
๑ 

 

แนวทางปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี 
องคความรูท่ี ๑ : ระเบียบและแนวปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับ  

กรณีการไมแจงขอเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๖ 
 

วัตถุประสงค   
เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายมีความรูความเขาใจถึงกฎระเบียบ แนวทาง

ปฏิบัติในการเปรียบเทียบปรับ และแนวทางในการพิจารณาของหนวยงานเจาของเรื่อง เม่ือพบการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับการแจงขอเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๖ เพ่ือประกอบในการจัดทําสํานวนคดีสงผูเก่ียวของ  

ขอบเขต  
การแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการนําเขาหรือสงออกวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ตามแบบ วอ./อก.๖  

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๒. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จจริงของผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือ ผูมีไว

ในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๓. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา

หรือผูสงออกซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (วอ/อก.๖) โดยผานระบบ 

สัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕  

๔. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแจงขอเท็จจริงของ ผูนําเขา

หรือผูสงออกซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ (วอ/อก.๖) โดยผานระบบ 

สัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปรียบเทียบปรับ ตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๖. ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเปรียบเทียบปรับ ตาม พ.ร.บ.วัตถุ

อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือเปรียบเทียบปรับ 
๑. หนวยงานเจาของเรื่อง/หนวยงานผูกลาวหา ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลการดําเนินการภายใต 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (กวอ./กกอ.) มีหนาท่ี 

๑.๑ การรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิด และตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน 

๑.๒ การจัดทําบันทึกคําใหการของผูกลาวหาตามแบบ ปปว. ๐๑ (ทายระเบียบ) กรณีพบวามีการ

กระทําความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบปรับได 

๑.๓ สงเรื่องให กองกฎหมาย (กม.กรอ.) พิจารณาดําเนินการตอไป 

 



๒ 

 

๒. กองกฎหมาย (กม.กรอ.) เปนหนวยงานท่ีประมวลเรื่องราวและทําสํานวนคดี มีหนาท่ี 

๒.๑ ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดเม่ือไดรับเรื่องจาก กวอ./กกอ. 

๒.๒ จัดทําบันทึกคําใหการของผูกระทําความผิดตามแบบ ปปว. ๐๒ (ทายระเบียบ) 

๒.๓ จัดทําสํานวน สรุปรายงานการตรวจสอบ  

๒.๔ เสนอเรื่องแกผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ (คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบปรับฯ) 

๒.๕ จัดทําแบบ ปปว.๐๔ เพ่ือแจงผูกระทําความผิดมาชําระคาปรับ 

๒.๖ แจงผลการดําเนินการตอหนวยงานเจาของเรื่อง 

๒.๗ หากผูกระทําความผิดไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลา นิติกรมีหนาท่ีจัดทําสํานวนสงตํารวจ

และติดตามผลของคดีจนกวาจะสิ้นสุด 

๓. คณะอนุกรรมการเปรยีบเทียบปรับฯ มีหนาท่ี 

๓.๑ พิจารณาเปรียบเทียบปรับจากพยานหลักฐานตามท่ีระบุใน ขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการฯ  

๓.๒ กําหนดเงินคาปรับ  

๓.๓ จัดทําบันทึกการเปรยีบเทียบปรับตามแบบ ปปว. ๐๓ (ทายระเบียบ)  

๓.๔ แจงผลการพิจารณาและสงเรื่องให กม. ดําเนินการใหผูกระทําความผิดมาชําระคาปรับ 

แนวทางในการพิจารณาของหนวยงานเจาของเรื่อง 

กรณีการไมแจงขอเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๖ 

สาระโดยสรุป 

การแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับการนําเขาหรือสงออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.๖ เปนหนาท่ีของ 

ผูนําเขา หรือผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ โดยตองแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับ  

ชื่อวัตถุอันตราย สูตรและอัตราสวน ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือชื่อยอ (ถามี) ปริมาณ ภาชนะบรรจุชื่อผูผลิต 

ประเทศผูผลิต สถานท่ีเก็บรักษา ชื่อพาหนะ ดานศุลกากร ท่ีนําเขาหรือสงออก และกําหนดวันท่ีพาหนะมาถึง

หรือออกจากดานศุลกากร ตามแบบ วอ./อก.๖ กอนนําหรือสงวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร 

กฎหมายท่ีเก่ียวของและบทกําหนดโทษ 

๑. วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ 

มาตรา ๒๑ (ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ตองปฏิบัติ 

ตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓)) 

บทกําหนดโทษ : มาตรา ๗๑ (จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) 

๒. วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ 

มาตรา ๒๒ วรรคหา (ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒  

ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓)) 

บทกําหนดโทษ : มาตรา ๗๑ (จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) 

 



๓ 

 

๓. วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ 

 มาตรา ๒๓ วรรคสาม (ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓  

ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓)) 

 บทกําหนดโทษ : มาตรา ๗๒ (จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ) 

วิธีปฏิบัติของ กวอ.  

ปจจุบันผูนําเขา-สงออกเกือบท้ังหมด ตองแจง วอ./อก. ๖ ผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเทานั้น  

ยกเวนกรณีการนําเขาโซเดียมไซยาไนด และการนําเขา-สงออกวัตถุอันตรายของหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ท่ียังคงตองมาสงเอกสารท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

สําหรับข้ันตอนหลักในการแจง วอ./อก. ๖ มีดังนี้ 

๑. ผูประกอบการตองสมัครเปนสมาชิกเพ่ือยื่น วอ./อก. ๖ จากนั้นจะไดรับหมายเลขสมาชิกและรหัสผาน 

๒. ผูประกอบการท่ีมีเลข ๑๕ หลักของวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ หรือใบแจงดําเนินการเก่ียวกับวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี ๒ หรือใบอนุญาตสําหรับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ แลว จะสามารถแจงแบบ วอ./อก. ๖ ผาน

ระบบสัญญาณคอมพิวเตอรได 

๓. เม่ือกรอกขอมูลในระบบครบถวนแลว ผูประกอบการจะสามารถพิมพหนังสือรับแจงขอเท็จจริงฯ  

เพ่ือนําไปใชในการดําเนินพิธีการทางศุลกากรตอไป 

๔. เจาหนาท่ี กวอ. ท่ีไดรับมอบหมาย จะสุมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบ และรายงานผล

การตรวจสอบใหหัวหนากลุมงานท่ีรับผิดชอบ  

การดําเนินการเม่ือตรวจพบการกระทําความผิด 

ในการสงเรื่องเปรียบเทียบคดี เจาหนาท่ีจะตองระบุวันท่ีกระทําความผิด ซ่ึงเปนวันท่ีนําวัตถุอันตรายออก

จากดาน ดังนั้น จึงตองมีเอกสารหลักฐานเพ่ือยืนยันวันท่ีนําวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร เชน ใบขนสินคา

ของศุลกากร หรือขอใหศูนยขอมูลวัตถุอันตราย กวอ. หรือ ศส.กรอ. สืบคนขอมูลโดยระบบ e-tracking  

 

 


