
  คู่มือการปฏิบตัิงาน : การรับแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มปีริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม 
กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบรกิารงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถอุันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-04[00] หน้า : ๑/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ :  

๑. วัตถุประสงค ์
  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการอนุญาตน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มปีริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม ของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม  

๒. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการอนุญาตน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มีปริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม การพิจารณาผลการตรวจว่าสอดคล้องกับหลักฐาน
โครงการที่จะน าวัตถุอันตรายไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์ ความจ าเป็นในการน าไป
วิเคราะห ์วิจัย และพัฒนา ระยะเวลาด าเนินโครงการ แผนงานการน าวัตถุอันตรายไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และ
พัฒนา โดยระบุปริมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงานจนแล้วเสร็จ (ไม่เกิน 1 กิโลกรัม) รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติงานเมื่อ
ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมการไม่อนุญาตและการจ าหน่ายเรื่อง  

๓. ค านิยาม 
๓.๑ การอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา 

หมายถึง กระบวนรับแจ้งการน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกใบรับแจ้ง ไว้เป็นหลักฐาน 

๓.๒ การส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา 
หมายถึง กระบวนรับแจ้งการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกใบรับแจ้ง ไว้เป็นหลักฐาน 

๓.๓ การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนรับแจ้งการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ใน
ความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกใบรับแจ้ง 
ไว้เป็นหลักฐาน 

๓.๔ การแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนา หมายถึง กระบวนการการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ๔ ก่อนน าวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร 
 
 
 

 



 
 

  คู่มือการปฏิบตัิงาน : การรับแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มปีริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม 
กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุม่บรกิารงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถอุันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-04[00] หน้า : ๒/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ :  

๔. ความรับผดิชอบ 
๔.๑  ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
๔.๒  ผู้อ านวยการกลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ 

ผู้อ านวยการกลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย พิจารณากลั่นกรองและลงนามในหนังสืออนุญาต 
๔.๓  เจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่มตรวจความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร และพิจารณารับแจ้งเสนอ

ผู้อ านวยการกลุ่มลงนาม 
๔.๔  ฝ่ายบริหารทั่วไป รับเรือ่ง และเก็บเอกสาร 

๕. ระเบียบปฏิบัต ิ
๕.๑  พระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
๕.๒  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕.๓   ค าสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการมีอ านาจหนา้ที่

ตามพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๖. ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  คู่มือการปฏิบตัิงาน : การรบัแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มปีริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม 
กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบรกิารงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถอุันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-04[00] หน้า : ๓/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ :  

 

ขั้นตอนแสดงการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นใบแจ้ง (แบบ วอ./อก. ๒๔) 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน                   
ของใบแจ้งและเอกสารหลักฐาน 

ค าขอ หรือ 

เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
คืนผู้ยื่น 

ค าขอถูกต้อง/เอกสารครบถ้วน
หรือแก้ไข ณ เวลาน้ันได้  

พนักงานเจ้าหนา้ที่รับใบแจ้ง
และออกเลขที่รับเรื่อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา
ตรวจสอบเอกสาร 

ครบถ้วน ถูกต้อง 
รวมระยะเวลาด าเนินการ  ๑๐  วันท าการ 

 

เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา ลงนามรับแจ้ง 

ก าหนดรหัส ๑๕ หลัก เพื่อใช้ใน     
การด าเนินการยื่นแบบ วอ./อก.๖ 

แจ้งผู้ประกอบการ 



 
 

  คู่มือการปฏิบตัิงาน : การรับแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถอุันตราย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มปีริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม 
กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบรกิารงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุ่มบริการงานอนญุาตวัตถอุันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-04[00] หน้า : ๔/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ :  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

  ๖.๑ รับเรื่อง  
  ๖.๑.๑  ผู้ประกอบการยื่นใบแจ้งการน าส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก 
หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา 
(แบบ วอ./อก. ๒๔) และเอกสารประกอบการพิจารณา 
   ๖.๑.๒  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ และ
เอกสารประกอบก่อนรับใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ (แบบ วอ./อก ๒๔) ตามเง่ือนไขดังนี ้

