
คู่มือการปฏิบัติงาน  
“การพิจารณารับแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

เพื่อใช้ในการวิเคราะห ์วิจัยและพัฒนา ที่มีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม” 
 

1. งานที่ให้บริการ ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

3. ประเภทของงาน
บริการ 

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 

4. หมวดหมู่ของงาน
บริการ 

การรับแจ้ง 

5. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรบัวตัถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ
ที่ก าหนดในกฎหมาย 

ไม่มีก าหนดระยะเวลา 

7. ประเภทของช่องทาง ติดต่อด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอ านาจ 

8. สถานที่ ช่องทางการ
ให้บริการ 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์สารพันทันใจ ชั้น 1  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

9. โทรศัพท์ / โทรสาร โทร. 0 2202 4225-6 โทรสาร 0 2202 4172 

10. วันที่ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 

11. เวลาที่ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  

12. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

12.1 ยื่นใบแจ้งการน าส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตราย ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา (แบบ วอ./อก. ๒๔) และเอกสารประกอบการ
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบก่อนรับใบแจ้ง ตามเงื่อนไขดังนี้ 
12.1.1 กรณีท่ีใบแจ้งฯ และรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะลงรับใบแจ้ง 

หลังจากนั้น ผู้ยื่นใบแจ้งฯ สามารถติดตามการพิจารณาเรื่องได้ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
(http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ยื่น 1 วันท าการ 

12.1.2 กรณีท่ีใบแจ้งฯ ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วน หากผู้ยื่นใบแจ้งฯ ไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารทั้งหมดให้ด าเนินการให้ครบถ้วนก่อน   

หมายเหตุ : ผู้ยื่นใบแจ้งฯ ต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่ก าหนด ความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณา
ได้ในขณะที่รับใบแจ้งฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นใบแจ้งฯ 
ครบถ้วนแล้ว กรณทีี่ตรวจพบความไม่ถูกต้องของเอกสารในภายหลังอันเป็นเหตุที่ไม่อาจรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ไม่รับแจ้ง  



 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นใบแจ้ง (แบบ วอ./อก. ๒๔) 

 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความครบถ้วน                   
ของใบแจง้และเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หรือ 

เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
คืนผู้ยื่น 

ค าขอถูกต้อง/เอกสารครบถ้วน
หรือแก้ไข ณ เวลานัน้ได้  

พนักงานเจ้าหน้าที่รับใบแจ้งและ
ออกเลขที่รับเรื่อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบเอกสาร 

ครบถ้วน ถูกต้อง 
รวมระยะเวลาด าเนินการ  ๑๐  วันท าการ 

 

เสนอผูม้ีอ านาจพิจารณา ลงนามรบัแจ้ง 

ก าหนดรหสั ๑๕ หลัก เพื่อใช้ใน     
การด าเนินการยื่นแบบ วอ./อก.๖ 



 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

รายการเอกสาร ต้นฉบับ ส าเนา เงื่อนไข 
1. ใบแจ้งการน าส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก หรือการ
มีไว้ในครอบครองฯ (แบบ วอ./อก.24) 

1 1 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจ หรือรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบริษัท 

2. เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของ 
วัตถุอันตรายตามแบบ อก./วอ.3 หรือ
ตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือตาม
ข้อก าหนดระบบ Globally 
Harmonized System of 
Classification and Labeling of 
Chemicals (GHS) พร้อมรับรองส าเนา
โดยผู้มีอ านาจ หรือรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบริษัท 
 

 1 - ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
จัดท าข้อมูลความปลอดภัย พร้อมเอกสารยืนยัน
การได้รับมอบหมาย  
- เป็นข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด 
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
   2.1 ชื่อทางการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์ 
   2.2 ชื่อบริษัทผู้ผลิต (manufacturer) และ
ประเทศที่ผลิตที่ชัดเจน 
   2.3 ระบุองค์ประกอบเป็นชื่อทางเคมี และ CAS 
NO. ที่ถูกต้องตรงกันและ  ร้อยละของแต่ละ
องค์ประกอบที่แน่นอน รวมกันครบ 100% 
   2.4 กรณีที่องค์ประกอบตามข้อ 2.2 และ 2.3 
ไม่ครบถ้วน จะต้องมีข้อก าหนดเฉพาะวัตถุอันตราย 
(specification) จากบริษัทผู้ผลิตที่ระบุเนื้อหาตาม
ข้อ 2.2 และ 2.3 หรือรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุ
อันตรายที่ระบุเนื้อหาตามข้อ  2.2 และ 2.3 หรือ
เอกสารยืนยันข้อก าหนดของวัตถุอันตรายที่ระบุ
เนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 และจะต้องมีการลง
นามจากบรษิัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
โดยระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ลงนามด้วย 
   2.5 หากข้อมูลไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1-2.4 พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะไม่รับค าขอ 

3. เอกสารหลักฐานผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ 
วิจัย พัฒนา  

 1 ได้แก่  
3.1  หลักฐานการศึกษา หรือเอกสารรับรองการท างาน  
3.2  ส าเนาใบประกอบวชิาชีพวิทยาศาสตร ์(เฉพาะกรณี
น าเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง) 



รายการเอกสาร ต้นฉบับ ส าเนา เงื่อนไข 
4. โครงการที่จะน าวัตถุอันตรายไปใช้ใน
การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา 

