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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  การขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๐  (๑)  และ  (๔)  มาตรา  ๓๖  วรรคสาม  

และมาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย  (ฉบับที่๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  

และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยความเห็นของคณะกรรมการ

วัตถุอันตราย  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๓๘ 

ขอ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้หมายความวา  วัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓   

ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  

ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ซ่ึงอยูนอกรายชื่อของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออก

ตามความในมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซ่ึงวัตถุอันตรายใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  

ตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑  ทายประกาศนี้  พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว   

ตอกรมวิชาการเกษตร  หรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 

ในกรณีการย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  มีขอมูลที่เปนความลับทางการคาตามระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณวาดวยการดูแลรักษาความลับทางการคาของเคมีภัณฑทางการเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ใหผูย่ืนคําขอแจงขอมูลดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบดวย 
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ขอ ๔ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหมี  ๓  ข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 
ข้ันตอนที่  ๑  การทดลองเบื้องตน  เพื่อทราบประสิทธิภาพ  ขอมูลพิษเฉียบพลันและ   

พิษตกคาง  โดยใหผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายจํานวนจํากัด  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและ 
พษิตกคางตามแตกรณี 

ข้ันตอนที่  ๒  การทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิตการใชและทราบขอมูลพิษระยะปานกลาง   
พิษเร้ือรังที่เกี่ยวกับการทําใหตัวออนผิดปกติ  ผลตอการสืบพันธุ  การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม   
พิษตอระบบประสาท  การทําใหเกิดเนื้องอกและมะเร็ง  (ถามี)  และพิษตกคาง  โดยใหผลิตหรือนําเขา
ตัวอยางวัตถุอันตรายจํานวนจํากัดเพื่อนํามาสาธิตการใชในพื้นที่ที่กําหนด   

ข้ันตอนที่  ๓  การประเมินผลข้ันสุดทายเพื่อรับข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  โดยประเมินผลการ
ทดลองและขอมูลตาง ๆ  เพื่อทราบประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยตอมนุษย  และส่ิงแวดลอม  เพียงพอ  
ตอการใช  ซ่ึงรวมทั้งพิษเร้ือรังระยะยาว  (๒  ป)  ตอสัตวทดลอง 

ผูขอข้ึนทะเบียนอาจไมตองขอข้ึนทะเบียนข้ันตอนที่  ๒  การทดลองใชชั่วคราวเพื่อสาธิต 
การใชไดในกรณีที่มีขอมูลตาม   ข้ันตอนที่  ๓   การประเมินผลข้ันสุดทายเพื่อรับข้ึนทะเบียน 
วัตถุอันตรายครบถวน 

ขอ ๕ ในการดําเนินการตามขั้นตอนที่  ๑  การทดลองเบื้องตน  ผู ย่ืนขอข้ึนทะเบียน   
วัตถุอันตรายตองย่ืนเอกสารทางวิชาการ  รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  ขอมูลพิษเฉียบพลัน
แผนการทดลองประสิทธิภาพ  และแผนการทดลองพิษตกคาง  ตามแตกรณีที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ตามรายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายโดยกําหนดให
ขอมูลเกี่ยวกับความเปนพิษของสารเขมขนและผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ตองไดมาจากหองปฎิบัติการที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐาน  GLP  (Good  Labboratory  Practice)  ตามมาตรฐาน  OECD  อันเปนมาตรฐานสากล   
ใบทะเบียนอนุญาตผลิตในประเทศที่ เปนแหลงผลิต   เอกสารทั้งหมดตองผานการรับรองจาก 
หนวยงานราชการ  ตัวแทนของประเทศโดยตองเปนลักษณะเอกสารระหวางประเทศ 

