
  คูมือการปฏิบัติงาน : การอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-05[00] หนา : ๑/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  

๑. วัตถุประสงค 

  เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานการอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔

เพ่ือใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ของเจาหนาท่ีให

ถูกตองตามกฎหมาย รวดเร็ว โปรงใส และเปนธรรม  

๒. ขอบเขต 

 ครอบคลุมการรับหนังสือขออนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือใช

เปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การพิจารณาผลการตรวจวาสอดคลองกับหลักฐานการสั่งซ้ือ

จากหองปฏิบัติการ ใบรับรองการใชวิเคราะหในหองปฏิบัติการ องคประกอบของสารท้ังหมดเพ่ือตรวจสอบวามีสาร

ใดเปนวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ วันท่ีสารมาตรฐานหมดอายุ วิธีการกําจัดทําลายวัตถุอันตราย และผูรับกําจัด (เฉพาะ

กรณีนําเขาหรือมีไวในครอบครองฯ) รวมท้ังข้ันตอนปฏิบัติงานเม่ือตองขอเอกสารเพ่ิมเติมการไมอนุญาตและการ

จําหนายเรื่อง  

๓. คํานิยาม 

๓.๑ การอนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ หมายถึง กระบวนการอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย

ชนิดท่ี ๔ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๔๔(๑) (๒) และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ โดยออกใบหนังสืออนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ ไวเปนหลักฐาน 

๓.๒ การอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ หมายถึง กระบวนการอนุญาตมีไวใน

ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๔๔(๑) (๒) และ

มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกใบหนังสืออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ไวเปนหลักฐาน 

๓.๓ การแจงขอเท็จจริงการนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ หมายถึง กระบวนการการแจงขอเท็จจริง

ของผูนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ กอนนําวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร 

๓.๔ บัญชีการสงมอบวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ หมายถึง กระบวนการท่ีผูนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ 

สงมอบใหแกผูสั่งซ้ือ โดยแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันสงมอบ 

 



 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-05[00] หนา : ๒/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  

๓.๕ การตออายุ หมายถึง การตออายุหนังสืออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ 

เฉพาะกรณีเพ่ือใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

๔. ความรับผิดชอบ 

๔.๑  ผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

๔.๒  ผูอํานวยการสวนกลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ 

ผูอํานวยการกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย พิจารณากลั่นกรองและลงนามในหนังสืออนุญาต 

๔.๓  เจาหนาท่ีประจํากลุมตรวจความครบถวน ถูกตองของเอกสาร และพิจารณาอนุญาตเสนอ

ผก. ลงนาม 

๔.๔  ฝายบริหารท่ัวไป รับเรือ่ง และเก็บเอกสาร 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 

๕.๑  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๕.๒  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการนําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่ง

วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รวมระยะเวลาดําเนินการ  ๑๔  วันทําการ 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-05[00] หนา : ๓/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  
 

๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนแสดงการปฏิบัติงาน กรณียื่นนําเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ผูประกอบการรับหนังสืออนุญาตนําเขาฯ แลวเมื่อจะนําเขาตองยืน่ใบแจงขอเท็จจริงนําเขา

วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔  (แบบ วอ./อก. ๑๔) เจาหนาที่พิจารณาแลวรบัแจง จะกําหนดรหัส ๑๕ หลัก 

 

ย่ืนหนังสือขออนุญาตนําเขาฯ (แบบ วอ./อก. ๑๒) 

 เจาหนาทีต่รวจสอบความครบถวน                   

ของหนังสือขออนุญาตฯ และเอกสาร

หลักฐาน 

คําขอ หรือ 

เอกสารหลักฐานไมครบถวน 
คืนผูยื่น 

คําขอถูกตอง/เอกสารครบถวนหรือ

แกไข ณ เวลาน้ันได  

พนักงานเจาหนาที่รับหนังสือขอ

อนุญาตฯ และออกเลขที่รับเรื่อง 

เจาหนาที่พิจารณา

ตรวจสอบเอกสาร 

ครบถวน 

 

บันทึกผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการกลุมอนุญาตฯ 

เพ่ือลงนามในแบบ วอ./อก. ๑๓ ตอไป 

พิมพหนังสืออนุญาตนําเขาฯ  

(แบบ วอ./อก. ๑๓) 

