
 
 
 
 
 

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เรื่อง การยื่นคําขอและการออกใบสําคัญเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบ 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

------------------------------------- 

ตามท่ีไดเกิดสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และไดมีการแพรระบาดไปอยางรวดเร็วท่ัวประเทศ ประกอบกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกลาวไดถูกประกาศเปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดตอ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไดประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัวราชอาณาจักรตั้งแต
วันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 
25 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น  

เพ่ือประโยชนในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อดังกลาวขางตน รวมท้ัง
เปนการลดการแพรกระจายของเชื้อโรคดังกลาวมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูประกอบการและเจาหนาท่ี 
จึงสมควรกําหนดแนวทางในการยื่นคําขอและการออกใบสําคัญเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เปนผูรับผิดชอบผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนการชั่วคราว เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ 
ในการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจนกวาสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายไป 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑ และขอ 23 แหงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ขอ 4 ของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงมีบุคลากรเฉพาะการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย 
การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษา
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๑๐ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียน การออก
ใบสําคัญ และการตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  
พ.ศ. 2552  และ ขอ 2 ของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับ
การแจง การขออนุญาต และการออกใบนําผานวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒  
รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามนัยของกฎหมายวาดวยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ และกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นคําขอและการออก
ใบสําคัญเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบในสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขอ 2 ประกาศนี้... 
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ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนกวาจะมี
ประกาศยกเลิก 

ขอ 3 คําขอหรือใบแจงเก่ียวกับวัตถุอันตรายดังตอไปนี้ สามารถยื่นผานระบบการอนุญาต
วัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (ระบบ HSSS) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได 

3.๑ คําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.1) 
3.๒ คําขอตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.4) 
3.๓ ใบแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 (แบบ วอ./อก.5) 
3.๔ ใบขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2  

(แบบ วอ./อก.5/1) 
3.๕ คําขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ.1) 
3.๖ คําขออนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย (แบบ วอ.3) 
3.๗ คําขออนุญาตสงออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ.5) 
3.๘ คําขออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7) 
3.๙ คําขอตออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9) 

ขอ 4 การยื่นคําขอหรือใบแจงผานระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (ระบบ HSSS) 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตามขอ ๓ ใหดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

4.๑ สมัครสมาชิกเขาใชระบบ HSSS โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนในคูมือสมัคร
สมาชิกระบบ HSSS ท่ีแนบทายประกาศนี้ แลวสแกนเอกสารยืนยันตัวตนการสมัครสมาชิกท่ีไดลงลายมือชื่อ 
หรือลงลายมือชื่อและประทับตรานิติบุคคล (ถามี) กรณีเปนนิติบุคคล สงมาท่ี HazCounter@diw.mail.go.th 

4.๒ จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของตามรายการท่ีปรากฏในคูมือการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นคําขอท่ีแนบทายประกาศนี้ กรณีมีการเก็บรักษาวัตถุอันตรายใหทําแบบสํารวจขอมูล
สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามแนบทายประกาศนี้ดวย 

4.๓ เขาสูระบบ HSSS ตามวิธีการท่ีแนบทายประกาศนี้ เพ่ือบันทึกขอมูลคําขอหรือ
ใบแจงพรอมแนบไฟลเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามขอ 4.2 ในรูปแบบ PDF 

4.๔ ติดตามสถานะการยื่นคําขอหรือใบแจงไดท่ีระบบ HSSS  
4.๔.๑. เม่ือระบบแสดงสถานะวา “พิจารณาเสร็จแลว” กรณีมีคาธรรมเนียม 

ใหผูยื่นดําเนินการชําระเงินผานระบบชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment) โดยดําเนินการตามคูมือ
การชําระคาธรรมเนียมท่ีแนบทายประกาศนี้  

4.๔.๒. เม่ือระบบไดตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว จะแสดง
สถานะวา “อนุญาตคําขอ” ผูประกอบการสามารถตรวจสอบใบแจงผลการพิจารณาและสามารถ 
แจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ 
ตามแบบ วอ./อก.๖ ผานระบบอิเล็กทรอนิกสตอไปได 

ขอ 5 กรณีท่ีดําเนินการตามขอ 4 แลว ไมสามารถดําเนินการได ใหดําเนินการผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสได โดยใหดําเนินการดังนี้ 

