
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขอ้เท็จจรงิกำรน ำเขำ้ – สง่ออกวตัถอุนัตรำย ตำมแบบ วอ./อก. 

6 (กำรแจง้ขอ้เท็จจรงิ) (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. ผูป้ระกอบการทีจ่ะประสงคแ์จง้ขอ้เท็จจรงิการน าเขา้ &ndash; สง่ออกวตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ชนดิที ่2 หรอืชนดิที ่3 จะตอ้ง

เป็นสมาชกิขอใชบ้รกิารแจง้ขอ้เท็จจรงิของผูน้ าเขา้หรอืผูส้ง่ออกซึง่วตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมมอี านาจหนา้ที่

รับผดิชอบ (วอ./อก.6) โดยผา่นระบบสญัญาณคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

(ผูป้ระกอบการสามารถสมัครสมาชกิโดยยืน่แบบ วอ./อก. 6.1 พรอ้มเอกสารหลกัฐาน ณ กรมโรงงานอตุสาหกรรม สามารถดาวน์

โหลดใบสมคัรไดท้ี ่http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/vook61.pdf) 

 

2. การแจง้ตามแบบ วอ./อก.6 ก าหนดใหผู้น้ าเขา้หรอืผูส้ง่ออกซึง่วตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ชนดิที ่2 หรอืชนดิที ่3 แจง้ขอ้เท็จจรงิ

เกีย่วกบัชือ่วตัถอุนัตราย สตูรและอตัราสว่น ชือ่ทางการคา้ ชือ่สามัญหรอืชือ่ยอ่ (ถา้ม)ี ปรมิาณ ภาชนะบรรจ ุชือ่ผูผ้ลติ ประเทศ

ผูผ้ลติ สถานทีเ่ก็บรักษา ชือ่พาหนะ ดา่นศลุกากรทีน่ าเขา้หรอืสง่ออกและก าหนดวนัทีพ่าหนะจะมาถงึหรอืออกจากดา่นศลุกากร 

ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบกอ่นน าหรอืสง่วตัถอุนัตรายออกจากดา่นศลุกากร สามารถแจง้ขอ้เท็จจรงิ ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องบรหิาร

จัดการวตัถอุนัตราย http://haz2.diw.go.th/HazLicense/jsp/login/login_vk6.jsp สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการแจง้ขอ้เท็จจรงิ 

ไดท้ีเ่ว็บไซตก์องบรหิารจัดการวตัถอุนัตราย หวัขอ้ E-services คูม่อืการใชร้ะบบรับแจง้ วอ./อก. 6 หรอื เว็บไซต ์

http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/manual_v6.doc 

 

3. เงือ่นไขการแจง้ 

 

 วตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ตอ้งมเีลข 15 หลกักอ่นการแจง้ 

 วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 ตอ้งมใีบแจง้ด าเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 กอ่นการแจง้ 

 วตัถอุนัตรายชนดิที ่3 ตอ้งมใีบอนุญาตน าเขา้วตัถอุนัตราย หรอืใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย กอ่นการแจง้ 

 

4. การสง่ออกสารตัง้ตน้และเคมภีณัฑท์ีส่ามารถน าไปใชใ้นการผลติยาเสพตดิ จะตอ้งมกีารแจง้ขอ้มลูลว่งหนา้กอ่นการสง่

สนิคา้ออกนอกประเทศตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมตามแบบฟอรม์ Pre-Export Notification : PEN โดยกรมโรงงาน-

อตุสาหกรรมแจง้ส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ส านักงาน ป.ป.ส.) เพือ่ประสานหน่วยงานปลายทางขอความ

ยนิยอมใหส้ง่ออก ภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แตว่นัทีย่ืน่เอกสาร ยกเวน้พมา่ใชเ้วลา 10 วนัท าการ หากไมม่ขีอ้ขดัขอ้งจาก

ประเทศปลายทางกรมโรงงานอตุสาหกรรมก็จะด าเนนิการรับแจง้ใหก้บัผูป้ระกอบการเพือ่ใชใ้นการยืน่แบบฟอรม์แจง้ขอ้เท็จจรงิ 

(วอ./อก. 6) 

 

5. สารตัง้ตน้และเคมภีณัฑท์ีส่ามารถน าไปใชใ้นการผลติยาเสพตดิเป็นวตัถอุนัตรายชนดิที ่3 (การผลติ น าเขา้ สง่ออก หรอืมไีว ้

ในครอบครองตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่น) มจี านวน 12 รายการ ประกอบดว้ย ACETIC ACID, ACETONE, CHLOROFORM, ETHYL 

ETHER, HYDROCHLORIC ACID, PIPERIDINE, METHYL ETHYL KETONE, PHOSPHORUS PENTACHLORIDE, 

PHOSPHORUS TRICHLORIDE, SULPHURIC ACID 50 % W/W, SULPHURIC ACID ( FUMMING 50 % W/W), 

TOLUENE 

 

