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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการผลิ ต
การนํ าเข้ า การส่ งออก และการมี ไว้ใ นครอบครองซึ่ งวัต ถุอัน ตรายที่กรมปศุ สัต ว์เ ป็น ผู้ รับผิ ด ชอบ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการผลิ ต
การนํ าเข้ า การส่ งออก และการมี ไว้ใ นครอบครองซึ่ งวัต ถุอัน ตรายที่กรมปศุ สัต ว์เ ป็น ผู้ รับผิ ด ชอบ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัต ถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
การยื่นคําขออนุญาต
ข้อ ๔ การยื่นคําขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัต ถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ให้ยื่นที่สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
ข้อ ๕ มีเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (Safety Data Sheet) แต่ละชนิด
ที่จําเป็นต้องส่งประกอบการขออนุญาต
หมวด ๒
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ผลิตและเก็บรักษา
ข้อ ๖ ที่ตั้งสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องอยู่ในบริเวณที่ห่างจาก
ชายฝั่งทะเล หรือแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ณ จุดที่น้ําขึ้นสูงสุด ในหน้าน้ําปกติอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร
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เว้นแต่จะมีมาตรการในการป้องกันอันตรายมิให้เกิดการรั่วไหล และต้องไม่อยู่ในบริเวณที่กําหนดในข้อ ๕
(๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๗ นอกจากกรณีสถานที่ตั้งเป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ จะต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี้
๗.๑ ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และระบบ ดังนี้
(๑) ต้องมีวิธีป้องกันมิให้วัตถุอันตรายรั่วไหลในขณะบรรจุในลักษณะที่จะเป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
(๒) ต้องทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากการ
ปฏิบัติงานเกี่ย วกับวัต ถุอัน ตรายแต่ละชนิดเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน การปนเปื้อนหรือเกิด ปฏิกิริย า
ทางเคมี ที่ไม่เหมาะสมเมื่อจะผลิตวัตถุอันตรายอื่นต่อไป
(๓) ต้องตรวจสอบดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
(๔) จัดให้มีป้ายแสดงชื่อวัตถุอันตรายและสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายต่าง ๆ
ตามคุณ สมบัติข องวัต ถุอัน ตรายนั้น ในสถานที่ผลิต เก็บรักษาและบริเวณใกล้เคียงขณะปฏิบัติงาน
ซึ่งสามารถมองเห็น ได้ชัดเจนในระยะห่างห้าสิบเมตร
(๕) ภายในอาคารผลิตหรือเก็บวัตถุอันตราย ต้องแบ่งแยกพื้นที่ในการผลิต
และเก็บวัตถุอันตรายแต่ละประเภทเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากวัตถุอันตรายที่เข้ากันไม่ได้
พื้นของส่ว นการผลิตวัตถุอันตรายต้องมีคุณสมบัติไม่ดูดซับหรือกักขังสารเคมีใด ๆ หากมีความจําเป็น
ต้องเก็บวัตถุอันตรายบางชนิดเป็นพิเศษ ต้องจัดเก็บในห้องเฉพาะไม่ปะปนกับวัตถุอันตรายชนิดอื่น
(๖) สถานที่ผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จะต้องมี
อาคารมั่นคงแข็งแรง และระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการตรวจสอบและรับรอง จากวิศวกร
ที่มีหนังสือรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๗) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอแก่สภาพการทํางานในบริเวณนั้น ๆ
(๘) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่รั่วไหล สะดวกแก่การขนย้าย
และสามารถป้องกันแสง ความร้อน หรือความชื้น แล้วแต่กรณีตามคุณลักษณะของวัตถุอันตรายนั้น
๗.๒ จัดให้มีมาตรการและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ ดังนี้
(๑) บริเวณทางเข้าอาคาร หรือส่วนของอาคารที่เป็นสถานที่ผลิตหรือเก็บรักษา
วัตถุอันตราย ให้มีแผ่นป้ายคําว่า “วัตถุอันตราย” เป็นอักษรสีแดงบนพื้นขาว โดยแผ่นป้ายมีขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และตัวอักษรต้องมีขนาดความหนา
ไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
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(๒) จัดทําแผ่นป้าย “ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ํา รับประทานอาหาร หรือเก็บอาหาร”
ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
(ก) เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน
(ข) ถุงมือ รองเท้า หมวก
(ค) หน้ากากป้องกันพิษตามชนิดของวัตถุอันตรายที่ผลิต
(ง) สิ่งกันเปื้อนที่กันอันตรายจากการที่วัตถุอันตรายจะสัมผัสกับร่างกาย
(จ) แว่นตาตามความจําเป็น
(๔) จัดให้มีสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานล้างมือ ล้างหน้า ก่อนรับประทานอาหาร
ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่
(๕) จัดให้มีสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานรับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ โดยแยก
เป็นสัดส่วน ห่างจากสถานที่ปฏิบัติงาน
(๖) อบรมชี้ แ จงแนะนํา ผู้ป ฏิบัติ ง านให้เ ข้า ใจถึง อัน ตรายอั น อาจเกิ ด ขึ้ น ได้
ในขณะปฏิบัติงาน วิธีระมัดระวังป้องกันอันตรายและวิธีแก้ไข
(๗) จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการที่มีวัตถุอันตรายสะสมอยู่ในร่างกาย และถ้าเป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ที่มีสารประกอบออร์กาโนฟอสเฟต หรือสารคาร์บาเมต ต้องตรวจร่างกายหาระดับซีรัมโคลีนเอสเตอเรสด้วย
๗.๓ จัด ให้มี บัน ทึกการผลิ ต วั ต ถุอั น ตรายแต่ละครั้ งของการผลิ ต โดยผู้ ควบคุ ม
การผลิตลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึก อย่างน้อยต้องแสดงปริมาณการผลิต อัตราส่วนของสารสําคัญ
สูตรหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ วัน เดือน ปีที่ผลิต และให้เก็บเป็นระยะเวลา ๒ ปี ให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันทึกได้
๗.๔ ผู้ผลิตวัตถุอันตราย ต้องแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายในรอบหนึ่งปีปฏิทิน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป โดยวิธีการแจ้งอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งตามแบบ วอ./กษ./ กปศ. ๓ ท้ายประกาศนี้ ณ สํานักพัฒ นา
ระบบและรับรองมาตรฐานสิน ค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและ
ให้ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงทะเบียนเป็นวันแจ้ง
(๒) แจ้ ง ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด
๗.๕ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องจัดให้มี
(๑) การควบคุ ม และการตรวจสอบกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่มีคุณภาพตามที่ขึ้นทะเบียนไว้