ขอ ๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณารายละเอียดตามขอ  ๓  และขอ  ๕  แลวเห็นควร
อนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดปริมาณของวัตถุอันตรายที่จะผลิตหรือนําเขาในราชอาณาจักร
วิธีการควบคุม  การใชวัตถุอันตรายที่จะนํามาใชในการทดลอง  กําหนดขอหามนําผลิตผลที่ไดจาก 
การทดลองไปใชหรือบริโภค  การสงมอบหรือทําลายวัตถุอันตรายที่เหลือจากการทดลอง  รวมทั้ง
กําหนดระยะเวลาในการสงรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพ  และแจงใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบ   
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เมื่อไดผลการทดลองเบื้องตน  หรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสําหรับการทดลองเบื้องตน  
ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดไวแลว  ใหผูขอข้ึนทะเบียนแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามที่ 
กรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ ในกรณีที่การทดลองตามขั้นตอนที่  ๑  การทดลองเบื้องตน  จําเปนตองผลิตหรือ
นําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตราย
อยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   ใหผูขอข้ึนทะเบียน 
วัตถุอันตรายย่ืนคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตราย  ตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑๒  
ทายประกาศนี้  ตอพนักงานเจาหนาที่ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นควรอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตผลิต
ตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑๓  หรือ  ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ  
วอ./กษ./กวก.  ๑๔  ทายประกาศนี้ 

การอนุญาตตามวรรคสองใหอนุญาตเปนรายคร้ัง 
ใหผูไดรับอนุญาตตามวรรคสอง  ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตมีไวในครอบครอง   

ซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น 
ขอ ๘ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขามาเพื่อทดลอง  ตองแสดง

ฉลากไวที่หีบหอหรือภาชนะบรรจุ  และมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทยซึ่งอยางนอยมีขอความดังตอไปนี้
ใหเห็นไดชัดเจน   

(๑) ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ 
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ  ISO  (ถามี)  หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ 
(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของสารสําคัญในกรณีที่เปนสารเคมีใหระบุชื่อทางเคมีตามระบบ  IUPAC   
(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ 
(๕) ประเภทการใช   
(๖) คําเตือน 
(๗) ผูผลิตและแหลงผลิต 
(๘) ขอความวา  “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชเฉพาะการทดลองที่กําหนดเทานั้น” 
ขอ ๙ ในกรณีที่ผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายมีความประสงคจะดําเนินการในขั้นตอนที่  ๒  

การทดลองใชชั่วคราว  ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายดําเนินการย่ืนเอกสารทางวิชาการรายการขอมูล
เพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  แจงสถานที่จะทําการทดลองใชชั่วคราวและแผนการทดลอง 
ใชชั่วคราว  ตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ขอ ๑๐ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเอกสารทางวิชาการ  สถานที่  และแผนการทดลอง  
ใชชั่วคราวตามขอ  ๙  แลวเห็นควรอนุญาต  ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดปริมาณตัวอยางวัตถุอันตรายที่
จะผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักร  วิธีการควบคุมการใชวัตถุอันตรายที่นํามาใชในการทดลองใช
ชั่วคราว  การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับรายการและจํานวนของวัตถุอันตรายที่ผลิตหรือนําเขา  ปริมาณการใช
และปริมาณวัตถุอันตรายที่เหลือจากการทดลอง  พรอมทั้งรายชื่อผูทดลอง  การใช  สถานที่ที่จะทดลอง
ใชวัตถุอันตราย  กําหนดการใชผลิตผลที่ไดจากการทดลอง  การสงมอบหรือทําลายวัตถุอันตราย 
ที่เหลือจากการทดลอง  กําหนดระยะเวลาในการแจงผลการทดลองใชชั่วคราว  กําหนดการเยียวยา 
แกผูไดรับความเสียหายจากการทดลองใชชั่วคราว  และแจงใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทราบ 

