
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิวตัถอุันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ส าหรบัวตัถุอนัตรายที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมรับผิดชอบ  ซึ่งมีวตัถปุระสงคน์ ามาใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการศกึษา  การทดสอบ  การวเิคราะห์  การวิจัย  และการพฒันา   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และมาตรา  ๔๔  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญตั ิ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ส าหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนา  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุอันตรายชนิดที่   ๑  ชนิดที่   ๒  หรือชนิดที่   ๓   

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ   
ตามบัญชี  ๕.๑  บัญชี  ๕.๔  และบัญชี  ๕.๕ 

ข้อ ๓ ให้วัตถุอันตรายที่จะมีการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  หรือการมีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  การทดสอบ  การวิเคราะห์  การวิจัย  และการพัฒนา  
ที่มีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม  หรือหนึ่งลิตร  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ดังนี้   

๓.๑ การแจ้งการด าเนินการส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่   ๒  ตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง  หรือการขออนุญาตส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่   ๓  ตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง  และ 
การขึ้นทะเบียนส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓  กรณีต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๓๖  
วรรคสอง   

๓.๒ การปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา  ๒๐  (๑)  (๑/๑)  (๒)   
และ  (๓)  ยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยระบบการจ าแนกและการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการให้แจ้งข้อเท็จจริง 
ของผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ส่งออก  หรือผู้มีไว้ในครอบครอง  ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่ก าหนดให้ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ  วอ./อก.  ๖   
แนบท้ายประกาศดังกล่าว 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ ให้ผู้ที่ประสงค์จะได้รับการยกเว้นตามข้อ  ๓  น าส่งเอกสารหลักฐาน  ตามแบบ   
วอ./อก.  ๓๑  ท้ายประกาศนี้   โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีเหตุผลอื่นใดท าให้ 
ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้การด าเนินการดังกล่าวกระท า  ณ  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  ก่อนการด าเนินการ  และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงลายมือชื่อแล้ว  ให้ใช้เอกสารดังกลา่ว
เป็นหลักฐานในการยกเว้นส าหรับการผลิตการน าเข้า   การส่งออก  หรือการมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุอันตราย  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และให้ใช้ได้ไม่เกินหกเดือน 
นับแต่วันที่ลงนาม  โดยใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง   

ให้ผู้ที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  น าวัตถุอันตรายไปใช้ในสถานที่และตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในแบบ  วอ./อก.  ๓๑  ท้ายประกาศนี้เท่านั้น   

ข้อ ๕ การแจ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   เรื่ อง   ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ส าหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ  ที่ใช้ในการวิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งและ 
ยังไม่สิ้นระยะเวลาหรือยังไม่ครบตามปริมาณวัตถุอันตรายที่ก าหนด  ให้ยังคงใช้ต่อไปได้จนกว่า 
จะสิ้นระยะเวลาหรือจนกว่าจะครบตามปริมาณวัตถุอันตรายที่ก าหนด 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



 

 

 

 

ใบน ำส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรผลิต กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก หรือกำรมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ กำรทดสอบ กำรวิเครำะห์ กำรวิจัย และกำรพัฒนำ 

ข้าพเจ้า ................................................................................. ..................... อายุ ......... ปี สัญชาติ ………............. 
                               (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ) 
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร ................................................................................... 
ที่อยู่ หรือสถานที่ท าการ เลขที่.........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................... .................................... 
ถนน............................................ต าบล/แขวง ............................................อ าเภอ/เขต............... ......................... 
จังหวัด......................................รหสัไปรษณีย์..............โทรศัพท์................................โทรสาร........ ....................... 
ขอน ำส่งเอกสำรหลักฐำนส ำหรับกำร O ผลิต O น าเข้า O ส่งออก O มีไว้ในครอบครอง วัตถุอันตรำย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ใน  
O การศึกษา (หัวข้อท่ีศึกษา/วิชา/เรื่อง)........................................................................... ..................................... 

ชื่อสถานศึกษา .................................................................................................................................................   
โดยแนบใบรับรองการเป็นสถานศึกษา 

O การทดสอบ เรื่อง.............................................................................................................. ................................ 
สถานที่ทดสอบ.......................................................................................................................... ....................... 
โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์การทดสอบและวิธีการทดสอบ 

O การวิเคราะห์ เรื่อง........................................................................................................... .................................                 
สถานที่วิเคราะห์ .............................................. ................................................................................ ................  
โดยแนบเอกสารแสดงวิธีการ ขั้นตอนการวิเคราะห์ที่อ้างอิงจากมาตรฐานหรือหลักการด้านเทคนิควิทยาศาสตร์  