5.๑ จัดเตรียมคําขอหรือใบแจงพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของตามรายการท่ีปรากฏ 
ในคูมือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอท่ีแนบทายประกาศนี้ กรณีมีการเก็บรักษา 
วัตถุอันตรายใหทําแบบสํารวจขอมูลสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายตามแนบทายประกาศนี้ ดวย 

5.2 สงเอกสาร... 
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5.๒ สงเอกสารตามขอ 5.1 ในรูปแบบ PDF ไปท่ีไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส  
RenewHazLicense@diw.mail.go.th 

5.๓ เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบความครบถวนของเอกสารตามขอ 5.1 แลว จะทํา
การแจงเลขรับเอกสาร เพ่ือใชอางอิงการติดตามเรื่อง ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผานระบบ
ติดตามคําขอ e-service ได 

5.๓.๑. เม่ือระบบแสดงผลการพิจารณาวา “พิจารณาเสร็จแลว” กรณีมี
คาธรรมเนียม ใหผูยื่นดําเนินการชําระเงินผานระบบชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment)  
โดยดําเนินการตามคูมือการชําระคาธรรมเนียมท่ีแนบทายประกาศนี้ แลวสงหลักฐานใบเสร็จรับเงินไปท่ี
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Payment@diw.mail.go.th เพ่ือยืนยันการชําระเงิน 

5.๓.๒. เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบการชําระเงินเรียบรอยแลว ระบบจะ
แสดงผลการพิจารณาวา “ชําระเงินแลว” และผูประกอบการสามารถแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออก
ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ ตามแบบ วอ./อก.๖ ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสตอไปได 

ขอ 6 การนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 หรือ ชนิดท่ี 3 ใหดําเนินการผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสได โดยใหดําเนินการดังนี้ 

6.๑ จัดเตรียมใบแจงการนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 หรือ ชนิดท่ี 2 (วอ./อก. 26) 
หรือคําขออนุญาตนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 (วอ./อก. 27) พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของตามรายการท่ีปรากฏ
ในคูมือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอท่ีแนบทายประกาศนี้  

6.๒ สงเอกสารตามขอ 6.1 ในรูปแบบ PDF ไปท่ีไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส  
HazCounter@diw.mail.go.th 

6.๓ เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบความครบถวนของเอกสารตามขอ 6.1 แลว จะทํา
การแจงเลขรับเอกสาร เพ่ือใชอางอิงการติดตามเรื่อง ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผานระบบ
ติดตามคําขอ e-service ได 

6.๓.๑. เม่ือระบบแสดงผลการพิจารณาวา “พิจารณาเสร็จแลว” กรณีมี
คาธรรมเนียม ใหผูยื่นดําเนินการชําระเงินผานระบบชําระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment)  
โดยดําเนินการตามคูมือการชําระคาธรรมเนียมท่ีแนบทายประกาศนี้ แลวสงหลักฐานใบเสร็จรับเงินไปท่ี
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Payment@diw.mail.go.th เพ่ือยืนยันการชําระเงิน  

6.๓.๒. เ ม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบการชําระเงินเรียบรอยแลว (หากมี) 
ผูประกอบการจะไดรับขอมูลยืนยันทางอิเล็กทรอนิกสวาไดรับอนุญาตใหนําผานวัตถุอันตรายนั้นแลว 

ขอ 7 การแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ (แบบ บฉ.1) และการขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ (แบบ บฉ.๒) ใหดําเนินการผานไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสได โดยใหดําเนินการดังนี้ 

7.๑ จัดเตรียมแบบ บฉ.1 หรือแบบ บฉ.๒ พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของตามคําแนะนํา
การยื่นเอกสารเก่ียวกับบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีแนบทายประกาศนี ้

7.๒ สงเอกสารตามขอ 7.1 ในรูปแบบ PDF ไปท่ีไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส  
HazSpecialist@diw.mail.go.th  เจาหนาท่ีจะตรวจสอบความครบถวนของเอกสารและแจงวาไดรับเอกสาร 
เม่ือเห็นวาคุณสมบัติครบถวนและเอกสารถูกตองแลว จะแจงกลับทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

7.2.1 กรณีแจง... 

mailto:RenewHazLicense@diw.mail.go.th
mailto:HazCounter@diw.mail.go.th%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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7.๒.๑. กรณีแจงมีบุคลากรเฉพาะตามแบบ บฉ.1 จะไดรับรหัสผานเพ่ือใชสง
รายงานตามแบบ บฉ.4  

