
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข  ในการยกเวน้ไม่ต้องปฏิบตั ิ

ตามพระราชบัญญัตวิัตถุอนัตราย  พ.ศ.  2535 
ส าหรบัวตัถุอนัตรายที่กรมประมงรับผดิชอบ  ซึ่งมีวตัถปุระสงคน์ ามาใช้เพื่อประโยชน์ 
ในการศกึษา  การทดสอบ  การวเิคราะห์  การวิจัย  และการพฒันา  พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535   
และมาตรา  44  (2)  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายชนิดที่   1  ชนิดที่   2  หรือชนิดที่   3   

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  18  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  ที่กรมประมงรับผิดชอบ 

ข้อ 2 ให้วัตถุอันตรายที่จะมีการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  หรือการมีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  การทดสอบ  การวิเคราะห์  การวิจัย  และการพัฒนา   
และมีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัมหรือหนึ่งลิตรได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562   
ดังนี้ 

(1) การแจ้งการด าเนินการส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่   2  ตามมาตรา  22  วรรคหนึ่งและ
วรรคสองหรือการขออนุญาตส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่  3  ตามมาตรา  23  วรรคหนึ่ง 

(2) การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่   2  หรือชนิดที่  3  กรณีที่ต้อง
ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  36  วรรคสอง 

(3) การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย  ตามมาตรา  20  (1) 
ข้อ 3 ก่อนเริ่มด าเนินการ  ให้ผู้ที่ประสงค์จะได้รับการยกเว้นตามข้อ  2  น าส่งเอกสาร 

หลักฐาน  ตามแบบ  วอ./กษ./กปม.8  ท้ายประกาศนี้  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงเป็นหลัก  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ  หรือมีเหตุผลอื่นใด 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ด าเนินการ  ณ  กองตรวจสอบเรือประมง   
สินค้าสัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิต  กรมประมง  และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงลายมือชื่อแล้ว   
ให้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการยกเว้นส าหรับการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  หรือการมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และให้ใช้ได้ 
ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ลงนาม  โดยใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในการผลิต  การเก็บรักษา  การศึกษา  การทดสอบ   

การวิเคราะห์   การวิจัย  การพัฒนา  และการก าจัด  ท าลายวัตถุอันตรายคงเหลือ  ของเสีย   
ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย  และสิ่งมีชีวิตที่น ามาทดลอง   

(2) ต้องรายงานผลการก าจัด  ท าลายวัตถุอันตรายคงเหลือ  การก าจัดกับสิ่งมีชีวิตที่น ามาทดลอง   
การก าจัด  ท าลายของเสีย  หรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย  เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น  ภายใน  30  วัน   
ณ  กองตรวจสอบเรือประมง  สินค้าสัตว์น้ า  และปัจจัยการผลิต  กรมประมง   

(3) น าวัตถุอันตรายไปใช้ในสถานที่และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบ  วอ./กษ./กปม.  8
ท้ายประกาศนี้เท่านั้น 

ทั้งนี้  ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  9  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๖๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



 

ใบน ำส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับกำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก หรือกำรมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ กำรทดสอบกำรวิเครำะห์ กำรวิจัย และกำรพัฒนำ 

ข้าพเจ้า       อายุ  ปี สัญชาต ิ   
( บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ) 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร          
สถานทีท่ าการหรือที่อยู่เลขที่   หมู่ที่  ตรอก/ซอย    
ถนน   ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์  โทรสาร    

ขอน าส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับ O การผลิต O การน าเข้า O การส่งออก O การมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน  
O การศึกษา (หัวข้อที่ศึกษา/วิชา/เรื่อง)         
   ชื่อสถานศึกษา            
   โดยแนบใบรับรองการเป็นสถานศึกษา 
O การทดสอบ เร่ือง           
   สถานทีท่ดสอบ            
   โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์การทดสอบและวธิีการทดสอบ 
O การวิเคราะห์ เร่ือง           
   สถานที่วิเคราะห์           
โดยแนบเอกสารแสดงวิธีการ ขั้นตอนการวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากมาตรฐานหรือหลักการด้านเทคนิควิทยาศาสตร์  
O การวิจัย เร่ือง            
   สถานที่วจิัย            
   โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แผนและระเบียบวิธีการวิจัย  
O การพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา        
   โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ แผนและวิธีการพัฒนา 
ชื่อวัตถุอันตราย และอัตราส่วน          
ชื่อสารอ่ืนที่เปน็องค์ประกอบและอัตราส่วน (ถ้ามี)       
            
             
และขอรับรองว่าไม่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เป็นองคป์ระกอบ 
ชื่อทางการค้า (ถ้ามี)           
ปริมาณ   กิโลกรัม หรือลิตร (ระบุหน่วยใดหน่วยหนึ่ง แล้วแต่กรณี) 
ลักษณะทางกายภาพ           
ภาชนะบรรจ ุ            
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต           

กรณีผลิต น ำเข้ำ หรือมีไว้ในครอบครอง 
สถานที่ใช้วัตถุอันตราย           
เลขที ่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน     
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท ์   โทรสาร     
 
 
 

แบบ วอ./กษ./กปม. ๘ 
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ผู้รับผิดชอบการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา การก าจัดท าลายของเสียหรือภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย            
วิธีการก าจัดท าลายของเสียหรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย/ผู้รับก าจัด     
             

กรณีส่งออก 
ประเทศปลายทาง            

ข้าพเจ้าได้แสดงหรือแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 

(ก) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 
(ข) แสดงส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 

(๒) กรณีนิติบุคคล 
(ก) แสดงส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ข) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคล 

(๓) กรณีมีการมอบอ านาจ  
     (ก) แนบหนังสือมอบอ านาจ 

 (ข) แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (ค) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

(๔) แนบแผนที่แสดงสถานที่เก็บรักษาและบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (กรณีการผลิต การน าเข้า หรือการมีไว้  
     ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย) 
(๕) แนบเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย 
(๖) แนบเอกสารหลักฐานการศึกษา หรือเอกสารรับรองการท างานของผู้รับผิดชอบการศึกษา/การทดสอบ/การ

วิเคราะห์/การวิจัย/การพัฒนา 
(๗) แนบรายละเอียดที่แสดงถึงวิธีการผลิต การเก็บรักษา การศึกษา การทดสอบการวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนา และการ

ก าจัด ท าลายของเสียหรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
(๘) อ่ืน ๆ (ระบุ)            

 
 

ลายมือชื่อ     ผู้แจ้ง 
     (     ) 
     วันที ่ /  /  

 
 

กรมประมงออกเอกสารฉบบันี้เพือ่เป็นหลักฐานในการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิัติตามพระราชบัญญัติวัตถอัุนตราย พ.ศ. 2535  
ส าหรับการ  O ผลิต O น าเข้า O ส่งออก O มีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งวัตถุอันตรายที่ใช้ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา 
เลขที่                                  ออกให้ ณ วันที่    เดือน     พ.ศ. ….. 
เอกสารฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่       เดือน    พ.ศ.     และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว 

 

      ลงชื่อ         พนักงานเจ้าหน้าที ่

       (                            ) 