เมื่อไดผลการทดลองใชชั่วคราวหรือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสําหรับการทดลองใชชั่วคราว
ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดไวแลว  ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ
ตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่การทดลองใชชั่วคราวตามขั้นตอนที่  ๒  จําเปนตองผลิตหรือนําเขามา   
ซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อการทดลองใชชั่วคราว  หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่น  เพื่อใช 
ในการผลิตวัตถุอันตรายเพื่อการทดลองใชชั่วคราว  ใหนําความในขอ  ๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ขอ ๑๒ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขามาเพื่อการทดลอง  ตองแสดง
ฉลากไวที่หีบหอหรือภาชนะบรรจุ  และมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทย  ซ่ึงอยางนอยมีขอความดังตอไปนี้  
ใหเห็นไดชัดเจน 

(๑) ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ 
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ  ISO  (ถามี)  หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ 
(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของสารสําคัญ  ในกรณีที่เปนสารเคมีใหระบุชื่อทางเคมีตามระบบ  IUPAC 
(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ 
(๕) ชื่อและที่ต้ังของที่ทําการของผูขอข้ึนทะเบียน 
(๖) ชื่อเจาของผลิตภัณฑในกรณีที่ผูขอข้ึนทะเบียนมิไดเปนเจาของผลิตภัณฑ 
(๗) ขนาดบรรจุ 
(๘) ขอความเกี่ยวกับประโยชน  วิธีใช  วิธีเก็บรักษาพรอมคําเตือน  อาการเกิดพิษ  การแกพิษ

เบื้องตน  และคําแนะนําใหรีบสงผูปวยไปพบแพทยพรอมดวยฉลากหรือหีบหอหรือภาชนะบรรจุ 
(๙) ขอความวา  “หามขาย”   

(๑๐) ขอความวา  “ตัวอยางวตัถุอันตรายใชเฉพาะการทดลองใชชั่วคราวในพื้นที่ที่กําหนด” 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๓ ใหผูมีรายชื่อเปนผูทดลองใชชั่วคราวตามบัญชีที่เสนอตอพนักงานเจาหนาที่ไดรับ
ยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตมีไวในครอบครอง 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูขอข้ึนทะเบียนไดดําเนินการตามขั้นตอนที่  ๑  การทดลองเบื้องตน   
และข้ันตอนที่  ๒  การทดลองใชชั่วคราว  และมีความประสงคที่จะขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย  ใหดําเนินการดังตอไปนี้   

(๑) ย่ืนเอกสารทางวิชาการ   รายการขอมูล เพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตามที่   
กรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) สงรายงานผลวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑวัตถุอันตราย  ตามขอกําหนดของวัตถุอันตราย  
จากหองปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  และหองปฏิบัติการ 
ของภาคเอกชนที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยประกาศในราชกิจานุเบกษา 

(๓) สงตัวอยางหีบหอหรือภาชนะบรรจุ  เอกสาร  หรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอ  หรือ
ภาชนะบรรจุ 

ขอ ๑๕ การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เปนสารผสม  ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย
ปฏิบัติเชนเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่มีวัตถุอันตรายชนิดเดียว  โดยผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุ
อันตรายตองสงเอกสารทางวิชาการของวัตถุอันตรายที่ เปนสารผสมของสวนประกอบแตละชนิด   
และเอกสารทางวิชาการของวัตถุอันตรายที่เปนสารผสม  ตามรายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุ
อันตรายที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาประเมินผลในข้ันการทดลองเบื้องตน  และผลการ
ทดลองใชชั่วคราว  เอกสารทางวิชาการ  รายการขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  ผลการ
วิเคราะหตามขอกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑวัตถุอันตราย  ลักษณะหีบหอหรือภาชนะบรรจุแลว   
ถาเห็นควรใหข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  
ตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๒  ทายประกาศนี้ 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุใชไดจนครบหกป  นับแตวันที่ออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

ขอ ๑๗ ในการพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  พนักงานเจาหนาที่อาจใหผูขอ 
ข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายสงขอมูลนอกเหนือจากขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  หรือสง
รายละเอียดใด ๆ  เกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น  หรือจัดใหมีการศึกษาเพิ่มเติมได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่ 
กรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่เปนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เคยข้ึนทะเบียนหรือไดรับอนุญาตให
ผลิตหรือนําเขาตามกฎหมายใดมาแลว  ตองดําเนินการโดยตรงนั้น  รวมทั้งมิตองสงเอกสารขอมูลเพื่อ
การขึ้นทะเบียนใหมครบชุดตามขอกําหนด  และไมอนุญาตใหใชหนังสือยินยอม  การใชขอมูลพิษวิทยาเดิม
มาประกอบการพิจารณา 

