
  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงขอเท็จจริงการนําเขา – สงออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [01] หนา : ๑/๕ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๑.  วัตถุประสงค 

รับแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการนําเขา – สงออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖  

๒.  ขอบเขต 

ครอบคลุมการสมัครสมาชิก การรับรองการเปนสมาชิก เพ่ือใชงานในระบบแจงขอเท็จจริงตามแบบ 

วอ./อก. ๖  การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล/ เอกสารของการแจงขอเท็จจริงฯ ของผูประกอบการ ซ่ึงได

กําหนดใหผูนําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  ๒  หรือ ๓  แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย  

สูตรและอัตราสวน  ชื่อทางการคา  ชื่อสามัญหรือชื่อยอ (ถามี) ปริมาณภาชนะ  ชื่อผูผลิต  ประเทศผูผลิต  

สถานท่ีเก็บรักษา  ชื่อพาหนะ  ดานศุลกากรท่ีนําเขาหรือสงออก และกําหนดวันท่ีพาหนะจะมาถึงหรือออกจาก

ดานศุลกากร ใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอนนําหรือสงวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร    

๓.  คํานิยาม 

๓.๑  การแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซ่ึงวัตถุอันตราย  หมายถึง การแจงขอเท็จจริงของ

ผูนําเขา หรือผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายเก่ียวกับชื่อวัตถุอันตราย สูตรและอัตราสวน ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือ

ชื่อยอ (ถามี) ปริมาณ ภาชนะบรรจุ ชื่อผูผลิต ประเทศผูผลิต สถานท่ีเก็บรักษา ชื่อพาหนะ ดานศุลกากร ท่ีนําเขา

หรือสงออก และกําหนดวันที่พาหนะมาถึงหรือออกจากดานศุลกากร ตามแบบ วอ./อก.๖ กอนนําหรือสง

วัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร 

๓.๒  แบบ วอ./อก.๖.๑  หมายถึง ใบสมัครเปนสมาชิกขอใชบริการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือ

สงออกซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผานระบบสัญญาณ

คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๓.๓  แบบ วอ./อก.๖.๒ (กวอ.)  หมายถึง  หนังสือรับรองการเปนสมาชิกท่ีกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใหแกผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตราย เพ่ือยืนยันวาไดรับความเห็นชอบให

แจงขอเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๖ โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

๓.๔  แบบ วอ./อก.๖.๓  หมายถึง  หนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือสงออกซ่ึงวัตถุอันตราย

ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับ

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 



 

๔.  ระเบียบปฏิบัติ 

๔.๑  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือ 

ผูมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔.๒  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแจงขอเท็จจริงของ 

ผูนําเขาหรือผูสงออกซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (วอ/อก.๖) โดยผาน

ระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔.๓  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแจงขอเท็จจริงของ 

ผูนําเขาหรือผูสงออกซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (วอ/อก.๖) โดยผาน

ระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 

๕.  ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

                -  ข้ันตอนสมัครสมาชิก ตามแบบ วอ./อก.๖.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงขอเท็จจริงการนําเขา – สงออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [01] หนา : ๒/๕ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๑ วัน 

ทําการ 

ผูประกอบการยื่นใบสมัครเปนสมาชิก  

ตามแบบ วอ./อก.๖.๑ 

เจาหนาท่ีตรวจสอบ

เอกสารการสมัครสมาชิก 

และเอกสารประกอบ 

แจงหมายเลขสมาชิกและรหัสผาน 

ไปยัง e-mail ผูสมัคร 

ครบถวน 

ไมครบถวน 

สงเอกสารคืน 

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงขอเท็จจริงการนําเขา – สงออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [01] หนา : ๓/๕ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

 

-  ข้ันตอนการตรวจสอบการแจงขอเท็จจริง ตามแบบ วอ./อก.๖.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

๕.๑  รับเรื่อง 

๕.๑.๑  ผูประกอบการยื่นใบสมัครเปนสมาชิก ตามแบบ วอ./อก.๖.๑  พรอมเอกสารหลักฐาน 

ท่ีกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  (หองศูนยสารพันทันใจ)  ถนนพระรามท่ี ๖  

๕.๑.๒  เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของใบสมัครสมาชิกและเอกสารประกอบ 

๕.๑.๓  เจาพนักงานธุรการนําเสนอผูอํานวยการกองฯ ลงนามในหนังสือรับรองการเปนสมาชิก 

ตามแบบ วอ./อก.๖.๒ (กวอ.)  ซ่ึงระบุหมายเลขสมาชิกและรหัสผานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

