
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  
กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [00] หน้า : ๑/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งท่ี : 

 
๑.  วัตถุประสงค์ 

รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการน าเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖  

๒.  ขอบเขต 
ครอบคลุมการสมัครสมาชิก การรับรองการเป็นสมาชิก เพ่ือใช้งานในระบบแจ้งข้อเท็จจริงแจ้งตามแบบ 

วอ./อก. ๖  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/ เอกสารของการแจ้งข้อเท็จจริงฯ ของผู้ประกอบการ ซึ่งได้ก าหนดให้
ผู้น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  ๒  หรือ ๓  แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย  สูตรและอัตราส่วน  
ชื่อทางการค้า  ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ (ถ้ามี) ปริมาณภาชนะ  ชื่อผู้ผลิต  ประเทศผู้ผลิต  สถานที่เก็บรักษา  ชื่อพาหนะ  
ด่านศุลกากรที่น าเข้าหรือส่งออก และก าหนดวันที่พาหนะจะมาถึงหรือออกจากด่านศุลกากร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบก่อนน าหรือส่งวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร    

๓.  ค านิยาม 
๓.๑  การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย  หมายถึง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า 

หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายเกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย สูตรและอัตราส่วน ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ (ถ้ามี) 
ปริมาณ ภาชนะบรรจุ ชื่อผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต สถานที่เก็บรักษา ชื่อพาหนะ ด่านศุลกากร ที่น าเข้าหรือส่งออก และ
ก าหนดวันที่พาหนะมาถึงหรือออกจากด่านศุลกากร ตามแบบ วอ./อก.๖ ก่อนน าหรือส่งวัตถุอันตรายออกจากด่าน
ศุลกากร 

๓.๒  แบบ วอ./อก.๖.๑  หมายถึง ใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออก
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๓.๓  แบบ วอ./อก.๖.๒ (กวอ.)  หมายถึง  หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้แก่ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย เพ่ือยืนยันว่าได้รับความเห็นชอบให้แจ้งข้อเท็จจริง
ตามแบบ วอ./อก.๖ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแบบ  

๓.๔  แบบ วอ./อก.๖.๓  หมายถึง  หนังสือรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔.๑  ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย หรือผู้ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็น/  

ลงนามในหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ตามแบบ วอ./อก.๖.๒ (กวอ.) 
๔.๒  เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑, เจ้าหน้าที่กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ 

และเจ้าหน้าที่กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
 

 



 
  คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  
กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [00] หน้า : ๒/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งท่ี : 

๕.  ระเบียบปฏิบัติ 
๕.๑  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า  ผู้ส่งออกหรือ 

ผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕.๒  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของ 

ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ  (วอ/อก.๖) โดยผ่านระบบ
สัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕.๓  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของ 
ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ  (วอ/อก.๖) โดยผ่านระบบ
สัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖.  ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
       
                -  ขั้นตอนสมัครสมาชิก ตามแบบ วอ./อก.๖.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก  
ตามแบบ วอ./อก.๖.๑ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารการสมัครสมาชิก 

และเอกสารประกอบ 

ผู้อ านวยการส านักฯ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
ลงนามในหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก  

ตามแบบ วอ./อก. ๖.๒ (กวอ.) 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 
ส่งเอกสารคืน 

แจ้งหมายเลขสมาชกิ 
และรหัสผ่าน  

ไปยัง e-mail ผู้สมัคร 

๑ วัน 
ท าการ 

 



 
  คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  
กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [00] หน้า : ๓/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งท่ี : 

 
-  ขั้นตอนการตรวจสอบการแจ้งข้อเท็จจริง ตามแบบ วอ./อก.๖.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
๖.๑  รับเรื่อง 

๖.๑.๑  ผู้ประกอบการยื่นใบสมัครเป็นสมาชิก ตามแบบ วอ./อก.๖.๑  พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ทีก่องบริหารจัดการวัตถุอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  (ห้องศูนย์สารพันทันใจ)  ถนนพระรามที่ ๖  

๖.๑.๒  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของใบสมัครสมาชิกและเอกสารประกอบ 
๖.๑.๓  เจ้าพนักงานธุรการน าเสนอผู้อ านวยการกองฯ ลงนามในหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ตาม

