เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

ถุนายน
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ
และการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามที่ก รมวิช าการเกษตรได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่ อง กํ าหนดรายละเอีย ด
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น การออกใบสํ า คัญ และการต่ อ อายุ ใ บสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย น
วัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
ไว้แล้ว นั้น
เพื่อให้การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๑๐ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียน
การออกใบสําคัญและการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การยื่น คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามข้อ ๓ ของประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง กําหนดรายละเอีย ด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้น ทะเบีย น การออกใบสําคัญและการต่ออายุ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบีย นวัต ถุอัน ตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็น ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
ณ วัน ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในกรณีวัต ถุอัน ตรายบางประเภทตามรายการแนบท้ายประกาศนี้
ที่ไม่จําเป็นจะต้องทดลองข้อมูลบางรายการ ไม่ต้องยื่นข้อมูลตามรายการที่กําหนดไว้
ข้อ ๒ ให้วัตถุอันตรายแต่ละชนิดขึ้นทะเบียนได้สูตร (formulation) ละไม่เกิน ๑ ความเข้มข้น
เว้น แต่มีผลการทดลองทางวิชาการที่แ สดงความแตกต่างในวิธีการใช้ให้เห็น ได้ชัดเจน ทั้งนี้ ตามที่
กรมวิชาการเกษตรกําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิ ให้ใ ช้บังคั บกับ วัต ถุอั น ตรายที่ เป็น สารควบคุม การเจริ ญ เติบ โตของพื ช
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชิ้ น ส่ ว นพื ช สารสกั ด จากพื ช หรื อ ชี ว ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น กํ า จั ด แมลง โรคพื ช วั ช พื ช
หรือสัตว์ศัตรูพืชวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนนําเข้าหรือผลิตเพื่อการส่งออก
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๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ขนาดบรรจุวัตถุอันตรายให้ใช้ระบบเมตริก และให้กําหนดน้ําหนัก หรือปริมาณสุทธิ
ของวัตถุอันตราย ดังนี้
(๑) ของแข็ง
(๑.๑) น้ําหนักสุทธิมากกว่า ๑ กิโลกรัมขึ้นไป ต้องเป็นจํานวนเต็ม เช่น ๒, ๓, ๔
หรือ ๕ กิโลกรัม เป็นต้น
(๑.๒) น้ําหนักสุท ธิตั้ง แต่ ๕๐ กรัม ถึง ๑ กิโ ลกรัม ขนาดน้ําหนักสุทธิ คือ ๕๐
๑๐๐, ๒๕๐, ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ กรัม (๑ กิโลกรัม)
(๒) ของเหลว
(๒.๑) ปริมาณสุทธิมากกว่า ๑ ลิตรขึ้นไป ต้องเป็นจํานวนเต็ม เช่น ๒, ๓, ๔ หรือ
๕ ลิตร เป็นต้น
(๒.๒) ปริมาณสุทธิตั้งแต่ ๕๐ มิลลิลิตร ถึง ๑ ลิตร ปริมาณสุทธิ คือ ๕๐, ๑๐๐
๒๕๐, ๕๐๐ และ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร (๑ ลิตร)
วั ต ถุ อั น ตรายที่ นํ า เข้ า จากต่ า งประเทศที่ เ ป็ น วั ต ถุ อั น ตรายสํ า เร็ จ รู ป ที่ ไ ม่ มี ก ารบรรจุ ใ หม่
ให้ใช้ขนาดบรรจุเดิมที่มาจากต่างประเทศได้