ผก. พิจารณาลงนาม 

แจงผูประกอบการ 



 
 

รวมระยะเวลาดําเนินการ  ๑๔  วันทําการ 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-05[00] หนา : ๔/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  

ข้ันตอนแสดงการปฏิบัติงาน กรณียื่นครอบครองฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่ืนหนังสือขออนุญาตครอบครองฯ  

(แบบ วอ./อก. ๑๖) 

 เจาหนาทีต่รวจสอบความครบถวน                   

ของหนังสือขออนุญาตฯ และเอกสาร

หลักฐาน 

คําขอ หรือ 

เอกสารหลักฐานไมครบถวน 

คืนผูยื่น 

คําขอถูกตอง/เอกสารครบถวนหรือ

แกไข ณ เวลาน้ันได  

พนักงานเจาหนาที่รับหนังสือขอ

อนุญาตฯ และออกเลขที่รับเรื่อง 

เจาหนาทีพิ่จารณา

ตรวจสอบเอกสาร 

ครบถวน 

 

บันทึกผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการกลุมอนุญาตฯ 

เพ่ือลงนามในแบบ วอ./อก. ๑๗ ตอไป 

พิมพหนังสืออนุญาตครอบครองฯ  

(แบบ วอ./อก. ๑๗) 

ผก. พิจารณาลงนาม 

แจงผูประกอบการ 



 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

  ๖.๑ รับเรื่อง  

  ๖.๑.๑  ผูประกอบการยื่นหนังสือขออนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เฉพาะกรณีเพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (แบบ วอ./อก ๑๒) 

   ๖.๑.๒  เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวนของคําขอและเอกสารประกอบ

กอนรับหนังสือขออนุญาตฯ (แบบ วอ./อก ๑๒) ตามเง่ือนไขดังนี้ 

  ๖.๑.๒.๑  กรณีท่ีหนังสือขออนุญาตฯ (แบบ วอ./อก ๑๒) และรายการเอกสารประกอบ 

การพิจารณาครบถวน เจาหนาท่ีจะลงรับหนังสือขออนุญาตฯ หลังจากนั้น ผูยื่นหนังสือขออนุญาตฯ สามารถติดตาม

การพิจารณาเรื่องไดทางเว็บไซตกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp)  

นับจากวันท่ียื่น ๑ วันทําการ 

  ๖.๑.๒.๒  กรณีท่ีหนังสือขออนุญาตฯ ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดไมครบถวน 

หากผูยื่นหนังสือขออนุญาตฯ ไมสามารถดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น พนักงานเจาหนาท่ีจะคืนเอกสาร

ท้ังหมดใหดําเนินการใหครบถวนกอน  

หมายเหตุ : ผูยื่นหนังสือขออนุญาตฯ ตองยื่นเอกสารครบถวนตามท่ีกําหนด โดยความถูกตองของเอกสาร หากไมอาจ

พิจารณาไดในขณะท่ีรับหนังสือขออนุญาตฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากท่ีไดรับ

การยื่นหนังสือขออนุญาตฯ ครบถวนแลว กรณีความไมถูกตองของเอกสารท่ีตรวจพบในภายหลังเปนเหตุท่ีไมอาจรับ

แจงได พนักงานเจาหนาท่ีจะไมรับแจง  

  ๖.๑.๓ เจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นควรออกหนังสืออนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ 

ใหจัดพิมพหนังสือตามแบบ วอ./อก. ๑๓ 

 ๖.๑.๔ ผูไดรับหนังสืออนุญาตนําเขา (แบบ วอ./อก. ๑๓) ใหพิมพเอกสารแจงขอเท็จจริง

การนําเขาตามแบบ วอ./อก. ๑๔ จํานวน ๒ ฉบับยื่นแจงท่ีกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย พรอมสําเนาหนังสือ

อนุญาตนําเขา (แบบ วอ./อก. ๑๓) และสําเนา Invoice, BL หรือใบกํากับการขนสง ฝายบริหารท่ัวไปออกเลขท่ีรับ

และวันท่ีรับ 

 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-05[00] หนา : ๕/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :   

http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp


 
 

 ๖.๑.๕ เจาหนาท่ีพิจารณาแลวกําหนดรหัส ๑๕ หลัก ดังนี้ 

อก ๐๓๐๕ ๒ ๗ ๔ X X X X Y Y 

                โดย      XXXX     หมายถึง  เลขท่ีหนังสือในแบบ วอ./อก. ๑๓ (๔ ตัวทาย) 

