เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕๙ ง
ถุน ายน

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง การแจง การออกใบรับแจง การขอตออายุ และการตออายุใบรับแจงการดําเนินการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่กรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปน
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอัน ตรายชนิดที่ ๒
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๒ ที่กรมวิช าการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๘
ขอ ๒ ผูใ ดประสงคจะดําเนิน การผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๒ ใหแจงการดําเนินการตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ วอ./วก ๑ แนบทายประกาศนี้
ขอ ๓ การแจงการดําเนินการตามขอ ๒ ใหแจงที่สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
ขอ ๔ เมื่อ พนัก งานเจา หนา ที่ได รับแจงแลว ให ออกใบรั บ แจ งตามแบบ วอ./วก ๒
แนบทายประกาศนี้
ขอ ๕ ใบรับแจงมีอายุ ๓ ป นับแตวันที่ออกใบรับแจง
ขอ ๖ การตออายุใบรับแจงใหใชตามแบบ วอ./วก ๓ แนบทายประกาศนี้
ขอ ๗ การยื่น ขอตอ อายุ ใ บรั บ แจ งให นําหลัก เกณฑการขอออกใบรั บ แจ งมาใชบั งคั บ
โดยอนุโลม

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕๙ ง
ถุน ายน

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขอ ๘ ผูที่ ไ ด รับ การยกเวน ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อ ง ยกเว น
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมวิช าการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ไมตองแจงการดําเนินการตามประกาศนี้
การอนุญาตใหตออายุใบรับแจงจะกระทําโดยแสดงไวในรายการทายใบรับแจงหรือจะออก
ใบรับแจงใหใหมได
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชาญณรงคกุล
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วอ./วก ๑

ใบแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
---------------------------------------วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ .......................
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ บานเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย .....................................
ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต …………………………..…….
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพท ...............................โทรสาร........................
ขอแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
๑. สถานที่ประกอบกิจการ บานเลขที่ ........................ หมูที่ ....................... ตรอก/ซอย............................
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ......................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ......................โทรสาร.......................
๒. สถานที่เก็บวัตถุอันตราย บานเลขที่ ....................... หมูที่ ....................... ตรอก/ซอย............................
ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ......................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ......................โทรสาร.....................
๓. วัตถุอันตราย ลักษณะภาชนะบรรจุ ปริมาณและพื้นที่ประกอบกิจการ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อวัตถุอันตราย …………………………………………………………………………………
- ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่...................................................................................................
- ชื่อการคา …………………………………………………………………………………...
- ผูผลิต ……………………………………………………………………………………...
- แหลงผลิต …………………………………………………………………………………...
- ผูนําเขา …………………………………………………………………………………...
- ผูจําหนาย…………………………………………………………………………………...
ปริมาณ / พื้นที่ในสวนของการจัดเก็บ .........................................................................................
วิธีการขนสง .............................................................................................................................
 การผลิต
 การนําเขา
ประเภทการดําเนินการ
 การสงออก
 การมีไวในครอบครอง
ลักษณะภาชนะบรรจุ ...................................................................................................................

วอ./วก๑
๔. เอกสารประกอบการแจง
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
(๒) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และสําเนาใบสําคัญ แสดงวาเปนผูมีอํานาจดําเนินการ
ของนิติบุคคลผูแจงการดําเนินการ
(๓) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบการและบริเวณใกลเคียง
(๔) แผนผังของสถานประกอบการ
(๕) เอกสารแสดงความรูความชํานาญของผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบสําหรับการ
ดําเนินการในกรณีที่กําหนดตามมาตรา ๒๐ (๑)

ลงชื่อ ......................................................... ผูแจง
(......................................................)

วอ./วก ๒

ใบรับแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
---------------------------------------ใบรับแจงเลขที่ . ..................

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ................

ใบรับแจงนี้ออกใหเพื่อแสดงวา ............................................................................... สัญชาติ .......................
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ บานเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย .....................................
ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต ………………………………….
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพท ...............................โทรสาร........................
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาที่แลววามีความประสงคจะดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
๑. สถานที่ประกอบกิจการ บานเลขที่ ........................ หมูที่ ....................... ตรอก/ซอย...........................
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ......................โทรสาร.......................
๒. สถานที่เก็บวัตถุอันตราย บานเลขที่ ........................ หมูที่ ...................... ตรอก/ซอย............................
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ......................โทรสาร.......................
๓. วัตถุอันตราย ที่แจงขอดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อวัตถุอันตราย ............................................................................……………………………..
- ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ ...............................................................................................
- ชื่อการคา ………………………………………………………………………...
- ผูผลิต ……………………………………………………………………………………...
- แหลงผลิต …………………………………………………………………………………...
- ผูนําเขา …………………………………………………………………………………...
- ผูจําหนาย…………………………………………………………………………………...
ปริมาณ .........................................................................................................................................

๒
ประเภทการดําเนินการ

 การผลิต
 การสงออก

วอ./วก๒
 การนําเขา
 การมีไวในครอบครอง

ลักษณะภาชนะบรรจุ ................................................................................................................
วิธีการขนสง .............................................................................................................................
พื้นที่ในสวนของการจัดเก็บ ......................................................................................................
ใบรับแจงนี้ใชไดจนถึงวันที่ ......................................................................................................................

ลงชื่อ .........................................................
(......................................................)
พนักงานเจาหนาที่

๓
รายการตออายุใบรับแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๒
เลขที่..................................................
อนุญาตใหตออายุใบรับแจงการดําเนินการเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
เลขรับที่
ลงวันที่
ใชไดถงึ

พนักงานเจาหนาที่

วอ./วก๓

คําขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
ขาพเจา ….................................................................................. อายุ ............... ป สัญชาติ .......................
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ บานเลขที่ ...................... หมูที่ ...................... ตรอกซอย .....................................
ถนน .......................................... ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต ………………………………….
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพท ...............................โทรสาร........................
เปนผูไดรับใบรับแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
มีความประสงคจะขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่ ..........................
พรอมนี้ขาพเจาไดสง
 ใบรับแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
 อื่น ๆ (ระบุ)
มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

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

