
นางจิราพร  สุนทรวิภาต 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุมควบคุมวัตถุอันตราย 

สํานักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร  

กรมวิชาการเกษตร 



 

 การประเมินขอมูลพิษวิทยา 

 
การทําการทดลองประสิทธิภาพ  

 
การขอนําเขาหรือผลิตตัวอยาง 



 ตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีตองการพัฒนาคุณภาพสินคาทางการเกษตรใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล เกิด
การยอมรับจากผูบริโภคมากขึ้น ท้ังในประเทศและตางประเทศถือเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยมีแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2564 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ  

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการวิจัย การสรางและเผยแพรองคความรูและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย  

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการผลิตสินคาและบริการเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการตลาดสินคาและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย และ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย 

 สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชเปนปจจัยสําคัญในการผลิตพืชอินทรีย โดยกรมวิชาการเกษตรไดเห็น
ความสําคัญและสนับสนุนงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งผลักดันใหมีการขึ้นทะเบียนสารชีวภัณฑที่ได
มาตราฐาน 



 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มาตรา 18 จัดแบงวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิด ตามความจําเปนแก
การควบคุม ดังน้ี 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 (วอ.1) ไดแก วัตถุอันตรายท่ีการผลติ การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกาํหนดดวย (ยังไมมีวอ.1 ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร) 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ.2)  ไดแก วัตถุอันตรายท่ีการผลติ การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองแจง
ใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน และตองปฏิบัตติามหลกัเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดดวย 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (วอ.3) วัตถุอันตรายท่ีการผลติ การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับ
ใบอนุญาต 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (วอ.4) ไดแก วัตถุอันตรายท่ีหามมใิหมกีารผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

 สารชีวภัณฑกําจัดศัตรูพชื จัดเปนวัตถุอันตรายชนดิที่ ๒ ซึ่งจะตองขึ้นทะเบียน และแจงการดําเนินการกอน
การประกอบกิจการ  

 



ผลวิเคราะหผาน 

สงเอกสารภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

ผูประกอบการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย วอ./กษ./กวก.๑ และเอกสารประกอบ (สคว.) 

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของคําขอและเอกสารประกอบ (๑๐ วันทาํการ) 

 การประเมินขอมูลพิษวิทยาฯ  ออกใบอนุญาตนําเขา/ผลิตตัวอยาง (สคว.) (๓ วันทําการ)**  พิจารณาแผนการทดลองประสิทธิภาพ 

(สอพ.) (๙๐ วัน) 

วิเคราะหผลิตภัณฑ (สอพ.) (๔๕ วัน) 

ผลการประเมินขอมูลพิษวิทยาฯ ผลการทดลองประสิทธิภาพ 

ผลวิเคราะหผลิตภัณฑ ทําการทดลองประสิทธิภาพ 

ผูประกอบการยื่นเอกสาร ผลการประเมินขอมูลพิษวิทยาฯ, ผลการทดลองประสิทธิภาพ, ผลวิเคระหผลิตภัณฑ (สคว.) 

เสนอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร (๖๐ วัน) 

จัดทํารางฉลากวัตถอัุนตราย (สคว.) 

ออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย (สคว.)  

เอกสารไม่ครบถ้วน แจงผูประกอบการ เกินกาํหนดเวลา* 

คืนคําขอตาม

มาตรา ๙ พรบ.

