เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
สําหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๕) และมาตรา ๔๔ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามบัญชี ๕.๑ บัญชี ๕.๔ และบัญชี ๕.๕
ข้อ ๒ ให้การนําเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
(๑) การแจ้งการดําเนินการสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
หรือการขออนุญาตสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง และการขึ้นทะเบียน
สําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ กรณีต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง
(๒) การปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการกําหนดให้สถานประกอบการ
วั ต ถุ อั น ตรายมี บุ ค ลากรเฉพาะรั บ ผิ ด ชอบความปลอดภั ย การเก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ อั น ตราย ที่ ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ สําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของผู้ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ ๒ ให้ผู้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว
ยื่นใบแจ้งการนําส่งเอกสารหลักฐาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามแบบ วอ./อก. ๒๔ ท้ายประกาศนี้
ก่ อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น การ และเมื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ แจ้ ง แล้ ว ให้ ใ ช้ เ อกสารดั ง กล่ า ว
เป็นหลักฐานในการนําเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วอ./อก. ๒๔
ใบแจ้งการนําส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการนําเข้าการส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
สําหรับวัตถุอนั ตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้าพเจ้า ....................................................................................... อายุ ......... ปี สัญชาติ ………...........................
( บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล )

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร .......................................................
สถานที่ทําการหรือที่อยู่ เลขที่.........................หมู่ท.ี่ ..................ตรอก/ซอย.........................................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง ............................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..............โทรศัพท์................................โทรสาร............................
ขอนําส่งเอกสารหลักฐานสําหรับการ O นําเข้า O ส่งออก O มีไว้ในครอบครอง วัตถุอันตราย
ของ ......................................................................................................................................................................
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เรื่อง ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อวัตถุอันตรายและอัตราส่วน (ถ้ามี) ..................................................................................................................
ชื่อสารอื่นที่เป็นองค์ประกอบและอัตราส่วน (ถ้ามี)...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
และขอรับรองว่าไม่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เป็นองค์ประกอบ
ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ............................................................................................................................................
ปริมาณ ........................กิโลกรัม ลักษณะทางกายภาพ …………..........................................................................
ภาชนะบรรจุ .......................................................................................................................................................
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต ............................................................................................................................................
กรณีนําเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง
สถานที่ใช้วัตถุอันตราย ........................................................................................................................................
เลขที่ ........................... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ...........................................
ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ ............................. โทรศัพท์ ..................................................... โทรสาร ......................................
ผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา.............................................................................................................
วิธีการกําจัดทําลายของเสียหรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย/ผู้รับกําจัด ................................................................
..............................................................................................................................................................................
กรณีส่งออก
ประเทศปลายทาง................................................................................................................................................
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารดังนี้
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
๒) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
/๓. หนังสือมอบ...
๑/๒

วอ./อก. ๒๔
๓) หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบ
๔) เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย
๕) เอกสารหลักฐานผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ได้แก่ หลักฐานการศึกษา หรือเอกสารรับรอง
การทํางาน และสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ (เฉพาะกรณีนําเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง)
๖) รายละเอียดที่แสดงถึงวิธีวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
๗) รายละเอียดด้านเทคนิคที่แสดงถึงวิธีการกําจัดทําลายวัตถุอันตราย และผู้รับกําจัด (เฉพาะกรณีนําเข้าหรือ
มีไว้ในครอบครอง)
๘) อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ ........................................................................ผูแ้ จ้ง
(........................................................................)
วันที่ .......... /........................... /...........

๒/๒

