
  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-07[01] หนา : ๑/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๑. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนําคลอโรฟอรม(CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร 

ของเจาหนาที่ใหถูกตองเปนธรรม โปรงใส และรวดเร็ว เปนไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องการนําเขา

เภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และเภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป เขามาในราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๕  

๒. ขอบเขต 

ครอบคลุมการพิจารณารับคําขอหนังสือใหความเห็นชอบการนําคลอโรฟอรมเขามาในราชอาณาจักร 

การพิจารณาตรวจความครบถวน ถูกตองของขอมูล/เอกสาร การรับแบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม 

(CHLOROFORM) เพ่ือใชในกิจการของตน (แบบ CH1) หรือแบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) 

เพ่ือจําหนาย (แบบ CH2) การตรวจสอบสถานที่เก็บ และพิจารณาการนําไปใชใหสอดคลองกับหลักเกณฑและ

ขอกฎหมายท่ีมีอยูตามท่ีอนุญาตนั้น จัดพิมพหนังสือใหความเห็นชอบนําคลอโรฟอรมเขามาในราชอาณาจักร เสนอให

ผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายลงนาม และแจงผลการพิจารณาในระบบติดตามการพิจารณาในเว็บไซต

ของกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

๓. คํานิยาม 

๓.๑  หนังสือใหความเห็นชอบการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร 

หมายถึง หนังสือรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใชประกอบการขออนุญาตนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) 

เขามาในราชอาณาจักรท่ียื่นตอกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

๓.๒  แบบการแจงขอเท็จจริง หมายถึง เอกสารประกอบการยื่นคําขอนําเขาคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) 

เพ่ือใชในกิจการของตน (แบบ CH1) หรือ เพ่ือจําหนาย (แบบ CH2) 

๔. ความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายเปนผูลงนามในหนังสือใหความเห็นชอบ 

 ๔.๒  เจาหนาที่ประจํากลุมที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารการนําเขา การนําไปใช ตรวจสอบสถาน

ประกอบกิจการโรงงาน และพิจารณานําเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา 

 ๔.๓  ฝายบริหารงานทั่วไป รับเรื่อง พิมพ-จายหนังสือใหความเห็นชอบการนําคลอโรฟอรมฯ และ

เก็บเอกสารเรื่องเดิมพรอมบันทึกผลการพิจารณาในระบบติดตามการพิจารณาในเว็บไซตกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

 

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-07[01] หนา : ๒/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 

๕.๑  ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําเขาเภสัชเคมีภัณฑ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ และ

เภสัชเคมีภัณฑก่ึงสําเร็จรูป เขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๕.๒  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการขอหนังสือและออกหนังสือ

รับรองเพ่ือประกอบการขออนุญาตนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร ลงวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-07[01] หนา : ๓/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

  ข้ันตอนแสดงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗  วัน 

ยื่นคําขอหนังสือใหความเห็นชอบการนํา 

คลอโรฟอรม (Chloroform) เขามาในราชอาณาจักร 

ตรวจสอบความครบถวน  

ของเอกสาร 

บันทึกแจงสิ่งท่ีไมครบ  

โดยกําหนดระยะเวลาใหมายื่นใหม 

ครบ 
ไมครบ 

ใชในการอุตสาหกรรม หรือ 

เพ่ือการหองทดลอง วิจับ 

มีการนําไปใชหรือจําหนาย 

ใหแกผูประกอบการท่ีไมใชในการ

อุตสาหกรรม หรือในการทดลอง วิจัย 

ออกหนังสือใหความเห็นชอบการนํา

คลอโรฟอรมเขามาในราชอาณาจักร 
จําหนายเรื่อง 

อนุญาต 

ไมอนุญาต 

เจาหนาที่กลุมพิจารณา 

ความถูกตอง/ตรวจหลักฐาน  

รายชื่อผูรับซ้ือและกระบวนการใชงาน 

 



