
  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-05[01] หนา : ๑/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๑. วัตถุประสงค 

 เพ่ือรับแจงการดําเนินการผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ตาม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการแจง การออกใบรับแจง การขอตออายุ

และการตออายุใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. ขอบเขต 

ครอบคลุมการรบัใบแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และการตออายุ การตรวจ

ความถูกตองขอมูลการแจงและการตออายุ และการออกใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒  

๓. คํานิยาม 

๓.๑ การแจงดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ หมายถึง การแจงดําเนินการเก่ียวกับ 

วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แหง

พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ โดยออกใบแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ไวเปนหลักฐาน 

๓.๒ การตออายุ หมายถึง การตออายุใบแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ในความ

รับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

๓.๓ ระบบ HAZ 2009 หมายถึง ระบบฐานขอมูลสารสนเทศวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๓.๔ เอกสารขอมูลความปลอดภัย หมายถึง MSDS ตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ SDS 

ตามระบบ GHS ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบจําแนกและการสื่อสารความเปนอันตรายของ

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. ความรับผิดชอบ 

๔.๑ ผูอํานวยการกลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑  ผูอํานวยการกลุมบริการงานอนุญาต

วัตถุอันตราย ๒  ผูอํานวยการกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย พิจารณากลั่นกรองและลงนามในใบแจง

ดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ 

  ๔.๒ ฝายบริหารท่ัวไป รับเรื่อง พิมพ - จายใบแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒  

และเก็บเอกสาร 

 

 

 



 
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-05[01] หนา : ๒/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 

๕.๑  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๕.๒  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เก่ียวกับการแจงดําเนินการ การขออนุญาต และการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕.๓ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.๔  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.๕  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดใหสถานประกอบการวัตถุอันตรายมี

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.๖  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญ และการตออายุ

ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๗  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการแจง การออกใบรับแจง 

การขอตออายุใบรับแจง การดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 
 รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

  ๖.๑ รับเรื่อง  

  ๖.๑.๑  ผูประกอบการยื่นใบแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ แบบ วอ./อก. 5 

หรือแบบคําขอตออายุใบแจงฯ ตามแบบ วอ./อก. 5/1 

 

 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงดําเนนิการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-05[01] หนา : ๓/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

 



 
 

 

๖.๑.๒  เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง/ครบถวนของใบแจงดําเนินการเกี่ยวกับ

วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒  และเอกสารประกอบการยื่นใหเปนไปตามท่ีระบุไวทายแบบใบแจง โดยอาจมีรายละเอียด

เพ่ิมเติม ดังนี้    

    ๖.๑.๒.๑  สําเนาใบแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ (กรณี

ตออายุใบแจง) 

       ๖.๑.๒.๒ แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณขางเคียง 

จะตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน (กรณีขอใบแจงใหม) ดังนี้ 

 (๑) ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง 

  (๒) ตรอก/ ซอย 

                                     (๓) จุดสังเกตบริเวณใกลเคียง 

      ๖.๑.๒.๓ แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตรายภายในหรือนอกอาคาร ที่ใชเปน

สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย ใหเปนไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการเก็บรักษาสารเคมี

และวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรณีขอใบแจงใหม) โดยจะตองระบ ุ

(๑) แผนผังรวมของสถานประกอบการ ท่ีแสดงอาคารท้ังหมด และ

จุดท่ีเปนหองเก็บจุดใชงาน 

     (๒) แผนผังหองเก็บท่ีระบุขนาดตามมาตราสวน พรอมกําหนดจุดเก็บ

และแสดงทางเขา – ออก  และระบุชื่อสารเคมีพรอมคุณสมบัติตามประเภทการจัดเก็บ ท้ังท่ีเปนวัตถุอันตรายและ 

ไมเปนวัตถุอันตรายภายในหองเก็บ  

  หมายเหต ุในแผนผังตองระบุขอความวา “สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายเปนไป

ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูมือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือตาม

หลักเกณฑนานาชาติโดยความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม” ลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรอง 

และบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย (กรณีท่ีสถานท่ีเก็บรักษาฯ ตองมีบุคลากรเฉพาะ) ลงนามดวย และ

ประทับตราสําคัญบริษัท (เปนไปตามหนังสือรับรอง)  

  ๖.๑.๒.๔ เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต (กรณีขอใบแจงฯ ผลิตใหม) 

  (๑) ผังกระบวนการผลิตท้ังหมดและข้ันตอนท่ีมีการใชวัตถุอันตราย

ท่ีขออนุญาต 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-05[01] หนา : ๔/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : 
 



 
 

 (๒) ระบบปองกันมลพิษสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 (๓) แผนปองกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมี 

  ๖.๑.๒.๕ ในกรณีตองมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

จะตองมีหนังสือกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เรื่อง การแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

  ๖.๑.๒.๖  เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุท่ีจะใชและการหุมหอหรือผูกมัด

ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย (กรณีขอใบแจงฯ ใหม) 

        ๖.๑.๒.๗  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) รายละเอียดตามตัวอยางท่ีแนบ 

