เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มกราคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่กรมปศุสัตวรับผิดชอบ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๑) และ (๔) มาตรา ๓๖ วรรคสาม
และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บัญ ญั ติ ใ ห ก ระทํา ได โ ดยอาศั ยอํ า นาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่กรมปศุสัตวเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙
ขอ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความวา วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓
ที่กรมปศุสัตวรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง ซึ่ง อยู น อกรายชื่ อ ของประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม
ที่ออกตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตราย ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ตอกรมปศุสัตว หรือหนวยงานที่กรมปศุสตั วกําหนดตามแบบ วอ./กษ./กปศ.๑ ทายประกาศนี้
ทั้งนี้ รายการขอมูล เอกสารและหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหเปนไป
ตามที่กรมปศุสัตวกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ ใหพนัก งานเจ าหนา ที่ตรวจสอบเอกสารและหลั กฐานตามขอ ๓ แลวใหเสนอ
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอัน ตรายดานการปศุสัตว เมื่อคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดานการปศุสัตวมีมติใหขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหพนักงาน
เจาหนาที่ที่กรมปศุสัตวมอบหมาย ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปศ.๒
ทายประกาศนี้ใหแกผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
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ใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุใ ชไดจนครบหกปนับ แตวันที่ออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ขอ ๕ ในกรณีที่จําเปนตองผลิตหรือนําเขาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่น เพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย ใหผูขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายยื่นคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
ตอพนักงานเจาหนาที่ ตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๙ หรือแบบ วอ./กษ./กปศ. ๑๐ ทายประกาศนี้
ตามลําดับ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลาว
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณารายการ เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งแลว ถาเห็นควร
อนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๑๑
หรือใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๑๒ ทายประกาศนี้ใ หแ กผูขอ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ให ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามวรรคสอง ได รั บ ยกเว น ไม ต อ งขออนุ ญ าตมี ไ ว ใ นครอบครอง
ซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น
การอนุญาตตามวรรคสอง ใหอนุญาตเปนรายครั้ง
ขอ ๖ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตามขอ ๕ ตองแสดงฉลากไว
ที่หีบ หอบรรจุหรื อภาชนะบรรจุ ซึ่ งอย างน อยตองมีข อความเปน ภาษาไทยหรือภาษาอัง กฤษก็ไ ด
ดังตอไปนี้ใหเห็นไดอยางชัดเจน
(๑) ชื่อทางการคาของผลิตภัณฑ (ถามี)
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ ISO (ถามี) หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ
(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของวัตถุอันตรายและ CAS No. (ถามี) ในกรณีที่เปนสารเคมี ใหระบุชื่อ
ทางเคมีตามระบบ IUPAC หรืออื่น ๆ
(๔) อัตราสวนผสมของวัตถุอันตราย
(๕) ผูผลิตและแหลงผลิต
(๖) ขอความ “ตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อการขอขึ้นทะเบียน”
(๗) คําเตือน
(๘) ขนาดบรรจุ
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ทั้ ง นี้ กรณี นํ า เข า ต อ งแสดงฉลากไว ที่ หี บ ห อ บรรจุ ห รื อ ภาชนะบรรจุ ก อ นนํ า ออกจาก
ดานศุลกากร
ขอ ๗ ผูรับใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายผูใ ดประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย หรือรายการอื่น ในการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย
ให ยื่ น คํ า ขอแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายตามแบบ วอ./กษ./กปศ.๑๓
ทายประกาศนี้ ตอกรมปศุสัตว หรือหนวยงานที่กรมปศุสัตวกําหนด สําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการที่เกี่ยวของกับคุณประโยชน ประสิทธิภาพ หรืออัตราการใชใ ด ๆ ใหผูยื่นคําขอดําเนิน การ
ทดสอบหรือยื่นขอมูลสนับสนุนการกลาวอางนั้น
กรณีการอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหบันทึก
ในรายการแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงการขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตราย ทั้ ง นี้ การแก ไ ขชื่ อ ทางการค า
ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สาระสําคัญ) และลักษณะของวัตถุอันตรายจะกระทํามิได
กรณี ก ารอนุ ญ าตแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการอื่ น ในการขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตราย ได แ ก
สวนประกอบที่ไมใชสาระสําคัญ ขนาดบรรจุ ชนิด ลักษณะหีบหอบรรจุหรือภาชนะบรรจุ หรือฉลาก
ใหออกเปนหนังสืออนุญาตใหแ กไข และบัน ทึกในรายการแกไขเปลี่ยนแปลงการขึ้น ทะเบียนวัตถุ
อันตราย
ขอ ๘ การตออายุใ บสํา คัญการขึ้ น ทะเบีย นวัต ถุอัน ตราย ใหยื่ น คํา ขอต ออายุใ บสําคั ญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./กษ./กปศ. ๑๔ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารและหลักฐาน
ที่ ร ะบุ ใ นแบบดั ง กล า วต อ กรมปศุ สั ต ว หรื อ หน ว ยงานที่ ก รมปศุ สั ต ว กํ า หนดภายในเก า สิ บ วั น
กอนที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ ทั้งนี้ กรมปศุสัตวอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนด การทบทวนการขึ้น ทะเบี ยนวัต ถุอัน ตราย เพื่อใหสงรายการข อมูลเอกสารและหลั กฐาน
ประกอบการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพิ่มเติมได
การพิจารณาตออายุใ บสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย ใหนําหลักเกณฑการพิจารณา
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมาใชบงั คับโดยอนุโลม
การอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จะออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายใหใหม
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ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