อํานวยความ

สะดวกฯ 

หมายเหตุ 

* เกินกําหนดเวลา ตามท่ีผุประกอบการแจงไวใน

บันทึกรับคําขอ 

** แบงตัวอยางออกเปน ๒ สวน ๑. เพ่ือวิเคราะห 

ตามขอกําหนดของวัตถุอันตราย ๒. เพ่ือทดสอบ

ประสิทธิภาพ  

สคว. : สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

สอพ. : สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผลวิเคราะหไมผาน ยกเลิกคําขอ 



เอกสารประกอบท่ีใชในการขอขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

๑. คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย วอ./กษ./กวก.๑  

๒. คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย วอ./กษ./กวก. ๑๒ 

๓. คําขออนุญาตทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายขั้นการทดลองเบื้องตนและแผนการทดลองประสิทธิภาพ จํานวน ๖ ชุด  

๔. เอกสารตามแนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตรฯ ขอ ๕ รายการขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช จํานวน ๖ ชุด  

๕. –กรณีนําเขาจากตางประเทศ  

 ใบทะเบียนหรือใบอนญุาตผลิต ในประเทศที่เปนแหลงผลิต และเอกสารอื่น ๆ ที่ทําขึ้นในตางประเทศ ตองมีคํารับรองลง
ลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ซ่ึงประจําอยูในประเทศนั้นรับรองไวไมเกินหกเดือนกอนวัน
ย่ืนคําขอ (ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการตรวจเอกสารขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบพ.ศ. ๒๕๕๓) 

   -กรณีผลิตภายในประเทศ  

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) หรือใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตวัตถุอันตรายจากหนวยงานในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ เชน เทศบาล ตําบล เปนตน 



คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย วอ./กษ./กวก.๑ คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย วอ./กษ./กวก. ๑๒ 



คําขออนุญาตทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายขั้นการทดลองเบื้องตน 

หนาท่ี 1/3 หนาท่ี 2/3 หนาท่ี 3/3 



 
  

 ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช  
 ๑. การประเมินขอมูลพิษวิทยา 

๒. การขอนําเขาหรือผลิตตัวอยาง 

๓. การทําการทดลองประสิทธิภาพ  

 





 
  
การประเมินขอมูลพิษวิทยา 

  คณะทํางานเพ่ือพิจารณาชีวภัณฑ และผลิตภัณฑธรรมชาติจากพืชที่ใชควบคุมศัตรูพืช 

ประเมินขอมูลดังตอไปนี้ 

 ๑. แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร ขอ ๕ รายการขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

 ๒. กรรมวิธีการผลิตโดยละเอียด 

 ๓. มีแหลงท่ีมาของเชื้อเพ่ือใชประกอบการพิจารณา  

 - กรณีแยกเชื้อเองตองทํา DNA Fingerprint เพ่ือปองกันไมใหผูอ่ืนเอาเชื้อท่ีไดไปใชประโยชนโดยไมได
รับอนุญาต 

 - กรณีท่ีไมไดแยกเชื้อเอง ตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของเชื้ออนุญาตใหผลิตขยายเชื้อในทางการคาได 

 ๔. พิจารณาผลวิเคราะหตามเกณฑคามาตรฐาน  

 ๕. แผนหรือผลการทดลองประสิทธิภาพ  



รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 
 ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ แนบทายประกาศกรมวิชาการเกษตร ขอ ๕ รายการขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนชีว
ภัณฑกําจัดศัตรูพืช โดยมีรายละเอียดตามหัวขอหลัก ดังนี ้

๕.๑ ขอบงชี้ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

๕.๒ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และดานเทคนิคของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช  

๕.๓ คําแนะนําในการใชและขอควรระวังของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

๕.๔ คําแนะนําในการใชท่ีจะระบุในฉลาก 

๕.๕ วิธีวิเคราะห ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการติดตามตรวจสอบหลังการข้ึนทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

๕.๖ การศึกษาดานพิษวิทยาและขอมูลการรับสัมผัส และขอสนเทศของผลิตภัณฑชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

๕.๗ สารพิษตกคางใน/บนผลิตภัณฑอาหารและอาหารสัตว และความเปนไปและพฤติกรรมในสิ่งแวดลอมของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

      เหตุผลความจําเปนท่ียกเวนการศึกษาพิษตกคางของชีวิภัณฑกาํจัดศัตรูพืช 

๕.๘ สารพิษตกคางใน/บนผลิตภัณฑอาหารและอาหารสัตว และความเปนไปและพฤติกรรมในสิ่งแวดลอมของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

