
 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  ยกเวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
เกี่ยวกับการนําเขา  หรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๔ 

ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๔  (๑)  แหงพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยความเห็นของคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ วัตถุอันตรายตามประกาศนี้  หมายความวา  วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร  เปน
ผูรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  วาดวยเร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความ 
ในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒ ใหการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๔  ที่มีวัตถุประสงค
ใชเปนสารมาตรฐานเปรียบเทียบในการวิเคราะหและการศึกษาวิจัย  ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
มาตรา  ๔๓  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓ การไดรับการยกเวนตามขอ  ๒  จะตองมีปริมาณไมเกิน  ๑,๐๐๐  กรัม  และจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตรกอน  โดยใหย่ืนคําขอตามแบบ  วอ./กษ.  9  และหนังสือ 
ใหความเห็นชอบใหใชตามแบบ  วอ./กษ.  10  แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๔ ใหผูที่ไดรับความเห็นชอบตามขอ  ๓  แจงชื่อวัตถุอันตราย  สูตรและอัตราสวน   
ชื่อและที่อยูของผูผลิต  วัตถุประสงคในการใช  ปริมาณ  รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะ  ประเทศทางผาน
ดานศุลกากรที่นําเขา  ชนิดและขนาดของภาชนะที่บรรจุ  วัน  เดือน  ป  ที่นําเขา  ใหพนักงานเจาหนาทีท่ราบ
ในวันนําเขา  และใหแจงปริมาณที่ใช  ปริมาณคงเหลือของวัตถุอันตรายที่มีการนําเขาหรือมีไว 
ในครอบครองปละ  ๒  คร้ัง  ภายในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม  ตามแบบ  วอ./กษ.  11  แนบทาย
ประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ธรีะ  สูตบุตร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



วอ./กษ. 9 
คําขอความเห็นชอบการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  

 

วันที.่................ เดือน............................. พ.ศ. .... 
 ขาพเจา………….....................................โดย...............................................……………
ตําแหนง...............................……………......สถานที่ทํางานตั้งอยูเลขที่.............. หมูท่ี…........ ตรอก/ซอย
……..……………….ถนน...............................ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต.…………. 
...................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...............……………………..
โทรศัพท................................โทรสาร…………………….มีความประสงคขอความเห็นชอบ  การนําเขา

 การมีไวในครอบครองวตัถุอันตรายชนดิท่ี 4   ช่ือวัตถุอันตราย............................…………………..…
สูตรและอัตราสวน.................................... .........……..ช่ือการคา….……............................................…… 
ช่ือผูผลิต................................................ ประเทศที่ผลิต.....................................…………………………..
ปริมาณ..........................…..ช่ือดานนําเขา………………………โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ…………………. 
สถานที่เก็บรักษาหรือใชวตัถุอันตราย...................................... ตั้งอยูเลขที่................. หมูท่ี………………. 
ตรอก/ซอย....………............ ถนน..………....................... ตําบล/แขวง…………………………………... 
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................………….รหัสไปรษณีย................………………..
โทรศัพท......................…โทรสาร......................... (กรณีมีหลายสถานที่ใหระบุมาทั้งหมด) พรอมกันนี้ 
ขาพเจาขอสงเอกสารประกอบการพจิารณา  ดังนี ้

- หนังสือรับรองวัตถุประสงคในการใชสารเคมี และแผนการใชสารเคม ี
- เอกสารแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณคงเหลือ 
- ขอกําหนดเฉพาะของวตัถุอันตราย (specification) 
- ขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เชน Materials Safety Data Sheet: MSDS 
- เอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุและการหอหุมหรือผูกมัดภาชนะ

บรรจุวัตถุอันตราย 
- แผนผังสังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษา/ใชวตัถุอันตราย 
- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให 
- อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................... 
                                 ลายมือช่ือ......................................................ผูยื่นคําขอ 
                                     (....................................................) 
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ท่ี กษ.................. 
 

หนังสือใหความเห็นชอบการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองวัตถอุันตรายชนิดที่ 4 
 
 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา   กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ           
ไดพิจารณาคําขอความเห็นชอบการนําเขาวัตถุอันตรายชื่อ.......................................... ซ่ึงเปนวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 4 ของ.................................………………… สถานที่ตั้งเลขที่...............…….. หมูท่ี....………......  
ตรอก/ซอย………….......................... ถนน........................……….. ตําบล/แขวง............................……… 
อําเภอ/เขต..............................…จังหวัด...............................……รหัสไปรษณีย…………………………
เพ่ือ… (วัตถุประสงค)……………..............................................................……………………………….
ตามคําขอลงวันที.่............................... …….แลว  เห็นสมควรให…(นําเขามาในราชอาณาจักรหรือมีไวใน
ครอบครอง)…เพ่ือใชตามวัตถุประสงคท่ีผูขอไดแจงไว โดยมีรายละเอียดขอมูล ดังนี ้
 ช่ือวัตถุอันตราย........................................................................ 
 สูตรและอัตราสวน...................................................................... 
 ช่ือการคา………….................................................................... 
 ปริมาณและขนาดบรรจ.ุ............................................................. 
 ช่ือและประเทศผูผลิต.................................................................                               
 ช่ือดานที่นําเขามาในราชอาณาจักร............................................. 
 
หนังสือฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที.่................. เดือน.............................. พ.ศ. ....โดยใหใชเฉพาะการนําเขา
หรือการมีไวในครอบครองเพียงครั้งเดียวเทานัน้ 

   
                                    ใหไว ณ วันที.่................เดือน.....................พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รัชญา/acerกลาง/เร่ืองประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ร.บ.วัตถ ุ
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รายงานการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนัตรายชนิดที่ 4 
 

ชื่อผูนําเขาหรือมีไวในครอบครอง…………………………………………………………………………………………………………… 
ตั้งอยูเลขที…่…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 พรอมสําเนาหนังสือใหความเห็นชอบการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนดิที่  4 
 

ปริมาณ วัน เดอืน ป 
ที่นําเขาหรือ 
ครอบครอง 

ชื่อวัตถุ
อันตราย 

สูตร อัตราสวน 
และลักษณะ 

รายละเอียด 
เกี่ยวกับภาชนะ

บรรจุ 

ดานศลุกากร 
ที่นําเขา /      

ไดรับมาจาก 

วัน เดอืน ป ที่นํา 
วัตถุอันตรายออก 

จากดานศลุกากร / หรือ
วันเดอืนปที่ไดรับมา 

นําเขา / 
ครอบครอง 

จําหนายไป   
/ ใชไป 

คงเหลือ 
หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
  

 

 

 ลายมือชื่อ……………………………………………………ผูแจง   แจงวันที่………เดือน…………………………..พ.ศ………… 
      (………………………………………………) 
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