
แนวทางปฏิบัติในการควบคุม

การน าเข้า ส่งออกปัจจัยการผลิต

นางสาวณัฐวรรณ  คชสารมณี

นักวิชาการประมงปฏิบตัิการ

กลุ่มควบคมุวตัถอุันตรายและการค้าปจัจัยการผลิต

กองตรวจสอบเรอืประมง สินค้าสัตว์น  า และปจัจัยการผลติ



การควบคุมการน าเข้า/ส่งออก

วัตถุอันตราย

1. เอกสาร และหลักฐานประกอบ

2. ฉลาก

3. บรรจภุัณฑ์



1. เอกสาร และหลักฐานประกอบ

- ใบแจ้งขอ้เท็จจรงิของผู้น าเขา้ 

หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย

การควบคุมการน าเข้า/ส่งออก

วัตถุอันตราย



การควบคุมการน าเข้า/ส่งออก

วัตถุอันตราย

> ใบส าคัญการขึ นทะเบียนวัตถุอันตราย 

( วอ. 2 และ วอ.3)



การควบคุมการน าเข้า/ส่งออก

วัตถุอันตราย

>ใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอนัตราย /

ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ. 3)

> ใบรับแจ้งด าเนินการน าเข้าวัตถุ

อันตราย/ ใบรับแจ้งด าเนินการส่งออก

วัตถุอันตราย (วอ. 2)



1. เอกสาร และเอกสารประกอบ

- ใบแจง้ตรวจสนิคา้

> เอกสารแสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ครบ 100% (วอ.1) 

> ใบก ากับสินค้า (INVOICE) 

> ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading/Airway bill/Truckway bill) 

> ใบรายการบรรจุสินค้า (Packing list) 

> ใบขนสินค้าขาเข้า/ ใบขนสินค้าขาออก

ชื่อผู้น าเข้า ชื่อผู้ส่งออก วันที่น าเข้า วันที่ส่งออก ชื่อและประเทศส่งออกสินค้า ชื่อผู้รับสินค้า

และประเทศปลายทาง เลขที่และวันที่ใบก ากับสินค้า ชื่อวัตถุอันตราย ชื่อทางการค้า ชื่อและ

หมายเลขยานพาหนะ หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ หมายเลขซิล พิกัดศุลกากร จ านวนบรรจุ

ภัณฑ์ และน  าหนักสุทธิ

ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับเอกสารประกอบ

การควบคุมการน าเข้า/ส่งออก

วัตถุอันตราย



1. เอกสาร และเอกสารประกอบ

- ใบแจง้ตรวจสนิคา้

> เอกสารแสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ครบ 100% (วอ.1) 

> ใบก ากับสินค้า (INVOICE) 

> ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading/Airway bill/Truckway bill) 

> ใบรายการบรรจุสินค้า (Packing list) 

> ใบขนสินค้าขาเข้า/ ใบขนสินค้าขาออก

การควบคุมการน าเขา้/ส่งออก

วัตถุอันตราย



2. ฉลาก
(1) ช่ือวัตถุอันตราย และชื่อทางการค้า

(2) สูตรอัตราส่วนผสมของสารส าคัญและลักษณะ

(3) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย

(4) ช่ือผู้ผลิตและสถานที่ผลิต หรือช่ือผู้น าเข้าและสถานที่น าเข้า

(5) ช่ือและที่อยู่ผู้จัดจ าหน่าย

(6) น  าหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิตามระบบเมตริก

(7) วันที่ เดือน ปี ที่ผลิต และวันที่ เดือน ปี ที่วัตถุอันตรายสิ นอายุ

(8) วิธีใช้ และอัตราการใช้

(9) ประโยชน์

(10) ค าเตือน และข้อควรระวัง

(11) วิธีการเก็บรักษา

(12) รูปสัญลักษณ์แสดงความเปน็อันตราย (hazard pictograms) ค าสัญญาณ (signal words) 

และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ตามระบบสากล (ถ้ามี)