วอ./กษ./กปศ.๑

คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตราย
วันที่
ขาพเจา

เดือน

(ผูขอ) อายุ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - สถานที่ที่ติดตอของผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
ถนน
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
จังหวัด
E-mail address
ขอขึ้นทะเบียน
ผลิต
นําเขาวัตถุอันตราย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อทางการคา
๒. ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ)

พ.ศ.
ป สัญชาติ

หมูที่
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
โทรสาร

๓. ประเภทของการใช
๔. ลักษณะของวัตถุอันตราย
๕. ชื่อและที่อยูของผูผลิต

๖. ชื่อและที่อยูของผูจัดสงกรณีนําเขา (ถามี)

๗. ชนิดและลักษณะภาชนะบรรจุ พรอมทั้งขนาดบรรจุ
๘. เอกสารและหลักฐานที่สงประกอบการขึ้นทะเบียน จํานวน ๒ ชุด
ข อ มู ล เอกสารและหลั ก ฐานเพื่ อ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตราย ตามที่ ก รมปศุ สั ต ว
ประกาศกําหนด
ฉลากวัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนและใบแทรก (ถามี)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล / หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
(ลายมือชื่อ)
(

ผูยื่นคําขอ
)

วอ./กษ./กปศ.๒

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

วันที่

กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เดือน
พ.ศ.

เลขที่
สัญชาติ
อนุญาตให
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - หมูที่
สถานที่ติดตอของผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
โทรศัพท
เปนผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน (ผลิต/นําเขา )
ชื่อทางการคา
ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ)

ประเภทของการใช
ลักษณะของวัตถุอันตราย
ชื่อและที่อยูของผูผลิต
หมายเหตุ
ใชไดจนถึงวันที่

เดือน

(ลายมือชื่อ)
(

พ.ศ.

พนักงานเจาหนาที่
)

รายการแกไขเปลี่ยนแปลงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่
ครั้งที่

วันที่

รายการแกไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจาหนาที่

วอ./กษ./กปศ.๙

คําขออนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย
วันที่
ขาพเจา

เดือน

(ผูขอ) อายุ

พ.ศ.
ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - สถานที่ที่ติดตอของผูขออนุญาตตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
E-mail address
มีความประสงคขออนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย เพื่อใชในการ
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายชื่อ
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตั้งอยูเลขที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ตําบล/แขวง
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
ขออนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายตามรายการ ดังตอไปนี้
ชื่อทางการคา (ถามี)
ชื่อวัตถุอันตราย (สารสําคัญ) และอัตราสวน

ปริมาณ

ประเภทและลักษณะของวัตถุอันตราย
หมายเหตุ

พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาดวย คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว / สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หนังสือมอบอํานาจ
หนังสือรับรองปริมาณการใชวัตถุอันตราย กรณีทดสอบภาคสนามจากหนวยทดสอบ
เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย หรือ Safety Data Sheet
อื่น ๆ (ระบุ)
(ลายมือชื่อ)
(