     เหตุผลความจําเปนท่ียกเวนการทดลองพิษตกคางของชีวิภัณฑกาํจัดศัตรูพืช โดยอาศัยขอสนเทศท่ีไดรับมาเพ่ือประเมินความเปนไปและพฤติกรรมของ          

     ชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดลอม 

๕.๙ ผลของชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืชตอสิ่งมีชีวิตท่ีไมใชเปาหมาย 



การขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพชื 
ที่มีขอมูลทางวิชาการวาปลอดภัยตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม  

สารชีวภัณฑที่ไมตองสงเอกสารตาม ขอ ๕ รายการขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนชีวภัณฑกําจัดศัตรูพืช ดังนี้ 

ลําดับท่ี ชนิด ช่ือ 

๑ แบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุ ไอซาไว (Bacillus thuringiensis aizawai) 

๒ แบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส สายพันธุ เคอรสตากิ (Bacillus thuringiensis kurstaki) 

๓ ไวรัส นิวเคลียรโพลีฮีโดรซีสไวรัส [Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV)] 

๔ ไสเดือนฝอย สไตเนอรนีมา (นีโอแอป เลกทานา) [Steinernema spp. (Neoaplectana spp.)] 

๕ ไสเดือนฝอย เฮเทอโรฮับดิทิส (Heterorhabditis spp.)  

๖ โปรโตซัว  ซาโคซีสตีส สิงคโปเรนซิส (Sarcocystis singaporensis) (เหยื่อสําหรับใชเปนสารกําจัดหนู)  





ข้ันตอนการขอนําเขาหรือผลิตตัวอยาง 
           เมื่อตรวจคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย วอ./กษ./กวก.๑ และเอกสารประกอบครบถวนและถูกตองแลว ใหบริษัทยื่นคําขอ
อนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย วอ./กษ./กวก. ๑๒ ที่ กลุมควบคุมวัตถุอันตราย สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

การกําหนดปริมาณนําเขาหรือผลิตตัวอยาง 

           ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดปริมาณของวัตถุอันตรายที่จะนําเขาหรือผลิตตัวอยาง สําหรับตัวอยางผลิตภัณฑวัตถุอันตราย
ใหแบงเปน ๒ สวน คือ 

สวนที่ ๑ เพ่ือวิเคราะหตามขอกําหนดของวัตถุอันตราย ที่หองปฏิบัติการ 

สวนที่ ๒ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ตัวอยางทั้งหมด ใหสงที่หองปฏิบัติการสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 

การวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑวัตถุอันตราย  

            การวิเคราะหตัวอยางวัตถุอันตราย ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน เมื่อผลวิเคราะหตรงตามมาตรฐานแลว ใหนําตัวอยางไป
ทดลองประสิทธิภาพ หากผลวิเคราะหไมผาน ตองยกเลิกคําขอเพราะผลิตภัณฑไมไดมาตราฐานตามที่ขอขึ้นทะเบียน 



เกณฑขั้นตํ่าคาวิเคราะหปริมาณเชื้อจุลนิทรีย ในการรับขึ้นทะเบียนชวีภัณฑ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี ชนิด ปริมาณเช้ือท่ีกําหนด 

๑ บาซิลลัส ทูริงเยนซิส  ตองมีปริมาณเช้ือจุลินทรียไมตํ่ากวา 1x109 cfu/ml หรือ g  

๒ เช้ือราควบคุมแมลง (Entomopathogenic fungi) เชน เช้ือ Beauveria 

spp., Metarhizium spp. และเช้ือราควบคุมแมลงอื่นๆ เปนตน  

ตองมีปริมาณเช้ือจุลินทรีย ไมตํ่ากวา 1x108 cfu/ml หรือ g  

๓ Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV)  ตองมีปริมาณผลึกไมตํ่ากวา 5x109 capsule/ml หรือ g 