7.๒.๒. กรณีจดทะเบียนเปนบุคลากรเฉพาะตามแบบ บฉ.2 จะไดรับเลขท่ี
ทะเบียนบุคลากรเฉพาะและรหัสผานเพ่ือใชทํารายงานตามแบบ บฉ.4 

ขอ 8 เม่ือสถานการณเขาสูภาวะปกติแลว การขอรับใบแจง ใบอนุญาต ใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียน หรือหนังสือรับรอง ซ่ึงเปนตนฉบับจริงภายหลังท่ีไดมีการรับแจง การอนุญาต หรือการข้ึนทะเบียน
ตามขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ แลวแตกรณี ใหดําเนินการดังนี้ 

8.๑ กรณียื่นเรื่องผานระบบ HSSS ใหนําหลักฐานยืนยันตัวตนฉบับจริงพรอม
เอกสารประกอบการสมัครเขาใชระบบ HSSS ท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ และหลักฐานใบเสร็จรับเงิน 
(กรณีมีคาธรรมเนียม) พรอมเอกสารการมอบอํานาจ (กรณีใหผู อ่ืนดําเนินการแทน) มายื่นและขอรับท่ี 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

8.๒ กรณียื่นเรื่องผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ใหนําเอกสารฉบับจริงท้ังหมด 
ท่ีลงนามโดยผูมีอํานาจ  หลักฐานใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีคาธรรมเนียม) พรอมเอกสารการมอบอํานาจ (กรณีให
ผูอ่ืนดําเนินการแทน) มายื่นและขอรับท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขอ 9 กรณีท่ีผูประกอบการไดมีการดําเนินการตามประกาศนี้แลวปรากฏวามีการยื่นเอกสาร
เท็จ เอกสารท่ีไมตรงกับขอเท็จจริง หรือดําเนินการโดยไมมีอํานาจ จะมีการยกเลิก 

9.๑ การแจง การรับแจง ใบรับแจง ท่ีไดดําเนินการไปแลวท้ังหมด 
9.๒ การขออนุญาต การอนุญาต ใบอนุญาต ท่ีไดดําเนินการไปแลวท้ังหมด 
9.๓ การมีหนังสือแจง การรับแจง การรับทราบ การออกเอกสารรับแจง การออก

เอกสารรับทราบ หรือการออกเอกสารเพ่ือใหดําเนินการได ท่ีไดดําเนินการไปแลวท้ังหมด 

ขอ 10 การยกเลิกตามขอ 9.1  9.2 และ 9.3 ใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันท่ีไดมีการ
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ แลวแตกรณี 

ขอ 11 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินคดีอาญากับผูประกอบการ บุคคลผูดําเนินการ 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการท่ีกอใหเกิดการยกเลิกตามขอ 9 และขอ 10 และบุคคลดังกลาวไม
อาจเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได 

ขอ 12 กรณีท่ีเกิดการดําเนินการตามขอ 9 ขอ 10 และขอ 11 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ไมตองรับผิดใด ๆ ไมวาจะเปนความรับผิดทางแพงหรือความรับผิดทางอาญาก็ตาม 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  

 
 

(นายประกอบ วิวิธจนิดา) 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



  

เอกสารแนบทาย 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง การยื่นคําขอเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบ 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

รายละเอียดท่ีอยูไฟลหรือเว็บไซตบนอินเตอรเน็ตท่ีเกี่ยวของกับการย่ืนเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

รายละเอียด URL QR Code 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ http://eis.diw.go.th/haz/lawnew.html 

 

คูมือสมัครสมาชิกระบบ HSSS http://oaep.diw.go.th/haz/wp-
content/uploads/2019/12/newuser_manual203
63.pdf  

สมัครสมาชิกระบบการอนุญาตวัตถุ
อันตราย ณ จุดเดียว (ระบบ HSSS) 

http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/rigister 

 

เขาสูระบบ HSSS เพ่ือยื่นคําขอ http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login 

 

คูมือการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคําขอ 

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/manual.
htm 

 

ระบบติดตามคําขอ e-service http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp   

 

คูมือการชําระคาธรรมเนียม http://oaep.diw.go.th/haz/wp-
content/uploads/2019/12/e-
payment17_3_63.pdf  

คําแนะนําการยื่นเอกสารเก่ียวกับ
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย (บฉ.๑ และ บฉ.๒) 

http://opms.diw.go.th/hazexam/document_for
_Email.pdf 

 

แบบสํารวจขอมูลสถานประกอบการ
วัตถุอันตราย 

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/Standard
Form.htm 
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