                  รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 ๖.๑  รับเรื่อง  

  ๖.๑.๑  ผูประกอบการยื่นคําขอหนังสือใหความเห็นชอบการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) 

เขามาในราชอาณาจักร พรอมแบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เพ่ือใชในกิจการของตน 

(แบบ CH1) หรือแบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เพ่ือจําหนาย (แบบ CH2) และแนบ

รายละเอียดตางๆ ตอฝายบริหารท่ัวไป 

 ๖.๑.๒  เจาหนาท่ีตรวจความครบถวนของเอกสารประกอบการยื่น 

 ๖.๑.๓  เจาหนาท่ีรับเรื่อง และใหเอกสารหลักฐานการรับเรื่องแกผูยื่นคําขอ 

 ๖.๑.๔  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงระบบติดตามการอนุญาต    

 ๖.๑.๕  ผู อํานวยการกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย สงเรื่องใหเจาหนาท่ีกลุมฯ 

พิจารณา 

                ๖.๒  ตรวจรายละเอียดเอกสารและพิจารณา 

 ๖.๒.๑  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและเอกสารในการยื่นคําขอใหตรงตามประกาศ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขการขอหนังสือและออกหนังสือรับรองเพ่ือประกอบ 

การขออนุญาตนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร ท่ีระบุไวทายคําขอ ดังนี้  

  ๖.๒.๑.๑  กรณีนําเขาเพ่ือผลิต เอกสารตองแสดงกระบวนการผลิตโดยระบุข้ันตอน

การใชคลอโรฟอรม พรอมปริมาณการใชตอเดือนหรือตอป 

  ๖.๒.๑.๒  สําเนาใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย 

  ๖.๒.๑.๓  แบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM เพ่ือใชใน

กิจการของตน (แบบ CH1) หรือแบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM เพ่ือจําหนาย (แบบ CH2) 

  ๖.๒.๑.๔  กรณีนําเขาเพ่ือขาย ตองแสดงกระบวนการนําไปใชในกิจการใด โดยระบุ

ข้ันตอนการนําไปใช ปริมาณการใช/ครั้ง/เดือน/ป ของผูซ้ือไป 

  ๖.๒.๑.๕  สําเนาใบสั่งซ้ือ หรือสัญญาซ้ือขายของผูซ้ือไปจากตน 

  ๖.๒.๑.๖  สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบใหครบถวน

เพ่ือดูรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม สถานท่ีติดตอและวัตถุประสงค 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-07[01] หนา : ๔/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑  



  ๖.๒.๑.๗  กรณีที่ผูประกอบการไมไดดําเนินการเอง จะตองมอบอํานาจใหผูอื่น

มาดําเนินการแทน ใหตรวจสอบถูกตอง ครบถวนของใบมอบอํานาจ ท้ังนี้ใหติดอากรแสตมป ๑๐ บาท ตอการ

ดําเนินการ ๑ เรื่อง หรือติดอากรแสตมป ๓๐ บาท ตอการดําเนินการมากกวา ๑ เรื่องในคราวเดียว 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-07[01] หนา : ๕/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

 ๖.๒.๒  ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดในแบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม 

(CHLOROFORM) เพ่ือใชในกิจการของตน (แบบ CH1) หรือแบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) 

เพ่ือจําหนาย (แบบ CH2) ใหครบถวนและถูกตอง และลงชื่อกํากับทุกจุดท่ีมีการแกไข 

 ๖.๒.๓ การพิจารณา เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบเอกสารตาม ๖.๒.๑ – ๖.๒.๒ แลว 

 ๖.๒.๓.๑  กรณีเจาหนาท่ีตรวจสอบพบเอกสารไมครบ ไมสมบูรณ ใหดําเนินการตาม

ข้ันตอนท่ี ๖.๓ 

 ๖.๒.๓.๒  กรณีท่ีเอกสารครบถวนถูกตองใหตรวจสอบขอเท็จจริงรายชื่อผูซ้ือคลอโรฟอรม 

หรือตรวจสถานท่ีผูใช โดยใชในการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการหองทดลอง วิจับ และจัดทํารายงานปริมาณคงเหลือท่ีใชได 

