เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้การดําเนิน การเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็น การอํานวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการในการยื่นเอกสาร
และหลักฐานเพื่อการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
ข้อ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่กรมปศุสัต ว์
รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความใน
มาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการผลิต หรือนํ าเข้า ซึ่งวัต ถุอัน ตรายในแต่ละผลิต ภัณ ฑ์
ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๘ - ๑
ท้ายประกาศนี้
การแจ้งข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ผลิตแจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันผลิตครั้งแรก หรือ
ให้ผู้นําเข้าแจ้งก่อนนําเข้าวัตถุอันตรายครั้งแรก
ข้อ ๔ เมื่อได้รับแจ้งข้อเท็จจริงตามข้อ ๓ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบรับแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๘ - ๒ ท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นหลักฐาน
ให้แก่ผู้แจ้งข้อเท็จจริง
ข้อ ๕ ให้ ผู้แ จ้ง ข้อ เท็ จจริง มีห น้า ที่ จัด ทํา บัน ทึก ปริ มาณการผลิต หรื อปริม าณการนํ าเข้ า
ซึ่งวัตถุอันตรายแล้วแต่กรณีเป็นรายปีตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๖ การแจ้งข้อเท็จจริงตามข้อ ๓ ให้แจ้ง ณ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สิน ค้ าปศุ สัต ว์ กรมปศุ สัต ว์ หรื อสํ า นัก งานปศุ สัต ว์ จัง หวั ด ในพื้น ที่ หรื อแจ้ งผ่ า นระบบเครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วอ./กษ./กปศ. ๘-๑
ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
วันที่
ประเภทการประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ

ผลิต

เดือน

พ.ศ.

.

นําเข้า
.

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
.
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
.
ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ที่กรมปศุสตั ว์รับผิดชอบ ดังนี้
ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย)
.
(ภาษาอังกฤษ)
.
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ประเภทการใช้
.
ปริมาณการผลิต/นําเข้า
ลิตรหรือกิโลกรัม หรือตันต่อปี
ชื่อและอัตราส่วนของสารสําคัญ
.
.
.
.
ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา
เลขที่
หมู่ที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
.
กรณีนําเข้าชื่อผูผ้ ลิต
ประเทศทีผ่ ลิต
.
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ง ดังนี้
(๑) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
(๒) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
(๓) ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์
(๔) กระบวนการผลิต (กรณีเป็นผู้ผลิต)
(ลงชื่อ)
(

ผู้แจ้ง
)

วอ./กษ./กปศ. ๘-๒

ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๑
ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ
เลขทีร่ ับแจ้ง

กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
สถานที่ติดต่อผู้แจ้งข้อเท็จจริง ตั้งอยูเ่ ลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
.โทรสาร
เป็นผู้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ประเภทผลิต/นําเข้า
ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ประเภทการใช้
ปริมาณการผลิต/นําเข้า
ลิตรหรือกิโลกรัม หรือตันต่อปี
ชื่อและอัตราส่วนของสารสําคัญ

สถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
กรณีนําเข้า ชื่อผู้ผลิต
ประเทศที่ผลิต
(ลายมือชื่อ)
(

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

พนักงานเจ้าหน้าที่
)