แบบ วอ./อก.๖.๒ (กวอ.)  ซึ่งระบุหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๖.๒  ตรวจสอบการยื่นแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๖  ตามแบบ วอ./อก.๖.๓ 

๖.๒.๑  เมื่อผู้ประกอบการได้ยื่นแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๖ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้ว  
เจ้าหน้าที่ส่วนจะต้องเข้าไปตรวจสอบการยื่นแจ้งข้อเท็จจริงฯ ที่ http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/eservices.htm  
หัวข้อรับแจ้ง วอ./อก.๖  โดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ และไปที่หัวข้อตรวจสอบการรับแจ้ง วอ./อก.๖  
โดยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร Invoice  , B/L  และ PEN มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ผู้ประกอบการยื่นแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.๖ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ตามแบบ วอ./อก.๖.๓ 

เจ้าหน้าที่สว่นตรวจสอบความ 
ถูกต้องการยื่นแจ้ง  

วอ./อก.๖ ของผู้ประกอบการ 

เสนอผู้อ านวยการส่วนเพื่อด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับ 

ไม่ถูกต้อง 

 



 
  คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  
กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [00] หน้า : ๔/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งท่ี : 

 
-  เอกสาร Invoice  ได้แก่ เลขที่  วันที่  ปริมาณ  ชื่อทางการค้า  ประเทศผู้ขาย  ชื่อบริษัทผู้ผลิต  

ประเทศผู้ผลิต 
-  เอกสาร B/L  ได้แก่  เลขท่ี  วันที่  ชื่อเรือ  ชื่อท่าเรือ/ชื่อด่าน 
-  เอกสาร PEN  ได้แก่  ล าดับ  ลายเซ็นเจ้าหน้าที่  เลขที่ invoice  ปริมาณ  ประเทศปลายทาง 

๖.๒.๒  กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการยื่นข้อมูลตามเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องครบถ้วน  
เจ้าหน้าที่ส่วนจะต้องรวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้อ านวยการส่วนเพ่ือเสนอเปรียบเทียบปรับต่อไป 

๗.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๗.๑  กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบดังนี้ 

๗.๑.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๗.๑.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  กรณีชาวต่างชาติใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง (passport) 
๗.๑.๓  หนังสือมอบอ านาจกรณีให้ผู้แทนมาด าเนินการสมัครเป็นสมาชิก 

 ๗.๒  กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล  เอกสารประกอบดังนี้ 
๗.๒.๑  หนังสือหรือส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน  

๖ เดือน หรือหากเป็นนิติบุคคลโดยกฎหมายอ่ืนให้ใช้หนังสือ หรือส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลตาม 
กฎหมายนั้นๆ  

๗.๒.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการผูกพัน 
นิติบุคคลส าหรับกรรมการบริษัทที่เป็นคนไทย  กรณีกรรมการชาวต่างชาติใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง (passport) 

๗.๒.๓  หนังสือมอบอ านาจกรณีมอบหมายให้ผู้แทนมาด าเนินการสมัครเป็นสมาชิก 

๘.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
๘.๑  ใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงฯ ตามแบบ วอ./อก. ๖.๑   
๘.๒  หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ตามแบบ วอ./อก.๖.๒ (กวอ.) 
๘.๓  หนังสือรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม แบบ วอ./อก.๖.๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  คู่มือการปฏิบัติงาน : การแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  
กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [00] หน้า : ๕/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งท่ี : 

๙. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 
๑. ใบสมัครเป็นสมาชิกฯ 

ตามแบบ วอ./อก.๖.๑ 
ฝ่ายบริหารฯ รวบรวมแล้วน าไป

เก็บท่ีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออก 

๑๐ ปีขึ้นไป - 

๒. หนังสือรับรองการเป็น
สมาชิก ตามแบบ  
วอ./อก.๖.๒ (กวอ.) 

ฝ่ายบริหารฯ กองบริหารจัดการ 
วัตถอัุนตราย 

๑๐ ปีขึ้นไป  

๓. หนังสือรับแจ้ง
ข้อเท็จจริงฯ ตามแบบ 
วอ./อก.๖.๓ 

ศูนย์ข้อมูล 
วัตถุอันตราย 

ระบบรับแจ้ง
ข้อเท็จจริงตามแบบ 

วอ./อก. ๖ 

-  

 
 
 

 
 

 