ผูประกอบการยื่นแจงขอเท็จจริง วอ./อก.๖ 

ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

ตามแบบ วอ./อก.๖.๓ 

เจาหนาที่สวนตรวจสอบความ 

ถูกตองการยื่นแจง  

วอ./อก.๖ ของผูประกอบการ 

เสนอผูอํานวยการสวนเพ่ือดําเนินการ

เปรียบเทียบปรับ 

ไมถูกตอง 

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงขอเท็จจริงการนําเขา – สงออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [01] หนา : ๔/๕ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

๕.๒  ตรวจสอบการย่ืนแจงขอเท็จจริง วอ./อก.๖  ตามแบบ วอ./อก.๖.๓ 

 ๕.๒.๑  เม่ือผูประกอบการไดยื่นแจงขอเท็จจริง วอ./อก.๖ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร แลว  

เจาหนาท่ีสวนจะตองเขาไปตรวจสอบการยื่นแจงขอเท็จจริงฯ ท่ี http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/eservices.htm  

หัวขอรับแจง วอ./อก.๖  โดยกรอกชื่อผูใชและรหัสผานเขาสูระบบ และไปท่ีหัวขอตรวจสอบการรับแจง วอ./อก.๖  

โดยตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร Invoice, B/L  และ PEN มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

-  เอกสาร Invoice  ไดแก เลขท่ี วันท่ี ปริมาณ ชื่อทางการคา ประเทศผูขาย ชื่อบริษัทผูผลิต  

ประเทศผูผลิต 

-  เอกสาร B/L ไดแก เลขท่ี วันท่ี ชื่อเรือ ชื่อทาเรือ/ชื่อดาน 

-  เอกสาร PEN  ไดแก ลําดับ ลายเซ็นเจาหนาท่ี เลขท่ี invoice ปริมาณ ประเทศปลายทาง 

๕.๒.๒  กรณีท่ีตรวจสอบพบวาผูประกอบการยื่นขอมูลตามเอกสารดังกลาวขางตนไมถูกตองครบถวน  

เจาหนาท่ีสวนจะตองรวบรวมขอมูลนําเสนอผูอํานวยการสวนเพ่ือเสนอเปรียบเทียบปรับตอไป 

๖.  เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

  ๖.๑  กรณีผูประกอบการเปนบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบดังนี้ 

๖.๑.๑  สําเนาทะเบียนบาน 

๖.๑.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  กรณีชาวตางชาติใชสําเนาหนังสือเดินทาง (passport) 

๖.๑.๓  หนังสือมอบอํานาจกรณีใหผูแทนมาดําเนินการสมัครเปนสมาชิก 

 ๖.๒  กรณีผูประกอบการเปนนิติบุคคล  เอกสารประกอบดังนี้ 

๖.๒.๑  หนังสือหรือสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ีออกใหไมเกิน  

๖ เดือน หรือหากเปนนิติบุคคลโดยกฎหมายอ่ืนใหใชหนังสือ หรือสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลตาม 

กฎหมายนั้นๆ  

๖.๒.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน 

นิติบุคคลสําหรับกรรมการบริษัทท่ีเปนคนไทย  กรณีกรรมการชาวตางชาติใชสําเนาหนังสือเดินทาง (passport) 

๖.๒.๓  หนังสือมอบอํานาจกรณีมอบหมายใหผูแทนมาดําเนินการสมัครเปนสมาชิก 

๗.  แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

๗.๑  ใบสมัครเปนสมาชิกขอใชบริการแจงขอเท็จจริงฯ ตามแบบ วอ./อก. ๖.๑   

๗.๒  หนังสือรับรองการเปนสมาชิก ตามแบบ วอ./อก.๖.๒ (กวอ.) 

 

 



๗.๓  หนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม แบบ วอ./อก.๖.๓ 

๘. เอกสารบันทึก 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 

๑. ใบสมัครเปนสมาชิกฯ 

ตามแบบ วอ./อก.๖.๑ 
ฝายบริหารฯ รวบรวมแลวนําไป

เก็บท่ีศูนยวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม

ภาคตะวันออก 

๑๐ ปข้ึนไป - 

๒. หนังสือรับรองการเปน

สมาชิก ตามแบบ  

วอ./อก.๖.๒ (กวอ.) 

ฝายบริหารฯ กองบริหารจัดการ 

วัตถุอันตราย 
๑๐ ปข้ึนไป  

๓. หนังสือรับแจง

ขอเท็จจริงฯ ตามแบบ 

วอ./อก.๖.๓ 

ศูนยขอมูล 

วัตถุอันตราย 

ระบบรับแจง

ขอเท็จจริงตามแบบ 

วอ./อก. ๖ 

-  

 

 

 

 

 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การแจงขอเท็จจริงการนําเขา – สงออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๖ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร :  WI-HS-LC-09 [01] หนา : ๕/๕ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : 

 