                           YY         หมายถึง เลข ๒ ตัวทายของปปฏิทิน 

 ๖.๑.๖  เจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นควรรับแจงขอเท็จจริงฯ (แบบ วอ./อก. ๑๔) ให

กําหนด Permit No. ดังนี้ 

            

 

                โดย       XXXXX     หมายถึง  เลขท่ีรับหนังสอืในแบบ วอ./อก. ๑๔  

                              YYYY      หมายถึง ปท่ีลงวันท่ีรับหนังสือในแบบ วอ./อก. ๑๔ 

 และบันทึกผลการพิจารณาเสนอผูอํานวยการกลุมอนุญาตฯ เพ่ือโปรดลงนามในใบแจงขอเท็จจริง

นําเขาฯ (แบบ วอ./อก. ๑๔) ตอไป  

 ๖.๑.๗ ผูไดรับหนังสืออนุญาตนําเขา ตองมอบเอกสารแสดงบัญชีสงมอบวัตถุอันตราย 

ตามแบบ วอ./อก. ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีสงมอบใหแกผูสั่งซ้ือ 

 ๖.๑.๘ กรณีหองปฏิบัติการวิเคราะหหรือผูสั่งซ้ือ เม่ือไดรับมอบวัตถุอันตรายจากผูนําเขา

แลว ตองยื่นหนังสือขออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ฯ ตามแบบ วอ./อก. ๑๖ พรอมสําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียน เปนนิติบุคคล สําเนาหนังสืออนุญาตนําเขา (แบบ วอ./อก. ๑๓) เอกสารมาตรการ

ความปลอดภัยเก่ียวกับการเก็บ การใช กําจัดทําลาย และชื่อผูรับผิดชอบท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัย 

 ๖.๑.๙ เจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นควรออกหนังสืออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี ๔ ใหจัดพิมพหนังสือตามแบบ วอ./อก. ๑๗ 

 

 

 

 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-05[00] หนา : ๖/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  

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

 



 
 

 

๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 ๗.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ใหใชสําเนาหนังสือ

เดินทาง (passport) หรือ สําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit)  

 ๗.๒ หนังสือรับรอง ท่ีออกใหโดยกระทรวงพาณิชย ท่ีเปนปจจุบัน มีอายุไมเกิน ๖ เดือน 

 ๗.๓ เอกสารหลักฐานการสั่งซ้ือจากหองปฏิบัติการ ไดแก ใบสั่งซ้ือ ใบเสนอราคา 

 ๗.๔ ใบรับรองการใชวิเคราะหในหองปฏิบัติการ กรณีหองปฏิบัติการนําเขามาใชในกิจการตนเอง 

 ๗.๕ ขอกําหนดเฉพาะของวัตถุอันตราย (Specification) จะตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดังนี้ 

        - องคประกอบของสารทั้งหมด เพื่อเจาหนาที่ ผูพิจารณาตรวจสอบวามีสารใดเปนวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี ๔ 

 - วันท่ีสารมาตรฐานหมดอายุ 

 ๗.๖ เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารมาตรฐาน 

                    ๗.๗ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)           

๘. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

  ๘.๑  หนังสือขออนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เฉพาะกรณีเพ่ือใชเปนสารมาตรฐานในการ

วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (แบบ วอ./อก ๑๒) 

  ๘.๒  หนังสืออนุญาตนําเขาวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เฉพาะกรณีเพ่ือใชเปนสารมาตรฐานในการ

วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (แบบ วอ./อก ๑๓) 

 ๘.๓  เอกสารแจงขอเท็จจริงการนําเขา (แบบ วอ./อก. ๑๔) 

๘.๔  เอกสารแสดงบัญชีสงมอบวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก. ๑๕) 

๘.๕  หนังสือขออนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เฉพาะกรณีเพ่ือใชเปนสาร

มาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (แบบ วอ./อก. ๑๖) 

๘.๖  หนังสืออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เฉพาะกรณีเพ่ือใชเปนสารมาตรฐาน

ในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (แบบ วอ./อก. ๑๗) 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การอนุญาตนําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ เพ่ือ

ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-05[00] หนา : ๗/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :   


