
 หนา   ๒๓  
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการแจงขอเท็จจริงของผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไว 

ในครอบครอง  ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ  (แบบ  วอ./อก.7)  
โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก
หรือผูมีไวในครอบครอง  ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ขอ  ๔  กําหนดใหผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทายประกาศ   
แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ  ชื่อ  สูตรและอัตราสวน  ชื่อทางการคา  ชื่อสามัญ  หรือชื่อยอ  (ถามี)  ทะเบียน  
(ถามี)  ปริมาณที่ผลิต  นําเขา  สงออก  หรือมีไวในครอบครอง  ปริมาณที่ขาย  ขายแกผูใด  และผูซื้อ
นําไปใชในกิจการใดใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามแบบ  วอ./อก.7  ทายประกาศนี้  วรรคสอง
กําหนดใหแจงแบบ  วอ./อก.7  โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกวิธีหนึ่ง  และขอ  ๕  กําหนดใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูออก
หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการแจงดังกลาว 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมขางตน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแจงตามแบบ  วอ./อก.7  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและ
เงื่อนไขการแจงขอเท็จจริงของผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครอง  ซึ่งวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ  (แบบ  วอ./อก.7)  โดยผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ระเบียบนี้ใชเฉพาะกับผูประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ประสงคจะแจงขอเท็จจริง
ของผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบตามแบบ  วอ./อก.7  โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวเทานั้น 



 หนา   ๒๔  
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ขอ ๔ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไข  ท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบนี้  เพ่ือใหการรับแจงตามระเบียบนี้เปนไปดวยความเรียบรอย 
เปนประโยชนตอผูใชบริการและทางราชการ  โดยการเปลี่ยนแปลงนี้หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ขึ้น   
ผูขอใชบริการจะเรียกรองคาสินไหมใด ๆ  มิได 

ขอ ๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไมรับผิดใด ๆ  ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 

ขอ ๖ ใหอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 
ขอ ๗ ในระเบียบนี้ 
“การแจงตามแบบ  วอ./อก.7”  หมายถึง  การแจงขอเท็จจริงของผูผลติ  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือ

ผูมีไวในครอบครองตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต  ผูนําเขา  
ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ขอ  ๔  วรรคหนึ่ง 

“บริการ”  หมายถงึ  การใหบริการรับแจงขอเท็จจริงของ  ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไว
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ  วอ./อก.7  ผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอร
เขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

“สมาชิก”  หมายถึง ๑. ผูประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ประสงคจะขอแจงขอเท็จจริง
ของผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามแบบ  วอ./อก.7  ผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ๒. ผูท่ีเปนสมาชิกการใชบริการผานสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อื่น 

 



 หนา   ๒๕  
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หมวด  ๒ 
การขอใชบรกิาร 

 
 

ขอ ๘ ผูประสงคใชบริการสามารถยื่นสมัครเปนสมาชิกตามแบบ  วอ./อก.7.3  ท่ีกําหนด 
ทายระเบียบนี้  ท่ีสํานักควบคุมวัตถุอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ขอ ๙ ผูขอใชบริการจะตองยื่นหลักฐานหรือเอกสารตอสํานักควบคุมวัตถุอันตราย  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในวันสมัครเปนสมาชิก  ดังนี้ 

 ๙.๑ กรณีผูขอใชบริการเปนบุคคลธรรมดา 
 (๑) สําเนาทะเบียนบาน 
 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  กรณีชาวตางชาติใชสําเนาหนังสือเดินทาง  

(Passport) 
 (๓) หนังสือมอบอํานาจกรณีใหผูแทนมาดําเนินการสมัครเปนสมาชิก 
 ๙.๒ กรณีผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล 
 (๑) หนังสือหรือสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย

ท่ีออกใหไมเกิน  ๖  เดือน  หรือหากเปนนิติบุคคลโดยกฎหมายอื่นใหใชหนังสือหรือสําเนาหนังสือรับรอง
การเปนนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น ๆ 

 (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทํา
การผูกพันนิติบุคคลสําหรบักรรมการบริษัทที่เปนคนไทย  กรณีกรรมการชาวตางชาติใชสําเนาหนังสือเดินทาง  
(Passport) 

 (๓) หนังสือมอบอํานาจกรณีมอบหมายใหผูแทนมาดําเนินการสมัครเปนสมาชิก
ท้ังนี้ตองลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารดังกลาวขางตนดวย 

ขอ ๑๐ ผูประสงคจะใชบริการจะตองมี  Electronic  Mail  Address  (E-mail  address)  ท่ีสามารถ
ติดตอและใชงานได 