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(๒) การตรวจสอบภาชนะบรรจุ ทั้งก่อนและหลังจากที่บรรจุวัตถุอันตรายแล้ว
ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗.๑ (๘)
(๓) การตรวจสอบฉลากที่ปิดบนภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายให้ถูกต้อง ตามชนิด
ของวัตถุอันตรายที่ผลิต และติดแน่นบนภาชนะบรรจุแต่ละชนิดโดยไม่หลุดง่าย เพื่อมิให้ปิดฉลากผิด
โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเรื่อง ฉลากซึ่งออกตามมาตรา ๒๐ (๑)
แห่ง พระราชบัญ ญัติวัต ถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติวัต ถุอัน ตราย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) อุปกรณ์สําหรับตวงวัดปริมาณการใช้ให้เกษตรกร หรือผู้ใช้ได้ตามความเหมาะสม
๗.๖ ผู้ผลิตวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีฉลากขนาดใหญ่พอสมควรไว้ที่หีบห่อสําหรับ
การขนส่งโดยให้เป็นไปตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
พ.ศ. ๒๕๔๕
๗.๗ เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตประกอบด้วย
(๑) กระบวนการตั้งแต่เริ่มนําสารชนิดเข้มข้นมาแปรรูป โดยใช้ส่วนผสมต่าง ๆ
เพื่อเปลี่ยนสภาพของสารเข้มข้นไปในรูปที่สามารถนําไปใช้ได้
(๒) ชนิดของส่วนผสม ประกอบด้วย
(ก) สื่อ (Carrier)
(ข) ตัวเจือจาง (Diluent)
(ค) ตัวทําละลาย (Solvent)
(ง) อื่น ๆ
๗.๘ ผู้ผ ลิต วัต ถุ อัน ตรายต้ องจัด ให้มี การรายงานเกี่ ย วกั บภาชนะบรรจุ ที่ใ ช้แ ล้ ว
ซึ่ง มีอ ยู่ ในความครอบครอง โดยระบุถึ ง ชนิ ด ขนาด จํา นวน การส่ งไปทํ า ลาย สถานที่ ทํ าลาย
และวิธีการทําลาย ในรอบหนึ่งปีปฏิทิน โดยจะต้องส่งรายงานดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในวันที่
๓๑ มกราคม ของปีถัดไป
ข้อ ๘ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๓
หลักเกณฑ์การนําเข้า
ข้อ ๙ ผู้นําเข้ าซึ่งวัต ถุอัน ตรายชนิ ด ที่ ๑ ชนิด ที่ ๒ หรือ ชนิด ที่ ๓ ต้ องแจ้ง ปริมาณ
วัตถุอันตรายที่นําเข้าและให้ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเข้าและท่าออกตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการกําหนดท่าเข้าและท่าออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๓๖
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๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผู้นําเข้าซึ่งวัตถุอันตรายตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าที่ทราบ เมื่อวัตถุอันตราย
ดังกล่าวมาถึงสํานักงานหรือด่านศุลกากร และเมื่อจะนําวัตถุอันตรายออกจากสํานักงานหรือด่านศุลกากร
ตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๔ ท้ายประกาศนี้
หมวด ๔
หลักเกณฑ์การส่งออก
ข้อ ๑๐ ผู้ส่งออกซึ่งวัต ถุอัน ตรายชนิด ที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิด ที่ ๓ ต้องแจ้งปริมาณ
วัตถุอันตรายที่ส่งออกแต่ละครั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ณ ท่าเข้าและท่าออกตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เรื่องการกําหนดท่าเข้าและท่าออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๔
ท้ายประกาศนี้
หมวด ๕
หลักเกณฑ์การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง
ข้อ ๑๑ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ เพื่อใช้รับจ้างป้องกัน
กําจัดแมลงและศัตรูของสัตว์ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑๑.๑ จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายซึ่งผ่านการอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตราย
ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กําหนด และให้ผู้ควบคุมการใช้ต้องเข้ารับการอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตราย
ทุก ๆ ๕ ปี
๑๑.๒ จั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ป ลอดภั ย และเหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามประเภทของงาน และต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๑๑.๓ จัด ทํ า บั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ วั ต ถุ อั น ตราย โดยระบุ
ตําแหน่ง ความรับผิด ชอบ และจัด ให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีต ามลักษณะของงานและประเภท
ของวัตถุอันตราย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๔ จัดให้มีเอกสารแสดงวิธีการใช้วัต ถุอันตราย ความเป็นอัน ตรายที่จะเกิดขึ้น
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวิธีป้องกัน มาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับ
อันตราย
๑๑.๕ ต้องเก็บวัต ถุอันตรายในภาชนะเดิมที่ปิด มิ ด ชิด ไม่ก่อ ให้เกิด เหตุเดือดร้อ น
รําคาญผู้อื่นในสถานที่ซึ่งป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปได้ ทางเข้าสถานที่เก็บรักษาให้มีแผ่นป้ายคําว่า
“วัตถุอันตราย” ซึ่งเห็นได้เด่นชัด
๑๑.๖ จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
๑๑.๗ จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลตามความจําเป็น พร้อมทั้งคําแนะนํา วิธีการ
ปฐมพยาบาลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดอุบัตเิ หตุ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หน้า ๓๗
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๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๑.๘ สัญญาในการให้บริการแก่ลูกค้าต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ใช้ รวมทั้งอาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษเบื้องต้น วิธีรักษา และคําเตือน
๑๑.๙ ต้องมีการจัดการของเสีย ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๑๐ จัดให้มีบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ ที่ไปให้บริการโดยอย่างน้อยประกอบด้วยวันที่
ให้บริการ ชื่อผู้ว่าจ้าง ชื่อผลิตภัณ ฑ์และเลขทะเบียนวัตถุอันตราย ปริมาณที่ใช้ อัต ราส่วนการผสม
ที่ตั้ง สถานที่ไปให้บริการ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้เก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๑๑.๑๑ จัดให้มีแผ่นป้ายคําว่า “อันตรายห้ามเข้า” และ “สถานที่มีการใช้วัตถุอันตราย”
ขนาดใหญ่เห็นได้เด่น ชัด สําหรับปิดแสดงไว้บริเวณทางเข้าสถานที่ปฏิบัติงานด้านการปศุสัตว์ ได้แ ก่
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ในบริเวณทางเข้า
ที่มีการใช้วัตถุอันตรายในการใช้รับจ้าง
๑๑.๑๒ ใช้ วั ต ถุ อั น ตรายที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย มีฉ ลากที่ ค รบถ้ ว นและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของวัตถุอันตรายชนิดนั้น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ธีระ วงศ์สมุทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วอ./กษ./กปศ. ๓
หน้าที่ .....

ใบแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย
ชื่อผู้ประกอบการ
สถานที่ผลิต ตั้งอยู่เลขที่
รายงานข้อมูล (๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม) ประจําปี
ลําดับ
ที่

ชื่อทางการค้า

หมายเหตุ *

เลขที่ใบอนุญาต วอ. ๓/
เลขที่ใบรับแจ้ง วอ. ๒*

เลขที่ใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน

ปริมาณการผลิตต่อปี
กก.
ลิตร

วอ.๒ หมายถึง วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
วอ.๓ หมายถึง วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓

(ลงชื่อ)
(
วันที่ เดือน

ผู้แจ้ง
)
พ.ศ.

วอ./กษ./กปศ.
วอ./กษ./กปศ. ๔๔

ใบแจ้ง (นําเข้า ส่งออก และนําออกจากด่านศุลกากร)
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  ชนิดที่ ๒  ชนิดที่ ๓ 
ชื่อผู้ประกอบการ
ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียน/ใบรับแจ้ง เลขที่
ใบแจ้งดําเนินการ/ใบอนุญาต  นําเข้า  ส่งออก วัตถุอันตราย เลขที่
ชื่อทางการค้า
(ถ้ามี)

(ลงชื่อ)
(
วันที่

ชื่อและอัตราส่วนของ
สารสําคัญ

ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์

ผู้แจ้ง
)
เดือน

พ.ศ.

หมายเหตุ : ใบแจ้งฉบับนี้ใช้สําหรับวัตถุอันตราย ๑ รายการ

CAS No.

ปริมาณ

รายละเอียด
เกี่ยวกับ
ภาชนะบรรจุ

วัน เดือนปีที่นาํ เข้า/
ส่งออกหรือนําออก
จากด่านศุลกากร

(ลงชื่อ)
(

ด่านศุลกากรที่
นําเข้า/ส่งออก

สถานที่นําไปเก็บ
รักษา หรือประเทศ
ปลายทางที่สง่

พนักงานเจ้าหน้าที่
)