  ๖.๑.๒.๑  กรณีที่ใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ (แบบ วอ./อก ๒๔) และรายการ
เอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะลงรับใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ หลังจากนั้น ผู้ยื่นใบแจ้งการ
น าส่งเอกสารฯ สามารถติดตามการพิจารณาเรื่องได้ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
(http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp)  นับจากวันที่ยื่น ๑ วันท าการ 

  ๖.๑.๒.๒  กรณีที่ใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ ยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดไม่
ครบถ้วน หากผู้ยื่นใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่
จะคืนเอกสารทั้งหมดให้ด าเนินการให้ครบถ้วนก่อน  
หมายเหต ุ: ผู้ยื่นใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ ต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่ก าหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่
อาจพิจารณาได้ในขณะที่รับใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลัง
จากที่ได้รับการใบแจ้งการน าส่งเอกสารฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็น
เหตุที่ไม่อาจรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับแจ้ง  
  ๖.๑.๓  เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับแจ้ง ให้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ก าหนดรหัส ๑๕ หลัก  

อก 0305          

 

 
                      โดย      24     หมายถึง  การน าเข้า 
                                 25     หมายถึง การส่งออก 
                                 26     หมายถึง  การมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

 เสนอผู้อ านวยการกลุ่มบริการงานอนุญาต ๑ หรือ ๒ หรือ กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
ลงนามในใบแจ้งฯ (แบบ วอ./อก.๒๔) 

 

 

24 หรือ 25 
หรือ 26 

2 หรือ 3 เลขนับ 0001-9999 ป ีพ.ศ. ที่รับแจ้ง 
2 ตัวท้าย 

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


 
 

 ๖.๑.๔  การยื่นแจ้งข้อเท็จจริงการน าเข้า/ส่งออก ตามแบบ วอ./อก. ๖ ให้ยื่นแจ้งที่กอง
บริหารจัดการวัตถุอันตราย พร้อมใบแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองฯ (แบบ วอ./อก.๒๔) ที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับแจ้งแล้ว ๒ ฉบับ และส าเนา Invoice, BL หรือใบก ากับการขนส่ง ฝ่ายบริหารทั่วไป
ออกเลขที่รับและวันที่รับ 
 ๖.๑.๕  เจ้าหนา้ที่พิจารณาแล้วเห็นควรรับแจ้งข้อเท็จจริงฯ (แบบ วอ./อก. ๖) ให้ก าหนด 
Permit No. ดังนี ้
               

                
                โดย      XXXX     หมายถึง      เลขที่รับหนังสือในแบบ วอ./อก. ๒๔  

                           YYYY      หมายถึง      ปีที่ลงวันที่รับหนังสือในแบบ วอ./อก. ๒๔ 
 

๗. เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 

 ๗.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ให้ใช้ส าเนาหนังสือ
เดินทาง (passport) หรือ ส าเนาใบอนุญาตท างาน (work permit)  
 ๗.๒  หนังสือรับรอง ที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 
 ๗.๓  เอกสารหลักฐานผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ได้แก่ หลักฐานการศึกษา หรือ
เอกสารรับรองการท างาน ส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ (เฉพาะกรณีน าเข้าหรือมีไว้ในครอบครอง) เป็นต้น 
 ๗.๔  รายละเอียดวิธีวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา 
 ๗.๕  รายละเอียดวิธกีารก าจัดท าลายวัตถุอันตราย และผู้รับก าจัด (เฉพาะกรณีน าเข้าหรือมีไว้ใน
ครอบครองฯ) 
 ๗.๖  เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายตามแบบ อก./วอ.3 หรือตามมาตรฐาน 
ISO 11014-1 หรือตามข้อก าหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals (GHS) พร้อมรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจ หรือรับมอบอ านาจ และประทบัตราบริษัท 
                    ๗.๗  หนังสอืมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ)           

๘. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

  ๘.๑  ใบแจ้งการน าส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา (แบบ วอ./อก. ๒๔) 
  ๘.๒  ข้อมูลความปลอดภัย (แบบ วอ./อก.๓) 
 

  คู่มือการปฏิบตัิงาน : การรับแจ้งการน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ที่มปีริมาณไม่เกินหนึ่งกิโลกรัม 
กอง/กลุ่ม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบรกิารงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถอุันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 
หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-04[00] หน้า : ๕/๕ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ :  

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

 


