
  คูมือการปฏิบัติงาน : การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-01[02] หนา : ๑/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๒ 

๑.  วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบขอมูลความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ หรือ ๓ กอนการผลิต 

หรือนําเขาฯ โดยตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญ และ

การตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒.  ขอบเขต 

 ครอบคลุมการรับคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย การพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล/ 

เอกสาร การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และการแจงผูประกอบการมาชําระคาธรรมเนียมและ 

รับใบสําคัญฯ และการตออายุใบสําคัญฯ รวมท้ังข้ันตอนปฏิบัติเม่ือตองการเอกสารเพ่ิมเติม การไมรับข้ึนทะเบียน

หรือจําหนายเรื่อง 

๓.  คํานิยาม 

 ๓.๑  การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย หมายถึง  กระบวนการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ๓.๒  การตออายุ  หมายถึง  การตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  

๓.๓  ระบบ HAZ 2009 หมายถึง ระบบฐานขอมูลสารสนเทศวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๓.๔  ระบบ HAZ 2019 หมายถึง ระบบการอนุญาตวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส 

๓.๕  เอกสารขอมูลความปลอดภัย หมายถึง MSDS ตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ SDS ตาม

ระบบ GHS ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของวัตถุ

อันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. ความรับผิดชอบ 

๔.๑ ผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

๔.๒ กลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอันตราย 

๔.๓ เจาหนาท่ีกลุมฯ ตรวจเอกสาร พิจารณา และดําเนินการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 

๔.๔ ฝายบริหารท่ัวไป จัดพิมพใบสําคัญการข้ึนทะเบียนฯ/ หนังสือราชการ จัดสงเอกสารถึง

ผูรับบริการ และจัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบสารบรรณ 
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กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-01[02] หนา : ๒/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๒ 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 

๕.๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๕.๒ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.๓ กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๔ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เก่ียวกับการแจงดําเนินการ การขออนุญาต และการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๔๔๖ 

๕.๕ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญ และการตออายุใบสําคัญ

การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๖ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖, พ.ศ. ๒๕๕๘, 

พ.ศ. ๒๕๕๙, พ.ศ.๒๕๖๐, พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๗  คําสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท่ี ๒๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง ใหขาราชการมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการแสดงการปฏิบัติงาน “การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และการตออายุ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครบถวน 

ถูกตอง 

ไม

 

คืนคําขอฯ 

คืนคําขอฯ และแจงผูยื่นคําขอ

 

ไมครบ 

ไมถูกตอง 

คืนคําขอฯ และแจงผูยื่นคําขอ

 

 
เห็นชอบ 

1 วัน 

11 วัน 

1 วัน 

7 วัน 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.๑) 

หรือคําขอตออายุ (แบบ วอ./อก.๔) หรือ 

ยื่นคําขอผานระบบ HAZ 2019 

ตรวจสอบเอกสาร 

ออกเลขท่ีรับเรื่อง 

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร 

พนักงานเจาหนาที่
พิจารณาออกใบทะเบียน

วัตถอนัตราย 

ผอ.กทบ.พิจารณาตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน 

 

ผอ.กทบ. ลงนามในทะเบียนวัตถุอันตราย 

ฝบ.ออกเลขท่ีหนังสือ 

แจงผลการพิจารณา 
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หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-01[02] หนา : ๔/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๒ 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

๖.๑  เจาหนาท่ีตรวจสอบการยื่นคําขอตามแบบ วอ./อก.๑ หรือแบบ วอ./อก.๔ พรอมเอกสารตาม

คูมือการตรวจเอกสารฯ  

 ๖.๑.๑  หากเอกสารครบถวนใหออกใบรับเรื่องแกผูประกอบการไวเปนหลักฐาน จากนั้นลงบันทึก

ขอมูลในคอมพิวเตอร (ระบบ HAZ 2009) พิมพใบรางใบสําคัญการขึ้นทะเบียน วอ./อก.๒ และสงเรื่องให

กลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอันตรายเพ่ือพิจารณา 

 ๖.๑.๒  หากพบวาเอกสารหรือขอมูลไมถูกตอง หรือไมครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่แจง

ผูยื่นคําขอทราบทันทีเพ่ือแกไข  ในกรณีท่ีไมสามารถแกไขไดในขณะนั้นใหทําบันทึกความบกพรองและรายการ

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (๗ วัน) โดยเก็บสําเนาไวกับคําขอดวย ๑ ชุด 

๖.๒  ผูอํานวยการกลุมฯ พิจารณามอบหมายงานใหเจาหนาท่ีดําเนินการ 

๖.๓  เจาหนาท่ีกลุมฯ ตรวจสอบ และพิจารณา คําขอ/ เอกสารประกอบตามวิธีการตรวจสอบและ

พิจารณาการรับข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 

 ๖.๓.๑  กรณีคําขอ/เอกสารประกอบครบถวน และพิจารณาแลว เห็นควรใหข้ึนทะเบียนหรือ 

ตออายุทะเบียน เจาหนาท่ีกลุมฯ ตรวจแกไขรางใบสําคัญการข้ึนทะเบียน และตรวจทานความถูกตองเรียบรอย

แลว จัดทําหนังสือถึงผูประกอบการตามแบบฟอรมแจงคาธรรมเนียม เพ่ือแจงอัตราคาธรรมเนียมใบสําคัญการข้ึน

ทะเบียน แลวนําเสนอเรื่องท้ังหมดใหผูอํานวยการสวนฯ พิจารณาอนุญาตแลวสงฝายบริหารท่ัวไป ดําเนินการตาม

ขอ ๖.๔.๑ 

 ๖.๓.๒  กรณีพิจารณาแลว เห็นวา วัตถุอันตรายตามคําขอไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียน 

วัตถุอันตราย เจาหนาท่ีกลุมฯ จัดทําหนังสือตามแบบฟอรมไมตองข้ึนทะเบียนสําหรับแอมโมเนียมแอนไฮดรัส 

ความเขมขนมากกวารอยละ 10 โดยน้ําหนัก, กรดไฮโดรคลอริก ความเขมขนมากกวารอยละ 1๕ โดย
น้ําหนัก, กรดซัลฟูริก ความเขมขนมากกวารอยละ ๕0 โดยน้ําหนัก หรือแบบฟอรมไดรับยกเวนไมตองขึ้น
ทะเบียน แลวนําเสนอเรื่องท้ังหมดใหผูอํานวยการกลุมฯ พิจารณาเพ่ือลงนาม   

 ๖.๓.๓  กรณีผูยื่นคําขอไมสงเอกสารใหครบถวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีกลุมฯ 

รางหนังสือแจงผูประกอบการสงคืนขอและเอกสาร พรอมแจงเหตุผล เพ่ือนําเสนอใหผูอํานวยการกลุมฯ พิจารณา

เพ่ือลงนาม 

 ๖.๓.๔  กรณีไมรับข้ึนทะเบียนหรือไมรับตออายุทะเบียน  เจาหนาท่ีกลุมฯ รางหนังสือแจง

ผูประกอบการไมรับข้ึนทะเบียนหรือไมรับตออายุทะเบียนพรอมเหตุผล 

 

 

 

 



 
 
 

  

  คูมือการปฏิบัติงาน : การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานทะเบียนดานวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-01[02] หนา : ๕/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๒ 

๖.๔  ฝายบริหารท่ัวไปดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ๖.๔.๑  ฝายบริหารท่ัวไปจะออกเลขท่ีใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และพิมพใบสําคัญ 

การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.๒ พรอมคูฉบับและสําเนา 

 ๖.๔.๒  ในกรณีเปนไปตามขอ ๖.๓.๒, ๖.๓.๓ และ ๖.๓.๔ ฝายบริหารท่ัวไปพิมพหนังสือตาม

แบบฟอรมท่ีไดรับจากเจาหนาท่ีกลุมฯ 

๖.๕  การตรวจสอบและพิจารณาลงนาม 

 ๖.๕.๑  กรณีรับข้ึนทะเบียนหรือรับตออายุทะเบียน ผูอํานวยการกลุมฯ พิจารณาลงนามใน

ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย และหนังสือแจงผูประกอบการใหมาชําระคาธรรมเนียม 

๖.๕.๒  กรณีไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ผูอํานวยการกองฯ ลงนามใน

หนังสือถึงผูประกอบการ 

๖.๕.๔  กรณีไมรับข้ึนทะเบียน ผูอํานวยการกลุมฯ เสนอ ผูอํานวยการกองฯ เพ่ือพิจารณาลงนาม

ในหนังสือแจงผูประกอบการถึงการไมรับข้ึนทะเบียนพรอมเหตุผล 

๖.๖  การสงหนังสือแจงผูประกอบการ 

 ๖.๖.๑  ฝายบริหารท่ัวไปสงหนังสือแจงผูประกอบการ 

 ๖.๖.๒  กรณีผูประกอบการมารับใบสําคัญการข้ึนทะเบียน (หลังจากท่ีไดชําระคาธรรมเนียมท่ี            

สํานักเลขานุการกรมแลว) ฝายบริหารทั่วไปจะบันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และเก็บสําเนาใบเสร็จรับเงินจาก

ผูประกอบการไวในแฟมเรื่องเดิมตามวิธีการจัดเก็บเอกสาร (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ) 

แลวจายใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายใหผูประกอบการ 

 ๖.๖.๓  กรณีผูประกอบการไมมารับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนภายใน ๓๐ วัน ฝายบริหารท่ัวไป

จะทําหนังสือแจงเตือนใหมารับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนภายใน ๑๕ วัน หากยังไมมารับอีก ฝายบริหารท่ัวไป

จะแจงใหศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารโรงงานอุตสาหกรรม จําหนายเรื่องออกจากระบบ 

๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

๗.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง 

(passport) หรือ สําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit) 

๗.๒ หนังสือรับรอง ท่ีออกใหโดยกระทรวงพาณิชย ท่ีเปนปจจุบัน มีอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมระบุ

วัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับสารเคมี หรือการประกอบการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 
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๗.๓ เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก.๓ และท่ีออกโดยบริษัทผูผลิต 

ท่ีเปนปจจุบันหรือลาสุด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหจัดทําขอมูลความปลอดภัย พรอมเอกสารยืนยันการไดรับ

มอบหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๗.๓.๑ ชื่อทางการคาหรือชื่อผลิตภัณฑ 

 ๗.๓.๒ ชื่อบริษัทผูผลิต และประเทศท่ีผลิตท่ีชัดเจน 

 ๗.๓.๓ ระบุองคประกอบเปนชื่อทางเคมี และ CAS No. ท่ีถูกตองตรงกัน และรอยละของ 

แตละองคประกอบ กรณีที่องคประกอบตามขอ ๗.๓.๓ ไมครบ ๑๐๐% หรือไมระบุ % ที่แนนอน จะตองมี

ขอกําหนดเฉพาะวัตถุอันตราย (specification) จากบริษัทผูผลิต หรือรายงานผลการวิเคราะหวัตถุอันตราย หรือ

เอกสารยืนยันขอกําหนดของวัตถุอันตราย ท่ีระบุเนื้อหาตามขอ ๗.๓.๑, ๗.๓.๒, ๗.๓.๓ และจะตองมีการลงนามจาก

บริษัทผูผลิต หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย โดยระบุชื่อและตําแหนงของผูลงนามดวย 

 ๗.๔ เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุท่ีจะใชและการหุมหอหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 

 ๗.๕ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) ท่ีมีรายละเอียดตามตัวอยางท่ีแนบ หรือดาวนโหลด

ไดท่ีเว็บไซตกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)  