ผูยื่นคําขอ
)

วอ./กษ./กปศ.๑๐

คําขออนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
วันที่
ขาพเจา

เดือน

(ผูขอ) อายุ

พ.ศ.
ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - หมูที่
ตรอก/ซอย
สถานที่ที่ติดตอของผูขออนุญาตตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
E-mail address
มีความประสงคขออนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย เพื่อใชในการ
ชื่อและที่อยูของสถานที่เก็บรักษาตัวอยางวัตถุอันตราย ชื่อ
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตั้งอยูเลขที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ตําบล/แขวง
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
ขออนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายตามรายการ ดังตอไปนี้
ชื่อทางการคา (ถามี)
ชื่อวัตถุอันตราย (สารสําคัญ) และอัตราสวน

ประเภทและลักษณะของวัตถุอันตราย
กรณีนําเขาระบุผูผลิต
ประเทศที่ผลิต
หมายเหตุ

ปริมาณ

พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามาดวย คือ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว / สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
หนังสือมอบอํานาจ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หนังสือรับรองปริมาณการใชวัตถุอันตราย กรณีทดสอบภาคสนามจากหนวยทดสอบ
เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย หรือ Safety Data Sheet
สําเนาผลการวิเคราะหสารสําคัญของตัวอยางวัตถุอันตราย
อื่น ๆ (ระบุ)
(ลายมือชื่อ)
(

ผูยื่นคําขอ
)

วอ./กษ./กปศ.๑๑

ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย

วันที่

กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เดือน
พ.ศ.

เลขที่
สัญชาติ
อนุญาตให
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - หมูที่
สถานที่ติดตอของผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย บานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
โทรศัพท
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย ชื่อ
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตั้งอยูเลขที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ตําบล/แขวง
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
เปนผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย เพื่อใชในการ
ชื่อทางการคา
ชื่อวัตถุอันตราย (สารสําคัญ) และอัตราสวน

ประเภทและลักษณะของตัวอยางวัตถุอันตราย
หมายเหตุ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่

(ลายมือชื่อ)
(

ปริมาณ
เดือน

พ.ศ.

พนักงานเจาหนาที่
)

วอ./กษ./กปศ.๑๒

ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย

วันที่

กรมปศุสัตว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เดือน
พ.ศ.

เลขที่
สัญชาติ
อนุญาตให
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - หมูที่
สถานที่ติดตอของผูรับใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย บานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
โทรศัพท
ชื่อและที่อยูของสถานที่เก็บรักษาตัวอยางวัตถุอันตราย ชื่อ
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตั้งอยูเลขที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ตําบล/แขวง
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
เปนผูรับใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย เพื่อใชในการ
ชื่อทางการคา
ชื่อวัตถุอันตราย (สารสําคัญ) และอัตราสวน

ประเภทและลักษณะของตัวอยางวัตถุอันตราย
ชื่อผูผลิต
ประเทศที่ผลิต
ปริมาณ
หมายเหตุ
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่
(ลายมือชื่อ)
(

เดือน

พ.ศ.
พนักงานเจาหนาที่
)

วอ./กษ./กปศ.๑๓

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่
ขาพเจา

เดือน

(ผูขอ) อายุ

พ.ศ.
ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - สถานที่ติดตอของผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
หมูที่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
โทรศัพท
E-mail address
มีความประสงคขอแกไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง

พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณามาดวย คือ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหรือใบแทน
ฉลากวัตถุอันตรายที่ขอแกไข
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการขอแกไข ดังนี้

(ลายมือชื่อ)
(

ผูยื่นคําขอ
)

วอ./กษ./กปศ.๑๔

คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่

เดือน
(ผูขอ) อายุ

ขาพเจา

พ.ศ.
ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร - หมูที่
ตรอก/ซอย
สถานที่ติดตอของผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail address
มีความประสงคขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่
ชื่อทางการคา
พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
ขอมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามที่กรมปศุสัตว
ประกาศกําหนด
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหรือใบแทน
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

(ลายมือชื่อ)
(

ผูยื่นคําขอ
)