การขอข้ึนทะเบียนนําเขาใหดําเนินการย่ืนข้ึนทะเบียนใหม  ตามขอกําหนดใหมนี้  สวนทะเบียน
วัตถุอันตรายเดิมที่ไดรับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแลว  ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ใหมีผลใชไดตามกฎหมายอีกในระยะเวลา  ๓  ป  นับต้ังแตวันที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีผลบังคับใช 

ขอ ๑๙ หากผูรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายประสงคจะขอแกไข  เปลี่ยนแปลง  
รายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหย่ืนคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน  
วัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./กษ./กวก.  ๑๕  ทายประกาศนี้  ตอกรมวิชาการเกษตร  หรือหนวยงาน 
ที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด  ในการนี้พนักงานเจาหนาที่อาจมีหนังสือใหผูย่ืนคําขอ  ดําเนินการทดสอบ
หรือดําเนินการอื่นใดตามที่ เห็นสมควรก็ได  และหากเห็นวาการขอแกไขนั้น  เปนเร่ืองที่ถูกตอง
เหมาะสมแลว  ก็ใหแกไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ   

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  
วอ./กษ./กวก. ๓  ทายประกาศนี้  ตอกรมวิชาการเกษตร  หรือหนวยงานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  กอนที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ 

ในการพิจารณาคําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหนําหลักเกณฑและ
วิธีการในการออกใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ การอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจะกระทําโดยแสดงไว
ดานหลังใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  หรือจะออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
ใหใหมก็ได 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ธีระชัย  แสนแกว 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



วอ./กษ./กวก. ๑ 

คําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

                      วันที่ ...........  เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ ....................... 

                                 (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร....................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอผูขอขึ้นทะเบียน ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย ..................................... 
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ………………………………. 
จังหวัด ................. รหัสไปรษณีย ............... โทรศัพท .....................โทรสาร.................... E-mail address………..... 
ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย     ชนิดที่ 2      ชนิดที่ 3                 เพื่อ   นําเขา          ผลิต 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑.  ช่ือวัตถุอันตราย .................................................................................................................................... 
   ๒.  สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ ................................................................................... 
   ๓.  ช่ือทางการคาหรือหมายเลขรหัส ......................................................................................................... 
   ๔.  ช่ือผูผลิตและแหลงผลิต ....................................................................................................................... 

    ๕.  ช่ือผูนําเขา............................................................................................................................................. 
    ๖.  ช่ือผูจําหนาย/ผูจัดจําหนาย.................................................................................................................... 
     ๗.  ชนิดและลักษณะหีบหอหรือภาชนะบรรจุ พรอมทั้งขนาดบรรจุ   ....................................................... 
     ๘. ประเภทของการใช .............................................................................................................................. 
     ๙. เอกสารและตัวอยางที่ตองสงประกอบการขึ้นทะเบียน 
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
 รายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามที่กรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด   
จํานวน 6 ชุด 

 แผนการทดลองประสิทธิภาพ และพิษตกคาง จํานวน 6 ชุด 
 ตัวอยางเอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอหรือภาชนะบรรจุ 
 ตัวอยางฉลากและใบแทรก 
 รายงานผลการวิเคราะหตัวอยางวัตถุอันตราย 
 อ่ืนๆ  (ระบุ)……………………………………………………………………….. 

 
 

   (ลายมือช่ือ)  ......................................................... ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                               (.......................................................) 



