
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

วัตถุอันตราย  ที่กรมประมงเปนผูรับผิดชอบ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

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

มาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  

และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยความเห็นของ

คณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

ที่กรมประมงเปนผูรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๓๘   

ขอ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้หมายความวา  วัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓   

ที่กรมประมงรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  วาดวยเร่ืองบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย   

ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ซ่ึงอยูนอกรายชื่อของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ที่ออกตามความในมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซ่ึงวัตถุอันตราย  ใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย

ตามแบบ  วอ./กษ./กปม.  ๑  ทายประกาศนี้  ตอกรมประมงหรือหนวยงานที่กรมประมงกําหนด   

ขอ ๔ ในการย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  ผูย่ืนคําขอตองสงเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้   

(๑) เอกสารทางวิชาการ  รายการขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามที่กรมประมง

กําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) รายงานผลการวิเคราะหวัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑวัตถุอันตราย  ของหองปฏิบัติการ 

ที่กรมประมงเห็นชอบ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๓) ตัวอยางหีบหอภาชนะบรรจุ  หรือเอกสาร  หรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอภาชนะบรรจุ 
ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๔  แลว  ถาเห็นควรให

ข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ตามแบบ  
วอ./กษ./กปม.  ๒  ทายประกาศนี้ 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุใชไดจนครบหกป  นับแตวันที่ออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

ขอ ๖ การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เปนสารผสมที่มีวัตถุอันตรายเปนสวนประกอบ
ต้ังแตสองชนิดข้ึนไป  ใหผูขอข้ึนทะเบียนปฏิบัติเชนเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดเดียว  
โดยผูขอข้ึนทะเบียนตองสงเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๔  ของวัตถุอันตรายที่เปนสวนประกอบ 
แตละชนิด  และของวัตถุอันตรายที่เปนสารผสมดวย 

ขอ ๗ ในกรณีที่จําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย  หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่น  เพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย  ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายย่ืนคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตราย  
ตามแบบ  วอ./กษ./กปม.  ๕  ทายประกาศนี้  พรอมเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลาว  ตอพนักงาน
เจาหนาที่ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นควรอนุญาต  ใหพนกังานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตผลิต
ตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./กษ./กปม.  ๖  หรือใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ  
วอ./กษ./กปม.  ๗  ทายประกาศนี้ 

การอนุญาตตามวรรคสองใหอนุญาตเปนรายคร้ัง 
ใหผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง  ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตมีไวในครอบครอง 

ซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น 
ขอ ๘ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตามขอ  ๗  ตองแสดงฉลาก 

ไวที่หีบหอภาชนะบรรจุและมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทย  ในกรณีไมสามารถแสดงหรือพิมพไวที่ 
หีบหอภาชนะบรรจุได  ตองจัดใหมีใบแทรกในฉลากอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ใหเห็นชัดเจน   

(๑) ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ 
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ  ISO  (ถามี)  หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ 
(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของสาระสําคัญในกรณีที่ เปนสารเคมีใหระบุชื่อทางเคมีตามระบบ  

IUPAC   
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(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ 

(๕) ประเภทการใช   

(๖) คําเตือน 

(๗) ผูผลิตและแหลงผลิต 

(๘) ขอความวา  “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชสําหรับการขอขึ้นทะเบียน” 

ขอ ๙ ในการพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  พนักงานเจาหนาที่อาจใหผูขอ 

ข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  สงขอมูลนอกเหนือจากขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  หรือสง

รายละเอียดใด ๆ  เกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น  หรือจัดใหมีการศึกษาเพิ่มเติมได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่ 

กรมประมงกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เปนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เคยข้ึนทะเบียน  หรือไดรับอนุญาต 

ใหผลิตหรือนําเขาตามกฎหมายใดมาแลว  หรือมีขอมูลอันเปนที่ เชื่อถือได  พนักงานเจาหนาที่ 

