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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา 
๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง การขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตรายที่กรมประมงเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 
 
ขอ ๒  วัตถุอันตรายในประกาศนี้หมายความวา วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิด

ที่ ๓ ที่กรมประมงรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตรายออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง ซึ่งอยูนอกรายชื่อของประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 
ขอ ๓  ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตราย ใหย่ืนคําขอขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๑ ทายประกาศนี้ ตอกรมประมงหรือหนวยงานที่กรม
ประมงกําหนด 

 
ขอ ๔  ในการยื่นคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ผูย่ืนคําขอตองสงเอกสารและ

หลักฐาน ดังตอไปนี ้
(๑) เอกสารทางวิชาการ รายการขอมูลเพ่ือการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตามที่

กรมประมงกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๒) รายงานผลการวิเคราะหวัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑวัตถุอันตราย ของ

หองปฏิบัติการที่กรมประมงเห็นชอบ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๓) ตัวอยางหีบหอภาชนะบรรจุ หรือเอกสาร หรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอ

ภาชนะบรรจุ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเอกสารและหลักฐานตามขอ ๔ แลว ถา
เห็นควรใหข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย ตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๒ ทายประกาศนี ้

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุใชไดจนครบหกป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

 
ขอ ๖  การขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายที่เปนสารผสมที่มีวัตถุอันตรายเปน

สวนประกอบตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ใหผูขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติเชนเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายชนิดเดียวโดยผูขอขึ้นทะเบียนตองสงเอกสารและหลักฐานตามขอ ๔ ของวัตถุอันตรายที่
เปนสวนประกอบแตละชนิด และของวัตถุอันตรายที่เปนสารผสมดวย 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่จําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้น

ทะเบียนวัตถุอันตราย หรือตองนําเขามาซ่ึงวัตถุอันตรายอยางอ่ืน เพ่ือใชในการผลิตวัตถุอันตราย
ที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายยื่นคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขา
ซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๕ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารหลักฐานที่ระบุ
ในแบบดังกลาว ตอพนักงานเจาหนาที่ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นควรอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่ออก
ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๖ หรือใบอนุญาตนําเขาตัวอยาง
วัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๗ ทายประกาศนี ้

การอนุญาตตามวรรคสองใหอนุญาตเปนรายครั้ง 
ใหผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตมีไวใน

ครอบครองซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น 
 
ขอ ๘  ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตามขอ ๗ ตอง

แสดงฉลากไวที่หีบหอภาชนะบรรจุและมีเอกสารกํากับเปนภาษาไทย ในกรณีไมสามารถแสดง
หรือพิมพไวที่หีบหอภาชนะบรรจุได ตองจัดใหมีใบแทรกในฉลากอยางนอยตองมีขอความ
ดังตอไปนี้ใหเห็นชัดเจน 

(๑) ช่ือทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ 
(๒) ช่ือสามัญตามระบบ ISO (ถามี) หรือช่ือสามัญในระบบอื่น ๆ 
(๓) ช่ือวิทยาศาสตรของสาระสําคัญในกรณีที่เปนสารเคมีใหระบุช่ือทางเคมีตาม

ระบบ IUPAC 
(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ 
(๕) ประเภทการใช 
(๖) คําเตือน 
(๗) ผูผลิตและแหลงผลิต 
(๘) ขอความวา “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชสําหรับการขอขึ้นทะเบียน” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๙  ในการพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พนักงานเจาหนาทีอ่าจใหผู

ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สงขอมูลนอกเหนือจากขอมูลเพ่ือการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย หรือ
สงรายละเอียดใด ๆ เก่ียวกับวัตถุอันตรายนั้น หรือจัดใหมีการศึกษาเพิ่มเติมได ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามที่กรมประมงกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๐  ในกรณีที่เปนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เคยขึ้นทะเบียน หรือ

ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตามกฎหมายใดมาแลว หรือมีขอมูลอันเปนที่เช่ือถือได พนักงาน
เจาหนาที่อาจพิจารณายกเวนการดําเนินการบางสวนหรือทั้งหมดของขั้นตอนใดตามประกาศนี้ได 
ตามที่กรมประมงกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ขอ ๑๑  หากผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประสงคจะขอแกไข

รายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหย่ืนคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๓ ทายประกาศนี้ ในการนี้ พนักงานเจาหนาที่
อาจมีหนังสือใหผูย่ืนคําขอดําเนินการทดสอบหรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได และหาก
เห็นวาการขอแกไขเพ่ิมเติมรายการนั้นเปนเรื่องที่ถูกตองเหมาะสมแลว ก็ใหแกไขรายการใน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ 

 
ขอ ๑๒  ผูใดประสงคจะตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหย่ืนคํา

ขอตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๔ ทายประกาศนี้ ตอกรมประมงหรือหนวยงานที่กรมประมงกําหนด 
ภายในเกาสิบวันกอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ 

ในการพิจารณาคําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมาบังคับใชโดย
อนุโลม 

 
ขอ ๑๓  การอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนจะกระทําโดยแสดงไว

ดานหลังใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหรือจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ใหใหมก็ได 

 
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สมศักดิ์  ปริศนานนัทกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๕ ง/หนา ๑๔/๑๔ มกราคม ๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กปม. ๑) 
๒.  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กปม. ๒) 
๓.  คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./

กปม. ๓) 
๔.  คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กปม. ๔) 
๕.  คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กปม. ๕) 
๖.  ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กปม. ๖) 
๗.  ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กปม. ๗) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ 

 