การควบคุมการน าเขา้/ส่งออก

วัตถุอันตราย



2. ฉลาก 

ที่ต้องปดิที่บรรจภุัณฑ์ส าหรบัการขนสง่

3. บรรจุภัณฑ์
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด ฉีกขาด หรือมีรอยรั่ว ลักษณะของวัตถุอันตราย

ต้องไม่เปลี่ยนสภาพ

การควบคุมการน าเข้า/ส่งออก

วัตถุอันตราย



กรณีน าเข้าผ่านช่องทางการขนส่งโดยเรือ

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธปีฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2554

ได้จัดกลุ่มสินค้าอันตรายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

“สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 1” หมายความว่า สินค้าอันตรายร้ายแรงมากทีห่้ามบรรทุก หรือขนถ่ายหรือเคลื่อนย้าย

บนเรือ หรือผ่าน หรือถ่ายล าในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

“สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2” หมายความว่า สินค้าอันตรายร้ายแรงที่อนุญาตให้ท าการบรรทุกหรอืขนถ่ายข้างล า

ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง แต่ไม่อนุญาตให้ฝากเก็บในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

“สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 3” หมายความว่า สินค้าอันตรายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในกลุ่มที ่1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่ง

อนุญาตให้ท าการบรรทกุ หรือขนถ่ายข้างล าในเขตท่าเรือแหลมฉบัง แต่ต้องเคลื่อนย้ายไปฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตราย

ทันที

การควบคุมการน าเข้า/ส่งออก

วัตถุอันตราย



การควบคุมการส่งออก

อาหารสัตว์น  า

1. เอกสาร และหลักฐานประกอบ

2. ฉลาก

3. บรรจภุัณฑ์



1. เอกสาร และหลกัฐานประกอบ

-ค าขอแจง้การสง่ออกอาหารสตัว์ 

(สอ.1)

> ใบก ากับสินค้า (INVOICE) 

> หนังสือรับรองความปลอดภัยของอาหารสัตว์ 

(Health Certificate) (ถ้าม)ี

> ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading/Airway 

bill/Truckway bill) 

> ใบรายการบรรจุสินค้า (Packing list) 

> ใบขนสินค้า

การควบคุมการส่งออก

อาหารสัตว์น  า



2. ฉลาก (อาหารสตัว์ควบคมุเฉพาะ)

(1) ชื่ออาหารสัตวค์วบคุมเฉพาะทางการค้า

(2) เลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

(3) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต ชื่อผู้น าเข้าและสถานที่น าเข้า

(4) น  าหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิตามระบบเมตริก

(5) ชื่อของวัตถุดิบที่ส าคัญซึ่งใช้เป็นส่วนผสม

(6) คุณภาพทางเคมขีองอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะตามทีป่รากฏในใบส าคัญการขึ นทะเบียน

อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

(7) วันที่ เดือน ปี ที่ผลิต และวันที่ เดือน ปี ที่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสิ นอายุ

(8) วิธีใช้ ขนาดการใช้ และอัตราการใช้

การควบคุมการส่งออก

อาหารสัตว์น  า



2. ฉลาก (อาหารสตัว์ทัว่ไป)
(1) ชื่ออาหารสัตว์ทางการค้า

(2) ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต ชื่อผู้น าเข้าและสถานที่น าเข้า

(3) วันที่ เดือน ปี ที่อาหารสัตวะ์สิ นอายุ

(4) น  าหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิตามระบบเมตริก

(5) วิธีใช้ กรณีเป็นอาหารสัตว์น  าทั่วไป

3. บรรจภุัณฑ์
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด ฉีกขาด หรือมีรอยรั่ว ลักษณะของวัตถุอันตรายต้องไม่เปลี่ยนสภาพ

การควบคุมการส่งออก

อาหารสัตว์น  า



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ขาย

1. ต้องได้รับใบรับแจ้งด าเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที ่2 

หรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที ่3



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ขาย

2. การแจ้งด าเนินการฯ หรือการขออนุญาตครอบครองฯ ให้ส่งเอกสาร หรือแสดงหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี 