อาจพิจารณายกเวนการดําเนินการบางสวนหรือทั้งหมดของขั้นตอนใดตามประกาศนี้ได  ตามที่ 

กรมประมงกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๑๑ หากผู รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประสงคจะขอแกไขรายการ 

ในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหย่ืนคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตราย  ตามแบบ  วอ./กษ./กปม.  ๓  ทายประกาศนี้  ในการนี้  พนักงานเจาหนาที่อาจมีหนังสือ 

ใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการทดสอบหรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได  และหากเห็นวาการขอ

แกไขเพิ่มเติมรายการนั้นเปนเร่ืองที่ถูกตองเหมาะสมแลว  ก็ใหแกไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตราย  และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ   

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  

วอ./กษ./กปม.  ๔  ทายประกาศนี้  ตอกรมประมงหรือหนวยงานที่กรมประมงกําหนด  ภายในเกาสิบวัน  

กอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ   

ในการพิจารณาคําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   ใหนําหลักเกณฑ 

และวิธีการพิจารณาการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมาบังคับใชโดยอนุโลม   

ขอ ๑๓ การอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนจะกระทําโดยแสดงไวดานหลัง

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหรือจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหใหมก็ได   
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ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมศักด์ิ  ปริศนานันทกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



วอ./กษ./กปม. ๑ 

คําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

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

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

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

    ๕.  ช่ือผูนําเขา............................................................................................................................................. 
    ๖.  ช่ือผูจําหนาย/ผูจัดจําหนาย.................................................................................................................... 
     ๗.  ชนิดและลักษณะภาชนะบรรจุหีบหอ พรอมท้ังขนาดบรรจุ   .............................................................. 
     ๘. ประเภทของการใช .............................................................................................................................. 
     ๙. เอกสารและตัวอยางที่ตองสงประกอบการขึ้นทะเบียน 
     สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 ขอมูลเพ่ือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  จํานวน ..... ชุด 
 ผลการทดลองประสิทธิภาพ และพิษตกคาง จํานวน ..... ชุด 
 ตัวอยางเอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจหีุบหอ ................... ช้ิน 
 ตัวอยางฉลากและใบแทรก ................ ฉบับ (เพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน) 
 รายงานผลการวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑ  
 อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………………………………….. 

 
 

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



วอ./กษ./กปม. ๒ 

 
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 

  กรมประมง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
เลขที่ ..................      วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ................. 
อนุญาตให   .......................................................................................................... สัญชาติ ............................................ 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.......................................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่ ............ หมูท่ี .......... ตรอก / ซอย…….………. 
 ถนน ................................. ตําบล / แขวง ........................................ อําเภอ / เขต ......................................................... 
จังหวัด ................................. รหัส ไปรษณีย ...................... โทรศัพท .......................... โทรสาร .............................. 
เปนผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   ชนิดท่ี.............  เพ่ือ.............................  ดังนี้   

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

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

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

ใบสําคญัการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนี้ใหใชจนถึงวันที่ ..................... เดือน ............................... พ.ศ. ....................... 
 
 
    (ลายมือช่ือ)  ............................................ พนักงานเจาหนาท่ี 
                                                                                                         (............................................) 



วอ./กษ./กปม. ๒ 
 

รายการแกไขเปล่ียนแปลงรายการใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขท่ี................................... 

เลขรับท่ี ลงวันท่ี รายการแกไขเปล่ียนแปลง พนักงานเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



๒ 
รายการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขท่ี............................................................. 

อนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
เลขรับท่ี 

ลงวันท่ี ใชไดถึง 
พนักงานเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



วอ./กษ./กปม. ๓ 

 

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

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

                                 (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................................................................................... 
สถานท่ีติดตอผูรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ต้ังอยูเลขท่ี ............ หมูท่ี .......... ตรอก/ซอย …………… 
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ……………………………….
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................โทรสาร............... E-mail address……… 
มีความประสงคจะขอแกไขเปล่ียนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขท่ี ............................................... 
รายการท่ีขอแกไขเปล่ียนแปลง....................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 หลักฐานท่ีเกี่ยวของเพ่ือประกอบการขอแกไขเปล่ียนแปลง ดังนี้.............................................. 