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

  ๖.๑.๒.๘  หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย (สัญญาเชา/ หนังสือ

ยินยอมใหใชสถานท่ีเก็บ กรณีไมมีสถานท่ีเก็บเปนของตนเอง) จะตองมีรายละเอียดเนื้อหาอยางนอย ดังตอไปนี้ 

  (๑) ระยะเวลาในการใชพ้ืนท่ี ตั้งแตวันเริ่มตนถึงวันสิ้นสุด 

   (๒) ใหระบุผูรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  

                   * เอกสารทุกรายการใหผูขอลงนามพรอมประทับตรานิติบุคคล  

   ๖.๑.๓  เม่ือตรวจสอบเอกสารแลวพบวา ถูกตองและครบถวน เจาหนาท่ีรับเรื่องและ

ใหเอกสารหลักฐานการรับเรื่องแกผูขอ 

   ๖.๑.๔  เจาหนาท่ีพิมพใบแจงตามแบบ วอ./อก. 5 เพ่ือเสนอผูอํานวยการกลุมฯ  

  ๖.๒  ผูอํานวยการกลุมฯ พิจารณาเอกสารครบถวนถูกตองและลงนาม  หากพบวาไมถูกตอง ใหแจง

เจาหนาท่ีรับเรื่อง 

  ๖.๓  ฝายบริหารฯ ลงระบบและจัดเก็บเรื่อง   

๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

๗.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว ใหใชสําเนาหนังสือ

เดินทาง (passport) หรือ สําเนาใบอนุญาตทํางาน (work permit) 

๗.๒ หนังสือรับรอง ท่ีออกใหโดยกระทรวงพาณิชย ท่ีเปนปจจุบัน มีอายุไมเกิน ๖ เดือน พรอม

ระบุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับสารเคมี หรือการประกอบการท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม 

  ๗.๓ สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และสําเนาใบแจงการดําเนินการเกี่ยวกับ

วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒  (กรณีขอตออายุใบแจงฯ) 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-05[01] หนา : ๕/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

 



 
 

 

     ๗.๔ แผนท่ีสังเขปแสดงสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณขางเคียง (กรณีขอใบแจงฯ ใหม) 

                    ๗.๕ แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตรายภายในหรือนอกอาคาร ท่ีใชเปนสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

(กรณีขอใบแจงฯ ใหม) 

          ๗.๖ เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต (กรณีขอใบแจงฯ ผลิตใหม) 

  ๗.๗ หนังสือกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เรื่อง การแจงมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษา 

วัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ กรณีตองมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

  ๗.๘ เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุท่ีจะใชและการหุมหอหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 

(กรณีขอใบแจงฯ ใหม) 

  ๗.๙ หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)  

  ๗.๑๐ หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย (สัญญาเชา/ หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีเก็บ 

กรณีไมมีสถานท่ีเก็บเปนของตนเอง)  

๘. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

  ๘.๑ ใบแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒  ตามแบบ วอ./อก. 5 ทายประกาศฯ 

  ๘.๒ ใบขอตออายุใบแจงฯ ตามแบบ วอ./อก. 5/1  

 ๘.๓ ใบรับเรื่อง  

๘.๔ แบบฟอรมนําสงเรื่องของกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

๙. เอกสารบันทึก 

ช่ือเอกสาร 

 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา

จัดเก็บ 

วิธีจัดเก็บ 

๑. ใบแจงการดําเนินการ

เก่ียวกับวัตถุอันตราย 

ชนิดท่ี ๒  (แบบ   

วอ./อก. 5) ๒ ฉบับ 

ฝายบริหารท่ัวไป - รวบรวมแลวนําไปเก็บท่ี

ศูนยวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอมภาคตะวันออก 

จังหวัดชลบุรี๑ ฉบับ 

- ตูเก็บใบแจงฯ ๑ ฉบับ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ

บริษัทเรียงตาม

ตัวอักษร 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-05[01] หนา : ๖/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

 



 
 

 

ช่ือเอกสาร 

 

ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา

จัดเก็บ 

วิธีจัดเก็บ 

๒. ใบขอตออายุใบแจงฯ  

    (แบบ วอ./อก. 5/1)      

    ๒ ฉบับ 

ฝายบริหารท่ัวไป - รวบรวมแลวนําไปเก็บท่ี

ศูนยวิจัยฯ ๑ ฉบับ 

- ตูเก็บใบแจงฯ ๑ ฉบับ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ

บริษัทเรียงตาม

ตัวอักษร 

๓. ใบรับเรื่อง ฝายบริหารท่ัวไป รวบรวมแลวนําไปเก็บ   

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ

บริษัทเรียงตาม

ตัวอักษร 

๔. แบบฟอรมนําสงเรื่อง 

    ของกองบริหารจัดการ  

    วัตถุอันตราย                    

ฝายบริหารท่ัวไป รวบรวมแลวนําไปเก็บ   

ท่ีศูนยวิจัยฯ 

๑๐ ปข้ึนไป - เก็บแยกแตละ

บริษัทเรียงตาม

ตัวอักษร 

     

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และการตออายุ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-05[01] หนา : ๗/๗ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

 


