เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง ยกเวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
เกี่ยวกับการนําเขา หรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๔๔ (๑) แห งพระราชบั ญญั ติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ วัตถุอันตรายตามประกาศนี้ หมายความวา วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เปน
ผูรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความ
ในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒ ใหการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่มีวัตถุประสงค
ใชเปนสารมาตรฐานเปรียบเทียบในการวิเคราะหและการศึกษาวิจัย ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓ การไดรับการยกเวนตามขอ ๒ จะตองมีปริมาณไมเกิน ๑,๐๐๐ กรัม และจะตอง
ไดรับความเห็น ชอบจากกรมวิช าการเกษตรกอน โดยใหยื่น คําขอตามแบบ วอ./กษ. 9 และหนังสือ
ใหความเห็นชอบใหใชตามแบบ วอ./กษ. 10 แนบทายประกาศนี้
ขอ ๔ ใหผูที่ไดรับความเห็น ชอบตามขอ ๓ แจงชื่อวัตถุอัน ตราย สูตรและอัตราสวน
ชื่อและที่อยูของผูผลิต วัตถุประสงคในการใช ปริมาณ รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะ ประเทศทางผาน
ดานศุลกากรที่นําเขา ชนิดและขนาดของภาชนะที่บรรจุ วัน เดือน ป ที่นําเขา ใหพนักงานเจาหนาทีท่ ราบ
ในวั น นํ า เข า และให แ จ ง ปริ ม าณที่ ใ ช ปริ ม าณคงเหลื อ ของวั ต ถุ อั น ตรายที่ มีก ารนํ า เข า หรื อ มี ไ ว
ในครอบครองปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ตามแบบ วอ./กษ. 11 แนบทาย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐
ธีระ สูตบุตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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คําขอความเห็นชอบการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
วันที.่ ................ เดือน............................. พ.ศ. ....
ขาพเจา………….....................................โดย...............................................……………
ตําแหนง...............................……………......สถานที่ทํางานตั้งอยูเลขที่.............. หมูที่…........ ตรอก/ซอย
……..……………….ถนน...............................ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต.………….
...................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย. ..............……………………..
โทรศัพท................................โทรสาร…………………….มีความประสงคขอความเห็นชอบ การนําเขา
การมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ชื่อวัตถุอันตราย............................…………………..…
สูตรและอัตราสวน.................................... .........……..ชื่อการคา….……............................................……
ชื่อผูผลิต................................................ ประเทศที่ผลิต.....................................…………………………..
ปริมาณ..........................…..ชื่อดานนําเขา………………………โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ………………….
สถานที่เก็บรักษาหรือใชวตั ถุอันตราย...................................... ตั้งอยูเลขที่................. หมูที่……………….
ตรอก/ซอย....………............ ถนน..………....................... ตําบล/แขวง…………………………………...
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................………….รหัสไปรษณีย. ...............………………..
โทรศัพท......................…โทรสาร......................... (กรณีมหี ลายสถานที่ใหระบุมาทั้งหมด) พรอมกันนี้
ขาพเจาขอสงเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
- หนังสือรับรองวัตถุประสงคในการใชสารเคมี และแผนการใชสารเคมี
- เอกสารแสดงขอเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณคงเหลือ
- ขอกําหนดเฉพาะของวัตถุอันตราย (specification)
- ขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เชน Materials Safety Data Sheet: MSDS
- เอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุและการหอหุมหรือผูกมัดภาชนะ
บรรจุวัตถุอันตราย
- แผนผังสังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษา/ใชวตั ถุอันตราย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให
- อื่น ๆ ระบุ...............................................................................
ลายมือชื่อ......................................................ผูยื่นคําขอ
(....................................................)
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ที่ กษ..................
หนังสือใหความเห็นชอบการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดพิจารณาคําขอความเห็นชอบการนําเขาวัตถุอันตรายชื่อ.......................................... ซึ่งเปนวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 4 ของ.................................………………… สถานที่ตั้งเลขที่...............…….. หมูที่....………......
ตรอก/ซอย………….......................... ถนน........................……….. ตําบล/แขวง............................………
อําเภอ/เขต..............................…จังหวัด...............................……รหัสไปรษณีย…
 ………………………
เพื่อ… (วัตถุประสงค)……………..............................................................……………………………….
ตามคําขอลงวันที.่ ............................... …….แลว เห็นสมควรให…(นําเขามาในราชอาณาจักรหรือมีไวใน
ครอบครอง)…เพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ผูขอไดแจงไว โดยมีรายละเอียดขอมูล ดังนี้
ชื่อวัตถุอันตราย........................................................................
สูตรและอัตราสวน......................................................................
ชื่อการคา…………....................................................................
ปริมาณและขนาดบรรจุ..............................................................
ชื่อและประเทศผูผลิต.................................................................
ชื่อดานที่นําเขามาในราชอาณาจักร.............................................
หนังสือฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที.่ ................. เดือน.............................. พ.ศ. ....โดยใหใชเฉพาะการนําเขา
หรือการมีไวในครอบครองเพียงครั้งเดียวเทานัน้

ใหไว ณ วันที.่ ................เดือน.....................พ.ศ. ....

รัชญา/acerกลาง/เรื่องประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพ.ร.บ.วัตถุ
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รายงานการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 4
ชื่อผูนําเขาหรือมีไวในครอบครอง……………………………………………………………………………………………………………
ตั้งอยูเ ลขที…
่ …………………………………………………………………………………………………………………………..………………
พรอมสําเนาหนังสือใหความเห็นชอบการนําเขาหรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
วัน เดือน ป
ที่นําเขาหรือ
ครอบครอง

ชื่อวัตถุ
อันตราย

สูตร อัตราสวน
และลักษณะ

รายละเอียด
เกี่ยวกับภาชนะ
บรรจุ

ลายมือชื่อ……………………………………………………ผูแจง
(………………………………………………)

ดานศุลกากร
ที่นําเขา /
ไดรับมาจาก

หมายเหตุ
วัน เดือน ป ที่นํา
ปริมาณ
วัตถุอันตรายออก
นําเขา /
จําหนายไป คงเหลือ
จากดานศุลกากร / หรือ ครอบครอง
/ ใชไป
วันเดือนปที่ไดรับมา

แจงวันที…
่ ……เดือน…………………………..พ.ศ…………

