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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสําคัญและการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย ที่กรมประมงเปนผูรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๑) และ (๔) มาตรา ๓๖ วรรคสาม
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ โ ดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่กรมประมงเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘
ขอ ๒ วัตถุอัน ตรายในประกาศนี้หมายความวา วัตถุอัน ตรายชนิดที่ ๒ หรือ ชนิดที่ ๓
ที่กรมประมงรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอัน ตราย
ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง ซึ่ง อยู น อกรายชื่ อ ของประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม
ที่ออกตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตราย ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๑ ทายประกาศนี้ ตอกรมประมงหรือหนวยงานที่กรมประมงกําหนด
ขอ ๔ ในการยื่น คําขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย ผูยื่น คําขอตองสงเอกสารและหลักฐาน
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
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามแบบ
วอ./กษ./กปม. ๒ ทายประกาศนี้
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุใชไดจนครบหกป นับแตวันที่ออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ขอ ๖ การขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายที่เปน สารผสมที่มีวัตถุอัน ตรายเปน สวนประกอบ
ตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ใหผูขอขึ้นทะเบียนปฏิบัติเชนเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดเดียว
โดยผูขอขึ้น ทะเบียนตองสงเอกสารและหลักฐานตามขอ ๔ ของวัตถุอัน ตรายที่เปน สวนประกอบ
แตละชนิด และของวัตถุอันตรายที่เปนสารผสมดวย
ขอ ๗ ในกรณีที่จําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่น เพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย ใหผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายยื่นคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๕ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลาว ตอพนักงาน
เจาหนาที่
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นควรอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตผลิต
ตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๖ หรือใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ
วอ./กษ./กปม. ๗ ทายประกาศนี้
การอนุญาตตามวรรคสองใหอนุญาตเปนรายครั้ง
ใหผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคสอง ไดรับการยกเวน ไมตองขออนุญาตมีไวใ นครอบครอง
ซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น
ขอ ๘ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตามขอ ๗ ตองแสดงฉลาก
ไวที่หีบหอภาชนะบรรจุและมีเอกสารกํากับเปน ภาษาไทย ในกรณีไมสามารถแสดงหรือพิมพไวที่
หีบหอภาชนะบรรจุได ตองจัดใหมีใบแทรกในฉลากอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ใหเห็นชัดเจน
(๑) ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัสของผลิตภัณฑ
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ ISO (ถามี) หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ
(๓) ชื่อวิ ทยาศาสตร ของสาระสํา คัญ ในกรณีที่ เปน สารเคมี ใ ห ระบุชื่อ ทางเคมี ตามระบบ
IUPAC
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(๔) อัตราสวนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ
(๕) ประเภทการใช
(๖) คําเตือน
(๗) ผูผลิตและแหลงผลิต
(๘) ขอความวา “ตัวอยางวัตถุอันตรายใชสําหรับการขอขึ้นทะเบียน”
ขอ ๙ ในการพิ จ ารณาคํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตราย พนั ก งานเจ า หน า ที่ อ าจให ผู ข อ
ขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย สงขอมูลนอกเหนือจากขอมูลเพื่อการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย หรือสง
รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น หรือจัดใหมีการศึกษาเพิ่มเติมได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กรมประมงกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๐ ในกรณีที่เปน การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เคยขึ้น ทะเบียน หรือไดรับอนุญาต
ให ผ ลิ ต หรื อ นํ า เข า ตามกฎหมายใดมาแล ว หรื อ มี ข อ มู ล อั น เป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได พนั ก งานเจ า หน า ที่
อาจพิจ ารณายกเว น การดํ า เนิ น การบางส วนหรื อทั้ ง หมดของขั้น ตอนใดตามประกาศนี้ ได ตามที่
กรมประมงกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๑ หากผู รั บ ใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายประสงค จ ะขอแก ไ ขรายการ
ในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหยื่นคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อัน ตราย ตามแบบ วอ./กษ./กปม. ๓ ทายประกาศนี้ ในการนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจมีหนังสือ
ใหผูยื่น คําขอดําเนิน การทดสอบหรือดําเนิน การอื่น ใดตามที่เห็น สมควรก็ได และหากเห็น วาการขอ
แกไขเพิ่มเติมรายการนั้นเปนเรื่องที่ถูกตองเหมาะสมแลว ก็ใหแกไขรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ
ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหยื่นคําขอตามแบบ
วอ./กษ./กปม. ๔ ทายประกาศนี้ ตอกรมประมงหรือหนวยงานที่กรมประมงกําหนด ภายในเกาสิบวัน
กอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ
ในการพิ จ ารณาคํ า ขอต อ อายุ ใ บสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตราย ให นํ า หลั ก เกณฑ
และวิธีการพิจารณาการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๓ การอนุ ญ าตให ต อ อายุ ใ บสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นจะกระทํ า โดยแสดงไว ด า นหลั ง
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหรือจะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหใหมก็ได
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ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วอ./กษ./กปม. ๑

คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ .......................
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.......................................................................................................................................
สถานที่ติดตอผูขอขึ้นทะเบียน ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย .....................................
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ………………………. อําเภอ /เขต ……………………………….
จังหวัด ................. รหัสไปรษณีย ............... โทรศัพท .....................โทรสาร.................... E-mail address……….....
ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3
เพื่อ  นําเขา  ผลิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อวัตถุอันตราย ....................................................................................................................................
๒. สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ ...................................................................................
๓. ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัส .........................................................................................................
๔. ชื่อผูผลิตและแหลงผลิต .......................................................................................................................
๕. ชื่อผูนําเขา.............................................................................................................................................
๖. ชื่อผูจําหนาย/ผูจัดจําหนาย....................................................................................................................
๗. ชนิดและลักษณะภาชนะบรรจุหีบหอ พรอมทั้งขนาดบรรจุ ..............................................................
๘. ประเภทของการใช ..............................................................................................................................
๙. เอกสารและตัวอยางที่ตองสงประกอบการขึ้นทะเบียน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่มีการมอบอํานาจ)
 ขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จํานวน ..... ชุด
 ผลการทดลองประสิทธิภาพ และพิษตกคาง จํานวน ..... ชุด
 ตัวอยางเอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุหีบหอ ................... ชิ้น
 ตัวอยางฉลากและใบแทรก ................ ฉบับ (เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน)
 รายงานผลการวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑ
 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………………..
(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผูยื่นคําขอ
(.......................................................)

วอ./กษ./กปม. ๒

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เลขที่ ..................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.................
อนุญาตให .......................................................................................................... สัญชาติ ............................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร..........................................................................................................................................
สถานที่ติดตอผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่ ............ หมูที่ .......... ตรอก / ซอย…….……….
ถนน ................................. ตําบล / แขวง ........................................ อําเภอ / เขต .........................................................
จังหวัด ................................. รหัส ไปรษณีย ...................... โทรศัพท .......................... โทรสาร ..............................
เปนผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ชนิดที่............. เพื่อ............................. ดังนี้
๑. ชื่อวัตถุอันตราย ....................................................................................................................................
๒. สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ ..................................................................................
๓. ชื่อทางการคา .......................................................................................................................................
๔. ชื่อผูผลิตและแหลงผลิต .......................................................................................................................
๕. ชื่อผูนําเขา.............................................................................................................................................
๖. ชื่อผูจําหนาย/ผูจัดจําหนาย....................................................................................................................
๗. วัตถุประสงคและประเภทของการใช ..................................................................................................
๘. ชนิดและลักษณะหีบหอภาชนะบรรจุ ..................................................................................................
๙. อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนี้ใหใชจนถึงวันที่ ..................... เดือน ............................... พ.ศ. .......................

(ลายมือชื่อ) ............................................ พนักงานเจาหนาที่
(............................................)