วอ./กษ./กวก. ๒ 

 
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

  กรมวิชาการเกษตร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
เลขที่ ..................      วันที่..........เดือน.....................พ.ศ................. 
อนุญาตให   .......................................................................................................... สัญชาติ ............................................ 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.......................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่ ............ หมูที่ .......... ตรอก / ซอย……………. 
 ถนน ................................. ตําบล / แขวง ........................................ อําเภอ / เขต ......................................................... 
จังหวัด ................................. รหัส ไปรษณีย ...................... โทรศัพท .......................... โทรสาร .............................. 
เปนผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   ชนิดที่.............  เพื่อ.............................  ดังนี้   

  ๑.  ช่ือวัตถุอันตราย .................................................................................................................................... 
   ๒.  สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ .................................................................................. 
   ๓.  ช่ือทางการคา ....................................................................................................................................... 
   ๔.  ช่ือผูผลิตและแหลงผลิต ....................................................................................................................... 

                     ๕.  ช่ือผูนําเขา............................................................................................................................................. 
                     ๖.  ช่ือผูจําหนาย/ผูจัดจําหนาย.................................................................................................................... 
    ๗.  วัตถุประสงคและประเภทของการใช .................................................................................................. 
     ๘.   ชนิดและลักษณะหีบหอหรือภาชนะบรรจุ .......................................................................................... 

    ๙.  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................... 
 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนี้ใหใชจนถึงวันท่ี ..................... เดือน .............................. พ.ศ. ........................ 
 
 
    (ลายมือช่ือ)  ............................................ พนักงานเจาหนาที่ 
                                                                                                         (............................................) 



๒ 
รายการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่............................................................. 

เลขรับท่ี 
อนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

พนักงานเจาหนาท่ี 
ลงวันท่ี ใชไดถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



๓ 
รายการแกไขเปล่ียนแปลงรายการใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่................................... 

เลขรับท่ี ลงวันท่ี รายการแกไขเปล่ียนแปลง พนักงานเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



วอ./กษ./กวก. ๓ 

 

คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

                      วันที่ ...........  เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ ....................... 

                                 (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอผูขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่ ......... หมูที่ ......... ตรอก/ซอย ………… 
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ……………………………….
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................โทรสาร............... E-mail address……… 
มีความประสงคจะขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ ............................................... 
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 รายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามที่กรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด    
จํานวน 6 ชุด 

 แผนการทดลองประสิทธิภาพและพิษตกคาง (ถามี) 
 ตัวอยางเอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอหรือภาชนะบรรจุ 
 ตัวอยางฉลากและใบแทรก 
 รายงานผลการวิเคราะหตัวอยางวัตถุอันตราย 
 อ่ืนๆ  (ระบุ)………………………………………………………………………….. 

 
 

   (ลายมือช่ือ)  ......................................................... ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                               (.......................................................) 



วอ./กษ./กวก. ๑๒ 

คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย 
 

                      วันที่ ...........  เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ ....................... 

                                 (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร........................................................................................................................................ 
สถานที่ติดตอผูขออนุญาต ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย ..................................... 
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ………………………………. 
จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย ................ โทรศัพท .................โทรสาร.............. E-mail address……...........  
มีความประสงคจะขออนุญาต             นําเขา             ผลิต            ตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อใชในการขึ้นทะเบียน 
ช่ือและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ............................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย ..................................... 
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ………………………………. 
จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย ................ โทรศัพท .................โทรสาร.............. E-mail address……...........  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑.  ช่ือวัตถุอันตราย .................................................................................................................................... 
   ๒.  สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ ................................................................................... 
   ๓.  ช่ือทางการคาหรือหมายเลขรหัส 
.......................................................................................................... 
   ๔.  ช่ือผูผลิตและแหลงผลิต ....................................................................................................................... 

    ๕.  ช่ือผูนําเขา............................................................................................................................................. 
    ๖.  ปริมาณ.......................................................................................................................................... 
     ๗. เอกสารและตัวอยางที่ตองสงประกอบการขออนุญาต 
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 แผนการทดลองประสิทธิภาพและพิษตกคาง 
 เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย  
 อ่ืนๆ  (ระบุ)…………………………………………………….. 