1  4.1 จะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้ 
       - วัตถุประสงค์ 
       - ความจ าเป็นในการน าไปวิเคราะห์ วิจัย 
และพัฒนา 
       - ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
4.2 ก าหนดแผนงานการน าวัตถุอันตรายไปใช้ใน
การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา โดยระบุปริมาณที่
ต้องใช้ในการด าเนินงานจนแล้วเสร็จ (ไม่เกิน 1 
กิโลกรัม) 
4..3 ต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจ หรือผู้รับมอบ
อ านาจ และประทับตราบริษัท(ถ้าม)ี 

5. รายละเอียดวิธีวิเคราะห์ วิจัย และ
พัฒนา 

1   

6. รายละเอียดวิธีการก าจัดท าลายวัตถุ
อันตราย และผู้รับก าจัด (เฉพาะกรณี
น าเข้าหรือมีไว้ในครอบครองฯ) 

1   

7. หนังสือมอบอ านาจ 1    - กรณีมอบอ านาจเพ่ือการติดต่อราชการใน
คราวเดียว ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อการ
ด าเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
ต่อการด าเนินการมากกว่า 1 เรื่อง 

 1   - กรณีมอบอ านาจเพ่ือการติดต่อราชการใน
ระยะเวลา 1 ปี ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท 
และมีเนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมก าหนด
(http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/N
ew_m.pdf) 
 - กรณีมอบอ านาจช่วง ผู้รับมอบอ านาจคน
สุดท้าย ต้องได้รับมอบอ านาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบ
อ านาจช่วงแรกจะต้องระบุการมอบอ านาจช่วงได้
และจ านวนช่วงที่มอบ 

หมายเหตุ   1.  กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดส าเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุ
วัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
                 2.  กรณีมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนด้วย 

3.  เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจ หรือรับมอบอ านาจ และประทับตราบริษัท 
 



15. การพิจารณารับแจ้ง 

          เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับแจ้ง ให้เสนอผู้มีอ านาจลงนามรับแจ้ง (ตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ก าหนดรหัส 15 หลัก เพ่ือใช้ในการด าเนินการยื่นแบบ วอ./อก.6 ดังนี้ 

หลัก 1-6 7  8   9  10  11  12   13   14   15 

อก 0305          

 ชนิดเอกสารส าคัญ ชนิดวัตถุ
อันตราย 

เลขรับ ปี พ.ศ. ที่ยื่น 

โดยแต่ละหลักมีความหมายดังนี้ 
 หลักท่ี 1-6   หมายถึง รหัสหน่วยงาน  ใช้ อก 0305 (เดิม) 
 หลักท่ี 7-8   หมายถึง ชนิดเอกสารส าคัญ ใช้ 24 (น าเข้า) 
                                                                                              25 (ส่งออก) 
                                                                                              26 (ครอบครองฯ)   
 หลักท่ี 9  หมายถึง ชนิดวัตถุอันตราย ใช้ 2 หรือ 3 
 หลักท่ี 10-13 หมายถึง เลขนับเรียงล าดับ ใช้ 0001 - 9999 
 หลักท่ี 14-15 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่รับแจ้ง  ใช้ 2 ตัวท้าย 

2. ระบุปริมาณที่รับแจ้ง 
พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนงานการน าไปใช้ในการด าเนินงานจนแล้วเสร็จ 

3. ผู้ลงนามรับแจ้ง (ตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ) 
4. ผู้อ านวยการกลุ่มบริการงานอนุญาต ๑ หรือ ๒ หรือ กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย  

                 ลงนามในใบรับแจ้ง 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

เลขรับที่ …………………………. วันที่ ..................................... 

     เป็นวัตถุอันตรายชนิดที ่...... เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา 

ปริมาณที่รับแจ้ง ........................................................................................................... 

ใช้ได้ถึงวันที่ ................................................................................................................... 
 

อก 0305          

 

ลงชื่อ ................................................................. 
                  พนักงานเจ้าหน้าที ่

  วันที่ .............................................................. 

 

 

 



 

๑๖. การรับแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนา ที่มีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม (แบบ วอ./อก.๒๔) 

          พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับแจ้ง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ก าหนดรหัส ๑๕ หลัก  

อก 0305          

 

 
                      โดย      24     หมายถึง  การน าเข้า 
                                 25     หมายถึง  การส่งออก 
                                 26     หมายถึง  การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

 เสนอผู้อ านวยการกลุ่มบริการงานอนุญาต ๑ หรือ ๒ หรือ กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
ลงนามในใบแจ้งฯ (แบบ วอ./อก.๒๔)    

 ๑๗.  การรับแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มีปริมาณไม่
เกินหนึ่งกิโลกรัม       

          ๑๗.๑  การยื่นแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า/ส่งออก ตามแบบ วอ./อก. ๖ ให้ยื่นแจ้งที่กองบริหารจัดการวัตถุ-
อันตราย พร้อมใบแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองฯ (แบบ วอ./อก.๒๔) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนาม
รับแจ้งแล้ว ๒ ฉบับ และส าเนา Invoice, BL หรือใบก ากับการขนส่ง ฝ่ายบริหารทั่วไปออกเลขที่รับและวันที่รับ 

          ๑๗.๒  เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./อก. ๖) ให้ก าหนด Permit No. ดังนี้ 

               

                
                โดย      XXXX     หมายถึง      เลขที่รับหนังสือในแบบ วอ./อก. ๒๔  
                           YYYY      หมายถึง      ปีที่ลงวันที่รับหนังสือในแบบ วอ./อก ๒๔           

เลขรหัส ๑๕ หลัก - X X X X X / Y Y Y Y 

 

24 หรือ 25 
หรือ 26 

2 หรือ 3 เลขนับ 0001-9999 ปี พ.ศ. ที่รับแจ้ง 
2 ตัวท้าย 