วอ./กษ./กปม. ๒
รายการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่...................................
เลขรับที่
ลงวันที่
รายการแกไขเปลี่ยนแปลง
พนักงานเจาหนาที่

๒
รายการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่.............................................................
อนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
เลขรับที่
พนักงานเจาหนาที่
ลงวันที่
ใชไดถึง

วอ./กษ./กปม. ๓

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ .......................
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร......................................................................................................................................
สถานที่ติดตอผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่ ............ หมูที่ .......... ตรอก/ซอย ……………
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ………………………. อําเภอ /เขต ……………………………….
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................โทรสาร............... E-mail address………
มีความประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ ...............................................
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
 หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้..............................................
...................................................................................................................................................
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………..

(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผูยื่นคําขอ
(......................................................)

วอ./กษ./กปม. ๔

คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ .......................
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร......................................................................................................................................
สถานที่ติดตอผูขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่ ......... หมูที่ ......... ตรอก/ซอย …………
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ………………………. อําเภอ /เขต ……………………………….
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ...................โทรสาร............... E-mail address………
มีความประสงคจะขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ ...............................................
พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
 ขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จํานวน .........ชุด
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพและพิษตกคาง (ถามี)
 ตัวอยางเอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะหีบหอภาชนะบรรจุ ................... ชิ้น
 ตัวอยางฉลากและใบแทรก ................ ฉบับ (เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน)
 ผลวิเคราะหวัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ
 อื่นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………..

(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผูยื่นคําขอ
(.......................................................)

วอ./กษ./กปม. ๕

คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ........................
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ ............................
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร............................................................................................................................................
สถานที่ติดตอผูขออนุญาต ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย ..................................................
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ………………………. อําเภอ /เขต ………………………………….
จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย ................ โทรศัพท .................โทรสาร.............. E-mail address……............
มีความประสงคจะขออนุญาต
 นําเขา
 ผลิต
ตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อใชในการขึ้นทะเบียน
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ.................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย .....................................ถนน ...............................................
ตําบล / แขวง …………………. อําเภอ /เขต ……..………… จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ....................
โทรศัพท .................โทรสาร.............. E-mail address……............
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อวัตถุอันตราย ....................................................................................................................................
๒. สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ ...................................................................................
๓. ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัส .........................................................................................................
๔. ชื่อผูผลิตและแหลงผลิต .......................................................................................................................
๕. ชื่อผูนําเขา.............................................................................................................................................
๖. ปริมาณ.................................................................................................................................................
๗. เอกสารและตัวอยางที่ตองสงประกอบการขออนุญาต
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
 แผนการทดสอบประสิทธิภาพและพิษตกคาง
 เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………..
(ลายมือชื่อ) ......................................................... ผูยื่นคําขอ
(........................................................)

วอ./กษ./กปม. ๖

ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ใบอนุญาตเลขที่ ..................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ.................
อนุญาตให .......................................................................................................... สัญชาติ ............................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร......................................................................................................................................
สถานที่ติดตอผูรับใบอนุญาต ตั้งอยูเลขที่ ............................. หมูที่ ........................... ตรอก / ซอย……………………
ถนน .......................................... ตําบล / แขวง ......................................อําเภอ / เขต .........................................
จังหวัด ................................. รหัส ไปรษณีย ...................... โทรศัพท ..........................โทรสาร ..............................
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ...............................................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย .....................................ถนน ..........................................
ตําบล / แขวง ………………………. อําเภอ /เขต ……………………………….จังหวัด .......................................
รหัสไปรษณีย ................................................ โทรศัพท .......................................โทรสาร..........................................
เปนผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อใชในการขึ้นทะเบียน ดังนี้
๑. ชื่อวัตถุอันตราย ....................................................................................................................................
๒. สูตรอัตราสวนผสมของสารสําคัญและลักษณะ ..................................................................................
๓. ชื่อทางการคาหรือหมายเลขรหัส..........................................................................................................
๔. ชื่อผูผลิตและแหลงผลิต .......................................................................................................................
๕. ชื่อผูนําเขา.............................................................................................................................................
๖. ปริมาณ..................................................................................................................................................
๗. อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชจนถึงวันที่ ...................... เดือน ................................................. พ.ศ. ........................

(ลายมือชื่อ) ............................................ พนักงานเจาหนาที่
(..........................................)