   (ลายมือช่ือ)  ......................................................... ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                               (........................................................) 



วอ./กษ./กวก. ๑๓ 

 
ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย 

  กรมวิชาการเกษตร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
ใบอนุญาตเลขที่ ..................     วันที่..........เดือน.....................พ.ศ................. 
อนุญาตให   .......................................................................................................... สัญชาติ ............................................ 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอผูรับใบอนุญาต ตั้งอยูเลขที่ ............................. หมูที่ ........................... ตรอก / ซอย…………………… 
 ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ......................................อําเภอ / เขต ......................................... 
จังหวัด ................................. รหัส ไปรษณีย ...................... โทรศัพท ..........................โทรสาร ..............................  
ช่ือและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ............................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย .....................................ถนน .......................................... 
ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ……………………………….จังหวัด ....................................... 
รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท .......................................โทรสาร............................................  
เปนผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อใชในการขึ้นทะเบียน     ดังนี้ 

  ๑.  ช่ือวัตถุอันตราย .................................................................................................................................... 
   ๒.  สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ .................................................................................. 
   ๓.  ช่ือทางการคาหรือหมายเลขรหัส.......................................................................................................... 
   ๔.  ช่ือผูผลิตและแหลงผลิต ....................................................................................................................... 

                     ๕.  ช่ือผูนาํเขา............................................................................................................................................. 
    ๖.  ปริมาณ……………………………………………………………………………………………… 
     ๗.  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................... 

 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันท่ี ...................... เดือน ................................................. พ.ศ. ........................ 
 
 
    (ลายมือช่ือ)  ............................................ พนักงานเจาหนาที่ 
                                                                                                           (..........................................) 



วอ./กษ./กวก. ๑๔ 

 
ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย 

  กรมวิชาการเกษตร 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
ใบอนุญาตเลขที่ ..................     วันที่..........เดือน.....................พ.ศ................. 
อนุญาตให   .......................................................................................................... สัญชาติ ............................................ 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอผูรับใบอนุญาต ตั้งอยูเลขที่ ............................. หมูที่ ........................... ตรอก / ซอย…………………… 
 ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ......................................อําเภอ / เขต ......................................... 
จังหวัด ................................. รหัส ไปรษณีย ...................... โทรศัพท ..........................โทรสาร ..............................  
ช่ือและที่อยูของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ............................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย .....................................ถนน .......................................... 
ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ……………………………….จังหวัด ....................................... 
รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท .......................................โทรสาร.........................................  
เปนผูรับใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อใชในการขึ้นทะเบียน     ดังนี้ 

  ๑.  ช่ือวัตถุอันตราย .................................................................................................................................... 
   ๒.  สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ .................................................................................. 
   ๓.  ช่ือทางการคาหรือหมายเลขรหัส.......................................................................................................... 
   ๔.  ช่ือผูผลิตและแหลงผลิต ....................................................................................................................... 

                     ๕.  ช่ือผูนําเขา............................................................................................................................................. 
    ๖.  ปริมาณ……………………………………………………………………………………………… 
     ๗.  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................................................................................... 

 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันท่ี ...................... เดือน ................................................. พ.ศ. ........................ 
 
 
    (ลายมือช่ือ)  ............................................ พนักงานเจาหนาที่ 
                                                                                                          (...........................................) 



วอ./กษ./กวก. ๑๕ 

 

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

                      วันที่ ...........  เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ ....................... 

                                 (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่ ............ หมูที่ .......... ตรอก/ซอย .................... 
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ................................  อําเภอ /เขต ...............................................
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................โทรสาร............... E-mail address……… 
มีความประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ ............................................... 
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้.............................................. 

................................................................................................................................................... 
 อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................................................................................................... 

 
 

   (ลายมือช่ือ)  ......................................................... ผูยื่นคําขอ 
                                                                                                                (......................................................) 