ขอ ๑๑ ผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหใชบริการ
ตามระเบียบนี้แลวจะไดรับหมายเลขสมาชิกและรหัสผานเบื้องตนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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หมวด  ๓ 

เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 

ขอ ๑๒ สมาชิกจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหบริการที่ปรากฏในหมวด  ๓  แหงระเบียบนี้ 
โดยเครงครัด 

ขอ ๑๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใหบริการเฉพาะสมาชิกที่ผานการรับรองการเปนสมาชิก 
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดเทานั้น 

ขอ ๑๔ การแกไขขอมูลท่ีผิดพลาดใหย่ืนขอแกไขที่สํานักควบคุมวัตถุอันตราย  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  เทานั้น 

ขอ ๑๕ การใหบริการนี้  ใหถือวามีผลสมบูรณโดยไมตองนําเอกสารประกอบการแจงตามแบบ  
วอ./อก.7  นําสงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เวนแตกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีขอสงสัยและขอเรียกดู 

 
หมวด  ๔ 

การระงับการใหบริการ 
 

 
ขอ ๑๖ สมาชิกผูใดหากประสงคจะเลิกใชบริการ  ตองแจงเปนหนังสือตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วัน 
ขอ ๑๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ระงับการใหบริการทันที  หากสมาชิกกระทําผิด

เงื่อนไขการใหบริการ  หรือใชบริการนี้ไปในทางที่กอใหเกิดความเสียหายตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือประเทศชาติ  หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออม  ท้ังนี้สมาชิกไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใด ๆ  จากการระงับ 
การใหบริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
หมวด  ๕ 

ขั้นตอนการแจงตามแบบ  วอ./อก.7 
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เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

ขอ ๑๘ ขั้นตอนการแจง  ตามแบบ  วอ./อก.7  ใหปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการดังนี้ 
 ๑๘.๑ เขาระบบ  (Login)  เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
โดยการกรอกชื่อผูใช  (Login name)  และรหัสผาน  (Password)  ท่ีถูกตองเพื่อเขาระบบรับแจง
ตามแบบ  วอ./อก.7 
 ๑๘.๒ นําเขาขอมูลการแจงตามแบบ  วอ./อก.7  ตามรายการที่ปรากฏโดยระบบจะแจง

ใหทราบวาตองกรอกขอมูลอะไรบาง 
 ๑๘.๓ ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลตามขอ  ๑๘.๒ 
 ๑๘.๔ จัดพิมพรายงานตามแบบ  วอ./อก.7  ท่ีปรากฏตามแบบที่แจงไวเพ่ือเก็บเปนหลักฐาน 
ขอ ๑๙ กรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอรขัดของใหผูแจง  แจงตามแบบ  วอ./อก.7  ไดท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม  หรือแจงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
อิสสระ  โชติบุรการ 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ใบสมัครเปนสมาชิกขอใชบริการแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.7) โดยผานระบบสญัญาณคอมพิวเตอรเขากับเครือขายคอมพิวเตอร 
......................................................................................................ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
สําหรับผูขอใชบริการ 
 รายละเอียดทั่วไป 
ช่ือ/ช่ือหนวยงาน............................................................................................................................................................ 
ช่ือ (ภาษาอังกฤษ)..............................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี........................................................ 
ที่อยู (ตาม ภ.พ.20) อาคาร......................................เลขที่.............หมูที่.........ซอย.........................ถนน......................... 
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย........... 
โทรศัพท.......................................โทรสาร.............................................E-Mail address............................................... 
สถานที่ติดตอ    Ο ตามที่อยูขางตน 
    Ο อาคาร......................................................เลขที่ ............หมูที่..................... 
ซอย..........................................ถนน..............................................แขวง/ตําบล............................................................ 
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย............... 
โทรศัพท...................................................โทรสาร............................................................. 
วันเริ่มใชบริการ.......................................................................................... 
 ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการการแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.7) โดยผานระบบ
สัญญาณคอมพิวเตอรเขากับเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไดรับทราบ หลักเกณฑ วิธีการ 
เงื่อนไข และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน และที่จะใชบังคับตอไปในอนาคต พรอม
นี้ขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 
 
            ลงช่ือ................................................. 
        (.............................................) 
                   วันที่....../............/...... 
 
สําหรับเจาหนาที่ 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................Οหนังสือเดินทางเลขที่................................................. 
หนังสือมอบอํานาจลงวันที่.....................................................Οหมายเลขสมาชิก........................................................ 
รหัสผานเบื้องตน.................................................................. 
              เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร................................................................... 
                (..........................................................)  
            วันที่....../............./.......  
 

แบบ วอ./อก.7.3 