    * เอกสารทุกรายการใหผูขอลงนามพรอมประทับตรานิติบุคคล 

หมายเหตุ    ถาเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน พนักงานเจาหนาที่จะแจงผูยื่นคําขอทราบทันที ในกรณีท่ี

ไมสามารถแกไขไดในขณะนั้น จะทําบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองยื่นเพิ่มเติม 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

๘.  แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

๘.๑ แบบคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย วอ./อก.๑ 

๘.๒ แบบใบสําคัญการขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย วอ./อก.๒ 

๘.๓ ขอมูลความปลอดภัย แบบ วอ./อก.๓ 

๘.๔ ใบรับเรื่อง 

๘.๕ แบบฟอรมหนังสือขอเอกสารเพ่ิมเติม 

๘.๖ แบบฟอรมแจงชําระคาธรรมเนียม 

๘.๗ แบบฟอรมคูมือการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาคําขอ 

๘.๘ แบบฟอรมนําสงเรื่องของสํานักควบคุมวัตถุอันตราย 

๘.๙ แบบฟอรมไมตองข้ึนทะเบียน สําหรับ NH4OH, HCl, H2SO4 

๘.๑๐  แบบฟอรมไดรับยกเวนไมตองข้ึนทะเบียน  

 

 



 
 
 

๙. เอกสารบันทึก 

ช่ือเอกสาร 

 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา

จัดเก็บ 

วิธีจัดเก็บ 

๑. แบบคําขอข้ึนทะเบียน 

    วัตถุอันตราย  

    (แบบ วอ./อก.๑) 

- ผูอํานวยการกลุมฯ 

- ฝายบรหิารท่ัวไป 

- รวบรวมแลวนําไปเก็บ

ท่ีศูนยวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอม  ภาค

ตะวันออก จังหวัดชลบุรี 

๑๐ ป ข้ึนไป - เก็บแยกแตละ

บริษัทเรียงตาม

ตัวอักษร 

๒. แบบใบสําคัญ 

    การขอข้ึนทะเบียน 

    วัตถุอันตราย  

    (แบบ วอ./อก.๒) 

- ผูอํานวยการกลุมฯ 

- ฝายบรหิารท่ัวไป 

- รวบรวมแลวนําไปเก็บ

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

- ตูเก็บใบสําคัญฯ 

๑๐ ป ข้ึนไป - เก็บแยกแตละ

บริษัทเรียงตาม

ตัวอักษร 

๓. ขอมูลความปลอดภยั 

    (แบบ วอ./อก.๓) 

ฝายบริหารท่ัวไป - รวบรวมแลวนําไปเก็บ

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

๑๐ ป ข้ึนไป - เก็บแยกแตละ

บริษัทเรียงตาม

ตัวอักษร 

๔. ใบรับเรื่อง  ฝายบริหารท่ัวไป - รวบรวมแลวนําไปเก็บ

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ

บริษัทเรียงตาม

ตัวอักษร 

๕. แบบฟอรมหนังสือ 

    ขอเอกสารเพ่ิมเติม  

ฝายบริหารท่ัวไป - รวบรวมแลวนําไปเก็บ

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ 

  บริษัทเรียงตาม  

  ตัวอักษร 

๖. แบบฟอรมแจงชาํระ   

    คาธรรมเนียม  

ฝายบริหารท่ัวไป - รวบรวมแลวนําไปเก็บ

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ 

  บริษัทเรียงตาม 

  ตัวอักษร 

๗. แบบฟอรมคูมือ 

   การตรวจสอบเอกสาร  

   ประกอบการพิจารณาคําขอ 

ฝายบริหารท่ัวไป - รวบรวมแลวนําไปเก็บ

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ 

  บริษัทเรียงตาม 

  ตัวอักษร 

๘. แบบฟอรมนําสงเรื่อง      

11ของกองบริหารจัดการ          

11วัตถุอันตราย                    

ฝายบริหารท่ัวไป - รวบรวมแลวนําไปเก็บ

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ 

  บริษัทเรียงตาม 

  ตัวอักษร 
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