หมายเหต ุ

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะยืน่ค าขอ

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื 

  
 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
เว็บไซต ์http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/eservices.htm /
ชอ่งทางออนไลน/์ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 
การยืน่แจง้ขอ้เท็จจรงิ 
ผูป้ระกอบการยืน่แจง้ขอ้เท็จจรงิ วอ./อก.6 ผา่นระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ตามแบบ วอ./อก. 6 โดยตอ้งแนบไฟลเ์อกสารให ้
ครบถว้น  
หมายเหต:ุ การตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานภายหลงัการรับแจง้ 
ถา้พบขอ้ผดิพลาดจะถอืวา่ กระท าผดิตามมาตรา 82 แหง่ 
พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และจะมหีนังสอืแจง้
ผูป้ระกอบการ ภายใน 1 ปี เพือ่ด าเนนิการเปรยีบเทยีบปรับ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

เอกสำรใบก ำกบัสนิคำ้ (Invoice) , เอกสำรใบก ำกบักำรบรรจหุบี
หอ่ (Packing List) (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งระบเุลขที ่Invoice , วนัที ่Invoice , ชือ่ทางการคา้ , 
ปรมิาณ , บรษัิทผูผ้ลติและประเทศผูผ้ลติทีช่ดัเจน) 

- 

2) 
 

เอกสำรใบตรำสง่สนิคำ้ (Bill of Lading) หรอื   ใบตรำสง่สนิคำ้
ทำงอำกำศ (Airway bill) หรอืใบตรำสง่สนิคำ้ทำงบก (Truck 
bill) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งระบเุลขที ่B/L หรอืเลขที ่Airway bill หรอืเลขที ่Truck 
bill, วนัที ่B/L หรอืเลขที ่Airway bill หรอืเลขที ่Truck bill , ชือ่พาหนะ 
และดา่นศลุกากรทีน่ าเขา้หรอืสง่ออก) 

- 

3) 
 

เอกสำรกำรรบัแจง้ขอ้มลูลว่งหนำ้กอ่น  (Pre-Export 
Notification : PEN) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีการสง่สนิคา้ออกนอกประเทศ (เฉพาะวตัถอุนัตราย 12 
รายการ) 

- 

4) 
 

ใบสมคัรเป็นสมำชกิขอใชบ้รกิำรแจง้ขอ้เท็จจรงิฯ ตำมแบบ วอ./
อก. 6.1 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(หนังสอืมอบอ านาจส าหรับการสมัครเป็นสมาชกิผา่นระบบ
คอมพวิเตอร ์ตอ้งใชแ้บบฟอรม์หนังสอืมอบอ านาจของกองบรหิารจัดการ
วตัถอุนัตรายเทา่นัน้ สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก  
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/MomEit.pdf  ตดิแสตมป์อากร 
พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจทีม่กีารลงนาม
รับรองโดยเจา้ของบตัร กรณีมอบอ านาจในนามนติบิคุคคลใหแ้นบส าเนา
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลคดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน ทีม่ี
รายละเอยีดของผูม้อี านาจลงนาม ทีอ่ยูส่ านักงาน และวตัถปุระสงคข์อง
นติบิคุคล และมกีารลงนามรับรองตามขอ้ก าหนดทีร่ะบใุนหนังสอืรับรอง
การจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
(หมายเหต:ุ (หมายเหต:ุ 75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 10400, 
อเีมล pr@diw.mail.go.th, โทรศพัท ์02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390 
))  

2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนยีบรัฐบาล /ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ (หมายเหต:ุ จดุบรกิารรว่ม 1111 / ตู ้ปณ. 1111 ปณ.ท าเนยีบรัฐบาล กรงุเทพฯ 10300 / สายดว่น 
1111 / www.1111.go.th/ PSC 1111 (Mobile Application)))  

3) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
(หมายเหต:ุ (Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบสมัครเป็นสมาชกิแจง้ วอ./อก. 6 
(หมายเหต:ุ (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/vook61.pdf))  

2) ใบมอบอ านาจ 
(หมายเหต:ุ (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/MomEit.pdf))  

3) แบบฟอรม์การรับแจง้ขอ้มลูลว่งหนา้กอ่น (Pre-Export Notification : PEN) 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/PEN.pdf))  
 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้ขอ้เท็จจรงิการน าเขา้ – สง่ออกวตัถอุนัตราย ตามแบบ วอ./อก. 6 (การแจง้ขอ้เท็จจรงิ) (N)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิ
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535  
  
2)พระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
  
3)การใหแ้จง้ขอ้เท็จจรงิของผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออกหรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมมี
อ านาจหนา้ทีรั่บผดิชอบ พ.ศ. 2547  
  
4)หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข การแจง้ขอ้เท็จจรงิของผูน้ าเขา้หรอืผูส้ง่ออกซึง่วตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมมี
อ านาจหนา้ทีรั่บผดิชอบ (วอ/อก.6) โดยผา่นระบบสญัญาณคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2555  
  
5)หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการแจง้ขอ้เท็จจรงิของผูน้ าเขา้หรอืผูส้ง่ออกซึง่วตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมมี
อ านาจหนา้ทีรั่บผดิชอบ (วอ/อก.6) โดยผา่นระบบสญัญาณคอมพวิเตอรเ์ขา้กบัระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การแจง้ขอ้เท็จจรงิการน าเขา้ – สง่ออกวตัถอุนัตราย ตามแบบ วอ./อก. 

6 (การแจง้ขอ้เท็จจรงิ)(N) 1122449 ป่ินรัตน ์16/08/2562 13:37 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