O การวิจัย เรื่อง............................................................. ........................................................................................                 
สถานที่วิจัย................................................................................................................................................... .... 
โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการวิจัย แผนและระเบียบวิธีการวิจัย  

O การพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา ........................................................................................ 
   โดยแนบเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ แผนและวิธีการพัฒนา 

ชื่อวัตถุอันตรายและอัตราส่วน................................................................................................. ............................. 
.............................................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................................................................... 
ชื่อสารอื่นที่เป็นองค์ประกอบและอัตราส่วน (ถ้ามี).................................................................................. ............. 
................................................................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................................................................... 
และขอรับรองว่าไม่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เป็นองค์ประกอบ 

ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ....................................................................................................... ...................................... 
ปริมาณ ........................................ กิโลกรัม หรือลิตร (ระบหุน่วยใดหน่วยหนึ่ง แล้วแต่กรณี)  
ลักษณะทางกายภาพ …………......................................................................................................................... ....... 
ภาชนะบรรจุ ........................................................................................................................................................ 
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต ................................................................................... ...................................... ................... 
  

เลขรับที่ ........................... 
ลงวันที่ ............................ 

แบบ วอ./อก. ๓๑ 



 

 

กรณีผลิต น ำเข้ำ หรือมีไว้ในครอบครอง 
สถำนที่ใช้วัตถุอันตรำย ...................................................................................................... ................................... 
เลขที่ ..................... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน .................... ............................... 
ต ำบล/แขวง ..............................อ ำเภอ/เขต ....................................... ............ จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์ ..................................................... โทรสำร .............. .......................... 
ชื่อผู้รับผิดชอบกำรศึกษำ/กำรทดสอบ/กำรวิเครำะห์/กำรวิจัย/กำรพัฒนำ ........................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
วิธีกำรก ำจัดท ำลำยของเสียหรือภำชนะบรรจุวัตถุอันตรำย/ ชื่อผู้รับก ำจัดและที่อยู่ ........................................... 
............................................................................................................................................................................... 
กรณีส่งออก 
ชื่อและท่ีอยู่ผู้รับและประเทศปลำยทำง  ................................................................................................. ............. 
............................................................................................................................................................................... 
พร้อมกันนีข้้ำพเจ้ำได้แสดงหรือแนบเอกสำรหรือหลักฐำน ดังนี ้
๑) กรณีบุคคลธรรมดำ ให้แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน/ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว  
๒) กรณีนิติบุคคล ให้แสดงส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ และ
แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน/ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวของผู้มีอ ำนำจผูกพันนิติบุคคล 
๓) กรณีมีกำรมอบอ ำนำจ ให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ส ำเนำใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว
ของผู้มอบพร้อมลงนำมรับรอง และแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบ 
๔) แนบเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของวัตถุอันตรำย (Safety Data Sheet) 
๕) แนบเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ หรือเอกสำรรับรองกำรท ำงำน ของผู้รับผิดชอบกำรศึกษำ/กำรทดสอบ/กำรวิเครำะห์/กำรวิจัย/
กำรพัฒนำ กรณีกำรวิเครำะห์และกำรวิจัย ให้แนบส ำเนำใบประกอบวิชำชีพวิทยำศำสตร์ของผู้รับผิดชอบด้วย  
๖) แนบรำยละเอียดด้ำนเทคนิคที่แสดงถึงวิธีกำรก ำจัดท ำลำยวัตถุอันตรำย และผู้รับก ำจัด (ยกเว้นกรณีส่งออก) 
๗) แนบเอกสำร หลักฐำน ที่มีรำยละเอียดตำมวัตถุประสงค์ที่จะน ำวัตถุอันตรำยไปใช้ (ระบุ)....................................................... 
    .................................................................................................................................................................................................. 
๘) อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................................................. 
                                                   ลำยมือชื่อ ...................................................................  ผู้น ำส่ง 
                                                               (...................................................................)  
                                                                 วันที่ .......... /........................... /...........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรมออกเอกสำรฉบบันี้เพื่อเปน็หลักฐำนในกำรยกเวน้ไม่ต้องปฏิบัตติำมพระรำชบญัญัติวตัถุอันตรำย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ส ำหรับกำร O ผลติ  O น ำเข้ำ  O ส่งออก  O มีไว้ในครอบครอง  

ซึ่งวัตถุอันตรำยที่ใช้ในกำรศึกษำ กำรทดสอบ กำรวิเครำะห์ กำรวิจัย และกำรพัฒนำ 
เลขที ่....................................................... ออกให้ ณ วันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. ..............  

เอกสำรฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. ............. และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว 
  
                                           ลงชื่อ ............................................................. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

                                                (................................................................) 
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