




ประกาศ อก. ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2547 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที ่18 พฤศจิกายน 2547 (53 รายการ)

ประกาศ อก. ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 
หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที ่3 มีนาคม 2564 (เพิ่มสารเป็น 206 รายการ และก าหนดปริมาณ 100 กก. ขึ้นไป)

1. ติดตามการใช้งานวัตถุอันตรายภายในประเทศตั้งแต่การน าเข้ามาในประเทศจนถึงผู้ใช้ปลายทาง 
เพื่อการก ากับดูแลการด าเนินการของสถานประกอบการให้เกิดความปลอดภัย
2. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใชป้ระกอบการด าเนนิงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพนัธกรณีของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ





          
                             .  

                                                               
CAS No. 

 
        

             
 

         

48             (sulfuric acid) 7664-93-9 3                          50              
(> 50% w/w) 

49                     (sulfuric acid, fuming)               (oleum) 8014-95-7 3                          50              
(> 50% w/w) 

61          -         (o-phosphoric acid) 7664-38-2 1                          25              
(> 25% w/w) 

63            (acetic acid) 64-19-7 3                          80              
(> 80% w/w) 

64                (hydrochloric acid) 7647-01-0 3                          15              
(> 15% w/w) 

147                 (sodium cyanide) 143-33-9 3                          1              
(> 1% w/w)                                       
                              

214         (toluene) 108-88-3 3                          75              
(> 75% w/w) 

283                    (potassium cyanide) 151-50-8 3                          1              
(> 1% w/w)                                       
                              

328                 (methyl ethyl ketone) 78-93-3 3                          50              
(> 50% w/w) 

367         (acetone) 67-64-1 3                          75              
(> 75% w/w) 

 



ช่วยแจ้งให้ผู้ท่ีซื้อวัตถุอันตรายทีเ่ข้าข่ายต้องแจ้ง วอ./อก.7 จากท่าน ด าเนินการแจ้ง วอ./อก.7 ด้วย











ถ้ามีชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่านระบบเดิมอยู่แล้ว 
สามารถกรอกและลงชื่อเข้าใช้งานได้เลย





หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน 

หนังสือมอบ
อ านาจ

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง
ผู้มีอ านาจต้องลงนามรับรองและต้องประทับตราบริษัท (นิติบุคคล) ในเอกสารทุกฉบับ 











ถ้ามีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเดิมของ กรอ. 
ให้กรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีแล้วกด
ค้นหา





ถ้าไม่มขี้อมูลในระบบฐานข้อมูลเดิมของ กรอ. ให้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ทั้งหมดด้วยตนเอง
1.  กรณีเป็นนิติบุคคล พิมพ์ชื่อบริษัท สถานท่ีติดต่อ ให้ถูกต้องตรงตามหนังสือรับรองบริษทั 
2. พิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น









ใหผู้้สมัครสมาชิกท าการพิมพ์ และให้ผูม้ีอ านาจลงนามและประทับตรา

ถ้าไม่สามารถพิมพ์ใบยืนยันตัวตนได้ (เนื่องจากมีการ Block pop up ที่เครื่องคอมพิวเตอร์) ให้แจ้งชื่อผู้ประกอบการ 
และเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษ ีไปที่ E-mail : hsssregist@diw.mail.go.th เจ้าหน้าที่จะส่งใบยืนยันตัวตนกลับไปใหท้าง E-mail



หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน 

หนังสือมอบ
อ านาจ

(ถ้ามีการมอบ
อ านาจ)

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง

ใบยืนยันตัวตน หนังสือมอบ
อ านาจ

ใบยืนยันตัวตน
ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน/หนังสือ

เดินทาง

ผู้มีอ านาจต้องลงนามรับรองและต้องประทับตราบริษัท (นิติบุคคล) ในเอกสารทุกฉบับ 



hsssregist@diw.mail.go.th

E-mail

E-mail 



























  0305xxxxxxx1
  0305xxxxxxx2
  0305xxxxxxx3
  0305xxxxxxx4
  0305xxxxxxx5

  0305xxxxxxx6



  0305xxxxxxx1

       

  0305xxxxxxx1



ยอดคงเหลือสะสม
ของรอบที่แล้ว

การกรอกปริมาณทุก field 
ในระบบใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมเท่านั้น













ห้ามติดลบ



ต้องเท่ากัน











ข้อมูลการแจ้ง วอ./อก.7 ไม่ต้องกรอกซ้ า ระบบจะดึงข้อมูลมาเลย





สามารถใช้ ชื่อภาษาอังกฤษ หรือ CAS NO. ค้นหาได้

Enter





ตรงทีม่ี       คือตรงท่ีต้องกรอก
ข้อมูลเองจ้า



















ห้ามติดลบ



ต้องเท่ากัน



อย่าลืมกดบันทึกข้อมูลทุกครั้ง



























เลื่อนลงมาที่แท็บข้อมูลรายการที่อยู่ด้านล่าง





ใช้ google chrome

ปลด block Firewall

เปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร/์ notebook เครื่องอื่น

ใช้อินเตอร์เนตจากมือถือ (แชร์ hotspot)




