
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการยกเวน้ไมต่้องปฏบิัต ิ

ตามพระราชบัญญัตวิัตถุอนัตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ส าหรบัวตัถุอนัตรายที่กรมวชิาการเกษตรรบัผิดชอบ  ซึง่มีวตัถปุระสงคน์ ามาใชเ้พื่อประโยชน์ 

ในการศกึษา  การทดสอบ  การวเิคราะห์  การวิจัย  และการพฒันา  พ.ศ.  2565 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และมาตรา  ๔๔  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓  ตามประกาศ   

กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 

ข้อ ๓ ให้วัตถุอันตรายที่จะมีการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  หรือการมีไว้ในครอบครอง   
ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  การทดสอบ  การวิเคราะห์  การวิจัย  และการพัฒนา 
ที่มีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม  หรือหนึ่งลิตร  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการด าเนินการส าหรับ  
วัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  หรือขออนุญาตส าหรับวัตถุอันตราย 
ชนิดที่  ๓  ตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  และการขึ้นทะเบียนส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓   
กรณีต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง 

ข้อ ๔ ให้ผู้ที่ประสงค์จะได้รับการยกเว้นตามข้อ  ๓  น าส่งเอกสารหลักฐานตามแบบ   
วอ./กษ./กวก.  16  ท้ายประกาศนี้  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  
ของกรมวิชาการเกษตรเป็นหลัก  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีเหตุผลอื่นใดท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท า  ณ  ส านักควบคุมพืช  
และวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ก่อนการด าเนินการ  และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ลง 
ลายมือชื่อแล้ว  ให้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการยกเว้นส าหรับการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  
หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง  และ
ให้ใช้ได้ไม่เกินหกเดือนนับแต่เว้นวันที่ลงนาม  โดยใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง 

ให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



(๑) ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในการผลิต  การเก็บรักษา  การศึกษา  การทดสอบ   
การวิเคราะห์  การวิจัย  การพัฒนา  การก าจัดท าลายผลผลิตพืชที่ได้จากการทดลอง  และการก าจัด
ท าลายของเสียหรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย   

(๒) ต้องรายงานผลการก าจัดท าลายวัตถุอันตรายคงเหลือ  ผลผลิตพืชที่ได้จากการทดลอง  
การก าจัดท าลายของเสีย  หรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย  เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น  ภายใน  ๓๐  วัน   
ณ  ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

(๓) น าวัตถุอันตรายไปใช้ในสถานที่และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบ  วอ./กษ./กวก.  16   
ท้ายประกาศนี้เท่านั้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  18  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

มนัญญา  ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๖๕



อ./กษ/กวก.16 
 

ใบน ำส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก หรือกำรมีไว้ในครอบครอง                            
ซึ่งวัตถุอันตรำยซ่ึงมีวัตถุประสงค์น ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ กำรทดสอบ กำรวิเครำะห์  
กำรวิจัย และกำรพัฒนำ 
ข้าพเจ้า ........................................................................... อายุ .................. ป ีสัญชาติ ..... .................................  
             (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ................................................................................................  
สถานที่ท าการหรือที่อยู่ เลขที่ ............................ หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย .............................................. 
ถนน ................................... ต าบล/แขวง ........................................... อ าเภอ / เขต ................... ......................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ................... โทรศัพท์ .............................โทรสาร............................. 
ขอน าส่งเอกสารหลักฐานส าหรับการ  น าเข้า  ผลิต   ส่งออก  มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ใน 
 การศึกษา (หัวข้อที่ศึกษา/วิชา/เรื่อง) ................................................................................................ ........... 
 ชื่อสถานศึกษา ........................................................................................................ ...................................... 
 โดยแนบใบรับรองการเป็นสถานศึกษา 
 การทดสอบ เรื่อง ............................................................................................................. ............................ 
 สถานที่ทดสอบ ............................................................................................................................................ . 
 โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์การทดสอบและวิธีการทดสอบ  
 การวิเคราะห์ เรื่อง ..................................................... .................................................................................. 
 สถานที่วิเคราะห์ ............................................................................................................ ............................... 
 โดยแนบเอกสารแสดงวิธีการ ขั้นตอนการวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากมาตรฐานหรือหลักการด้านเทคนิค
วิทยาศาสตร์  
 การวิจัย เรื่อง ............................................................................................................. .................................. 
 สถานที่วิจัย .......................................................................................................................... ........................ 
 โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แผนและระเบียบวิธีการวิจัย  
 การพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา ....................................................................................  
 โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ แผนและวิธีการพัฒนา  
ชื่อวัตถุอันตรายและอัตราส่วน ..................................................................................... ........................................ 
ชื่อสารอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบและอัตราส่วน (ถ้ามี) ............................................................................ .................. 
....................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
และขอรับรองว่าไม่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เป็นองค์ประกอบ  
ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปริมาณ ............................................................... กิโลกรัม หรือลิตร (ระบุหน่วยใดหน่วยหนึ่ง แล้วแต่กรณี) 
ลักษณะทางกายภาพ ….………………………………………………………….……………………………………………………………. 
ภาชนะบรรจุ ..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต ..…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  