๔ Granulosis Virus (GV)  ตองมีปริมาณผลึกไมตํ่ากวา 5x109 capsule/ml หรือ g 

๕ Antagonistic bacteria เชน Bacillus subtilis เปนตน  ตองมีปริมาณเช้ือจุลินทรีย 

ไมตํ่ากวา 1x108 cfu/ml หรือ g  

๖ Trichoderma spp.  ตองมีปริมาณเช้ือจุลินทรียไมตํ่ากวา 2x106 cfu/ml หรือ g  

(ท่ีมา:คณะกรรมการควบคมุการทดลองประสิทธิภาพวตัถอุนัตรายทางการเกษตรเพ่ือการขึน้ทะเบียน สอพ.) 





 
  
การทําการทดลองประสิทธิภาพ  
 
 

  ยื่นคําขออนุญาตทําการทดลองประสิทธิภาพวัตถุอันตรายขั้นการทดลองเบือ้งตนและ
แผนการทดสอบประสทิธภิาพ จํานวน ๖ ชุด 



ข้ันตอนการทําการทดลองประสิทธิภาพ  
 ๑. การพิจารณาแผนการทดลองประสิทธิภาพ โดยสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (สอพ.) พิจารณาให
ทราบผลภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับขอมูลจากสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

 ๒. หากแผนการทดลองประสิทธิภาพ ไมผานความเห็นชอบ พนักงานเจาหนาท่ีตองแจงใหผูขอขึ้น
ทะเบียนแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันทําการ 

 ๓. การเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการทดลองประสิทธิภาพ ใหแจงความประสงคเปนหนังสือตอพนักงาน
เจาหนาท่ี พรอมท้ังสงแผนการทดลองฉบับเดิม และฉบับแกไขให สอพ. ดําเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
และระยะเวลาของการพิจารณาแผนการทดลอง 

 ๔. เม่ือการทดลองสิ้นสุด ใหสงรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพ พรอมขอความท่ีขอระบุในฉลากท่ี
ไดรับความเห็นชอบแลวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดแผนและรายงานผลการทดลอง
ประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาสําหรับการทดลอง
เบื้องตนท่ีกลุมควบคุมวัตถุอันตราย สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 



คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 ๑. ผูประกอบทําหนังสือสงผลการประเมินขอมูลพิษวิทยา ผลการทดลองประสิทธิภาพ และผลวิเคระห
ผลิตภัณฑย่ืนท่ีกลุมควบคุมวัตถุอันตราย  

 ๒. พนักงานเจาหนาท่ีจัดทํารางฉลากวัตถุอันตราย 

 ๓. พนักงานเจาหนาท่ีนําเสนอขอมูลตอคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ภายใน ๖๐ วัน ถาเห็นควรใหขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กวก. ๒ 

 



ใบสําคัญการขึน้ทะเบยีนวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กวก. ๒ 



สารชีวภณัฑท่ี์ไดรั้บการข้ึนทะเบียนแลว้ในประเทศไทย 

ลําดับท่ี ช่ือ จํานวน

ทะเบียน 

๑ 

๒ 

๓ 

Bacillus thuringiensis 

Bacillus amyloliquefaciens  

Bacillus subtilis  

57 ทะเบียน 

1 ทะเบียน 

15 ทะเบียน 

๔ Beauveria bassiana 3 ทะเบียน 

๕ Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) 1 ทะเบียน 

๖ Trichoderma harzianum 4 ทะเบียน 

๗ Metarhizium anisopliae 2 ทะเบียน 

ข้อมลู ณ วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 



กลุมควบคุมวัตถุอันตราย 
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

โทรศัพท  
0-2579-7990 หรือ 0-2940-6670 ตอ 156-163 

โทรสาร 0-2579-7988  

E-mail: ardpesti@doa.in.th 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนวยงานของกรมวิชาการเกษตร ดังน้ี 

mailto:ardpesti@doa.in.th
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