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน

- กรณีเป็นนิติบุคคล

(1) แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(2) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน

- แนบแผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการและบริเวณใกล้เคียง

- แนบแผนผังของสถานที่ประกอบกิจการ



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ขาย

2. การแจ้งด าเนินการฯ หรือการขออนุญาตครอบครองฯ 

ให้ส่งเอกสาร หรือแสดงหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี 

- ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงสถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ชั นวางสินค้า แผ่นป้ายค าเตือน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น

- แนบเอกสารแสดงความรู้ความช านาญของผู้เชี่ยวชาญ

หรือบุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบ (ถ้ามี)



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ขาย

2. การแจ้งด าเนินการฯ หรือการขออนุญาตครอบครองฯ 

ให้ส่งเอกสาร หรือแสดงหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี 

- ตัวอย่างภาพถ่ายแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ชั นวางสินค้า แผ่นป้ายค าเตือน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น

- แนบเอกสารแสดงความรู้ความช านาญของผู้เชี่ยวชาญ

หรือบุคลากรเฉพาะที่รบัผิดชอบ (ถ้ามี)



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ขาย

3. เอกสารตามข้อ 2 ให้ยื่นที่

กลุ่มควบคมุวตัถอุันตรายและการคา้ปจัจัยการผลิต 

กองตรวจสอบเรอืประมง สินค้าสัตว์น  า และปจัจัยการผลติ กรมประมง 

โดยวิธีการมาย่ืนเองที่หน่วยงาน หรือจัดสง่ทางไปรษณีย์ หรือยื่นผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

โดยสามารถติดตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตาม

หมายเลขโทรศัพท ์0 2561 2390 

จดหมายอิเล็กทรอนกิส ์haz.fishimex@gmail.com



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ขาย

4. ผู้แจ้ง หรือผู้ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย

ต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

ตามข้อก าหนดของกรมประมง ดังนี 

> จัดวางวัตถุอันตรายแยกจากสินค้าประเภทอื่น

> จัดแยกวัตถุอันตรายที่จ าหน่ายตามประเภท

> จัดเก็บวัตถุอันตรายให้พ้นจากมือเด็ก

> วัตถุอันตรายที่วางจ าหน่ายต้องอยู่ในภาชนะเดิมของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า

> จัดให้มีวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับของเหลวได้ เช่น ขี เลื อย ส าหรับใช้ดูดซับวัตถุอันตราย ที่อาจแตก หล่นเรี่ยราด และน าไปก าจัด

หรือท าลายตามที่ก าหนดไว้ในฉลาก

> จัดให้มีสบู่ น  า ไว้ให้ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายใช้ช าระล้าง

> จัดให้มีระบบป้องกันก าจัดกลิ่น ละออง ไอระเหยของวัตถุอันตรายมิให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่

ข้างเคียง บุคคล หรือทรัพย์อื่น



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ขาย

5. พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งการด าเนินการมีไวใ้นครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้กับผู้แจ้ง หรือผู้ขออนุญาต 

โดยจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ หรือรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือมารับเอกสารด้วยตนเอง ที่หน่วยงาน

6. ติดแสดงใบรับแจ้งการด าเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที ่2

หรือ ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือใบแทน

ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการทีร่ะบุไว้ในใบรับแจ้ง หรือใบอนุญาต

7. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดท าแผนการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก ากับ ควบคุมให้

สถานที่ประกอบกิจการ หรือสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามที่กรมประมงก าหนด หากภายหลังพบว่าผู้

ได้รับใบรับแจ้งการด าเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรมประมง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ขาย

8. อัตราค่าธรมเนียมใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย



การครอบครองวัตถุอนัตรายเพือ่ใชส้อยสว่นบคุคล 

หรือเพือ่ใช้ในกิจการเฉพาะตน

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 ที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดให้ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้สอยสว่นบุคคล หรือ

เพื่อใช้ ในกิจการเฉพาะตน 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งด าเนินการครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3