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

 
 

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



วอ./กษ./กปม. ๔ 

 

คําขอตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

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

                                 (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................................................................................... 
สถานท่ีติดตอผูขอตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ต้ังอยูเลขท่ี ......... หมูท่ี ......... ตรอก/ซอย ………… 
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ……………………………….
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................โทรสาร............... E-mail address……… 
มีความประสงคจะขอตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเลขท่ี ............................................... 
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
 ขอมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  จํานวน .........ชุด 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและพิษตกคาง (ถามี) 
 ตัวอยางเอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอภาชนะบรรจุ ................... ช้ิน 
 ตัวอยางฉลากและใบแทรก ................ ฉบับ (เพื่อประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียน) 
 ผลวิเคราะหวัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ  
 อ่ืนๆ  (ระบุ)………………………………………………………………………….. 

 
 

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



วอ./กษ./กปม. ๕ 

คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย 
 

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

                                 (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร............................................................................................................................................ 
สถานที่ติดตอผูขออนุญาต ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูท่ี ...................... ตรอก/ซอย .................................................. 
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต …………………………………. 
จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย ................ โทรศัพท .................โทรสาร.............. E-mail address……............  
มีความประสงคจะขออนุญาต             นําเขา             ผลิต            ตวัอยางวัตถุอันตรายเพื่อใชในการขึ้นทะเบียน 
ช่ือและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ................................................................................................. 
ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูท่ี ...................... 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) 
 แผนการทดสอบประสิทธิภาพและพิษตกคาง 
 เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย  
 อ่ืนๆ  (ระบุ)…………………………………………………….. 

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



วอ./กษ./กปม. ๖ 

 
ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย 

  กรมประมง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
ใบอนุญาตเลขท่ี ..................     วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ................. 
อนุญาตให   .......................................................................................................... สัญชาติ ............................................ 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................................................................................... 
สถานท่ีติดตอผูรับใบอนุญาต ต้ังอยูเลขท่ี ............................. หมูท่ี ........................... ตรอก / ซอย…………………… 
 ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ......................................อําเภอ / เขต ......................................... 
จังหวัด ................................. รหัส ไปรษณีย ...................... โทรศัพท ..........................โทรสาร ..............................  
ช่ือและท่ีอยูของสถานท่ีผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ............................................................................................... 
ต้ังอยูเลขท่ี ...................... หมูท่ี ...................... ตรอก/ซอย .....................................ถนน .......................................... 
ตําบล / แขวง ……………………….  อําเภอ /เขต ……………………………….จังหวัด ....................................... 
รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท .......................................โทรสาร.......................................... 
เปนผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อใชในการขึ้นทะเบียน     ดังนี้ 

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

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

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



วอ./กษ./กปม. ๗ 

 
ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย 

  กรมประมง 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
ใบอนุญาตเลขท่ี ..................     วันท่ี..........เดือน.....................พ.ศ................. 
อนุญาตให   .......................................................................................................... สัญชาติ ............................................ 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...................................................................................................................................... 
สถานท่ีติดตอผูรับใบอนุญาต ต้ังอยูเลขท่ี ............................. หมูท่ี ........................... ตรอก / ซอย................................. 
 ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ......................................อําเภอ / เขต ......................................... 
จังหวัด ................................. รหัส ไปรษณีย ...................... โทรศัพท ..........................โทรสาร ..............................  
ช่ือและท่ีอยูของสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ............................................................................................... 
ต้ังอยูเลขท่ี ...................... หมูท่ี ...................... 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)  ............................................ พนักงานเจาหนาท่ี 

                                                                                                          (...........................................) 