และจัดทําหนังสือแจงผูขอ ดังนี้ 

 ๖.๒.๓.๒.๑  กรณีใหเห็นชอบ สงฝายบริหารทั่วไปพิมพหนังสือให

ความเห็นชอบ เสนอผูอํานวยการกลุมฯพิจารณาเสนอใหผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายลงนามใน

หนังสือเห็นชอบฯ  

 ๖.๒.๓.๒.๒  กรณีไมเห็นชอบใหเหตุผลและสงฝายบริหารทั่วไปพิมพ

หนังสือไมเห็นชอบ นําเสนอผูอํานวยการกลุมฯ เพื่อเสนอผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตรายเพ่ือพิจารณา

ลงนามในหนังสือแจงผูประกอบการถึงการไมเห็นชอบฯ 

  ๖.๓  ขอเอกสารเพ่ิมเติม / จําหนายเรื่อง 

 ๖.๓.๑  เอกสารไมถูกตอง หรือไมครบ ใหเจาหนาที่กลุมฯ ผูพิจารณารางหนังสือแจงผูขอ 

ใหสงเอกสารเพ่ิมเติมตามแบบฟอรม สว.๑ โดยกําหนดใหจัดสงเอกสารภายใน ๓ สัปดาห นับแตวันสั่งพิมพ 

 ๖.๓.๒  เสนอผูอํานวยการกลุม ลงนามในหนังสือแจงผูขอ 

 ๖.๓.๓  กรณีแจงผูขอเอกสารเพ่ิมเติม หากพนกําหนดแลว กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไมได

รับเอกสารเพ่ิมเติม ถือวาไมประสงคจะดําเนินการแลว ใหเจาหนาท่ีผูพิจารณาสงเรื่องใหผูอํานวยการกลุมลงนามใน

หนังสือจําหนายเรื่อง และสงใหฝายบริหารท่ัวไปจําหนายเรื่องตอไป 

   

 



 

 

๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 ๗.๑  แผนผังแสดงข้ันตอนกระบวนการผลิตและปริมาณท่ีตองใชคลอโรฟอรมในกระบวนการผลิต 

รวมท้ังเอกสารแสดงผลิตภัณฑท่ีเปนผลจากการผลิต (กรณีนําเขาเพ่ือใชผลิต)  

 ๗.๒  เอกสารแสดงข้ันตอนการใชงานโดยละเอียด (กรณีผูซ้ือตอไปใชงานรายสุดทาย) 

๘. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

  ๘.๑ แบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เพื่อใชในกิจการของตน 

(แบบ CH1) 

 ๘.๒ แบบแจงขอเท็จจริงกอนการนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เพ่ือจําหนาย (แบบ CH2)   

๙. เอกสารบันทึก 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 

๑. แบบแจงขอเท็จจริงกอนการนํา

คลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เพ่ือ

ใชในกิจการของตน (แบบ CH1) 

ฝายบริหารท่ัวไป/

กลุมกํากับฯ 

กวอ. ๑๐ ป เก็บแยกแตละบริษัท

เรียงตามตัวอักษร 

๒. แบบแจงขอเท็จจริงกอนการนํา

คลอโรฟอรม (CHLOROFORM)  เพ่ือ

จําหนาย (แบบ CH2)   

ฝายบริหารท่ัวไป/

กลุมกํากับฯ 

กวอ. ๑๐ ป เก็บแยกแตละบริษัท

เรียงตามตัวอักษร 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การนําคลอโรฟอรม (CHLOROFORM) เขามาในราชอาณาจักร 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :   WI-HS-LC-07[01] หนา : ๖/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑  