ข้อ ๔ การส่งออกวัตถุอันตรายในสูตรและความเข้มข้นที่แตกต่างจากวัตถุอันตรายที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนแล้วในประเทศไทย เพื่อการส่งออกจําหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
ใบอนุญาตผลิต นําเข้า และส่งออกจะออกให้ตามปริมาณที่ผลิต นําเข้า และส่งออก ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบปริมาณการผลิต นําเข้า และส่งออกวัตถุอันตรายนั้นทุกครั้ง
ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ประเภทวัตถุอันตรายที่ไมตอ งสงขอมูลบางรายการตามรายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออก
ใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรายที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลพิษเฉียบพลันทางปาก (Acute oral toxicity) ไดแก
๑.๑ ผลิตภัณฑที่เปนกาซหรือ liquified gas
๑.๒ ผลิตภัณฑที่ใชเปนสารรม (fumigant)
๒. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง (Acute dermal toxicity) ไดแก
๒.๑ ผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอนผิวหนัง หรือมี pH นอยกวา ๒ หรือมากกวา ๑๑.๕
๒.๒ ผลิตภัณฑที่เปนกาซหรือ liquified gas
๒.๓ ผลิตภัณฑที่ใชเปนสารรม (fumigant)
๓. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลการทําใหตาเกิดการระคายเคือง (Eye irritation) ไดแก
๓.๑ ผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอนผิวหนัง หรือมี pH นอยกวา ๒ หรือมากกวา ๑๑.๕
๓.๒ ผลิตภัณฑที่เปนกาซหรือ liquified gas
๓.๓ ผลิตภัณฑที่ใชเปนสารรม (fumigant)
๓.๔ ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนเม็ดหรือชิน้ ขนาดใหญ เชน ผลิตภัณฑที่มีสูตรผสมชนิด granules (GR),
water soluble tablets (ST), water soluble granules (SG), block bait (BB), ready bait (RB),
grain bait (GB) sachet, strip, plate เปนตน
๔. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลการทําใหผิวหนังเกิดการระคายเคือง (Skin irritation) ไดแก
๔.๑ ผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กดั กรอนผิวหนัง หรือมี pH นอยกวา ๒ หรือมากกวา ๑๑.๕
๔.๒ ผลิตภัณฑที่เปนกาซหรือ liquified gas
๔.๓ ผลิตภัณฑที่ใชเปนสารรม (fumigant)
๕. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไมตองสงขอมูลการทําใหเกิดอาการแพทางผิวหนัง (Skin sensitization) ไดแก
๕.๑ ผลิตภัณฑที่มีฤทธิ์กัดกรอนผิวหนัง หรือมี pH นอยกวา ๒ หรือมากกวา ๑๑.๕
๕.๒ ผลิตภัณฑที่เปนกาซหรือ liquified gas
๕.๓ ผลิตภัณฑที่ใชเปนสารรม (fumigant)
๖. วัตถุอันตรายที่ใชเปนสารรม (fumigant) ทั้งสารชนิดเขมขน และผลิตภัณฑ ใหสงขอมูลพิษเฉียบพลันโดย
การหายใจ (Inhalation toxicity) เทานั้น
๗. ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ไมตองสงขอมูลพิษเฉียบพลันโดยการหายใจ (Inhalation toxicity) ยกเวน
๗.๑ ผลิตภัณฑที่เปนกาซหรือ liquified gas
๗.๒ ผลิตภัณฑที่ใชเปนสารรม (fumigant)
๗.๓ ผลิตภัณฑ..

-๒๗.๓ ผลิตภัณฑที่ใชกับเครื่องพนชนิด fogging
๗.๔ ผลิตภัณฑสูตรผสมชนิดผง (Dustable powders, DP) ที่มีขนาดเล็กกวา ๕๐ ไมโครเมตร
๗.๕ ผลิตภัณฑสูตรผสมชนิด Ultra low volume liquids (UL)
๗.๖ ผลิตภัณฑที่มีความดันไอมากกวา ๑x ๑๐-2 Pa
๘. ผลิตภัณฑสําเร็จรูปผลิตจากแหลงผลิตเดียวกัน สูตรผสมชนิดเดียวกันแตตางความเขมขน ใชขอ มูลพิษวิทยา
แทนกันได