- ๒ - 
กรณีผลิต น ำเข้ำ หรือมีไว้ในครอบครอง 
สถานที่ใช้วัตถุอันตราย .............................................................................................................................................. 
เลขท่ี ........................... หมู่ท่ี .................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน .............................................. 
ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ / เขต .............................................จังหวัด ..................................... 
รหสัไปรษณีย์ ................................... โทรศพัท์ ............................................โทรสาร................................................ 
ชื่อผู้รับผิดชอบความปลอดภัยการผลิต การเก็บรักษา การศกึษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนา                   
การก าจัดท าลายผลผลิตพืชที่ได้จากการทดลอง และการก าจัดท าลายของเสียหรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
....................................................................................................................................................................................  
วิธีการก าจัดท าลายผลผลิตพืชที่ได้จากการทดลอง/ผู้รับก าจัด .................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
วิธีการก าจัดท าลายของเสียหรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย/ผู้รับก าจัด ...................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
กรณีส่งออก 
ประเทศปลายทาง ...................................................................................................................................................... 
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้ 
๑) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
๒) กรณีนิติบุคคล ให้แสดงส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน                                       
 พร้อมวัตถุประสงค์และแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคล 
๓) กรณีการมอบอ านาจ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาใบส าคัญประจ าตัว                
 คนต่างด้าวของผู้มอบพร้อมลงนามรับรอง และแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ 
๔) แนบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย 
๕) แนบเอกสารหลักฐานการศกึษา หรือเอกสารรับรองการท างาน ของผู้รับผิดชอบการศึกษา/การทดสอบ/                             
 การวิเคราะห์/การวิจัย/การพฒันา 
๖) แนบรายละเอียดที่แสดงถึงวิธีการผลิต การเก็บรักษา การศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนา  
 การก าจัดท าลายผลผลิตพืชที่ได้จากการทดลอง และการก าจัดท าลายของเสียหรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
๗) อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................................................................... 
 

  ลายมือชื่อ ...................................................................... ผู้น าส่ง 
               (...................................................................) 
  วันท่ี .........../...................................../................. 
 

 
กรมวิชาการเกษตรออกเอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการยกเวน้ไม่ต้องปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย                         

พ.ศ. ๒๕๓๕  ส าหรับการ   ผลติ   น าเข้า   ส่งออก   มีไว้ในครอบครอง                                                                    
ซึ่งวัตถุอันตรายที่ใช้ในการศึกษา การทดสอบ การิวเคราห์ การวิจัย และการพัฒนา 

เลขท่ี ................................................. ออกให้ ณ วันที่ ..................... เดือน ............................................... พ.ศ. ............... 
เอกสารฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ................ และให้ใช้ไดเ้พียงครั้งเดียว 

                                                 
                                            ลายมือช่ือ ............................................................พนักงานเจ้าหนา้ที ่
                                                     (...........................................................) 


