ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออก ซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอร
เขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗
-----------------------------------------------------------------อนุสนธิจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหแจงขอเท็จของผูผลิต ผูนําเขา
ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน
ํ
าที่รับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓ กําหนดใหผูนําเขา หรือผูสง ออก ซึ่งวัตถุอันตรายแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุอันตราย สูตรและอัตราสวน ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือชื่อยอ (ถามี) ปริมาณ ภาชนะบรรจุ
ชือ่ ผูผ ลิต ประเทศผูผลิต สถานที่เก็บรักษา ชื่อพาหนะดานศุลกากรที่นําเขาหรือสงออก และกําหนดวันที่
พาหนะมาถึงหรือออกจากดานศุลกากรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามแบบ วอ./อก.๖ กอนนํา หรือ
สงวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากร โดยใหแจงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือแจง ณ สถานที่ใดที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด หรือแจงผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกวิธหี นึ่ง โดยวิธีนี้จะทําใหผูประกอบการมีความสะดวก
รวดเร็ว ลดเวลาและคาใชจาย ดังนั้นตามความในขอ ๕ เพือ่ ใหการบริการดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อถือเปน หลัก
ปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
อํานาจหนาที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใชเฉพาะกับผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ประสงคจะแจงขอเท็จจริง
ของผูนําเขาหรือผูสงออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการ
แจงผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวเทานั้น
/ขอ ๔...

๒
ขอ ๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่ง
วัตถุอันตรายทีม่ กี ารควบคุมพิเศษ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่กําหนดไมวาจะไดกําหนดไว
กอนหรือหลังประกาศใชระเบียบนี้ก็ตาม
ขอ ๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไข ทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ เพื่อใหการรับแจงโดยระเบียบนี้เปนไปดวยความเรียบรอยเปน
ประโยชนตอผูใชบริการและทางราชการ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ผูขอใช
บริการจะเรียกรองคาสินไหมใดๆ มิได
ขอ ๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไมรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการ
ขอ ๗ ใหอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๘ ในระเบียบนี้
“การแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือ
ผูสงออก ซึ่งวัตถุอันตราย”

“บริการ”

หมายถึง

หมายถึง การแจงขอเท็จจริงการนําเขา หรือสงออก
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีอานาจหน
ํ
าที่รับผิดชอบ และใหหมายถึง
การแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออก
ซึง่ วัตถุอันตรายเกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย สูตรและ
อัตราสวน ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือชื่อยอ
(ถามี) ปริมาณ ภาชนะบรรจุ ชื่อผูผลิต ประเทศ
ผูผ ลิต สถานที่เก็บรักษา ชื่อพาหนะ ดานศุลกากร
ที่นําเขาหรือสงออก และกําหนดวันที่พาหนะ
มาถึงหรือออกจากดานศุลกากรตามแบบวอ./อก.๖
การใหบริการรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือ
ผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก.๖
โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

/สมาชิก...

๓
“สมาชิก”

หมายถึง ผูป ระกอบการวัตถุอันตรายที่ประสงคจะขอแจง
ขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออก
ซึ่งวัตถุอันตรายผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
“หนังสือรับรองการเปนสมาชิก”
หมายถึง หนังสือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใหแก
ผูป ระกอบการวัตถุอันตรายเพื่อยืนยันวา
ไดรับความ เห็นชอบใหแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา
หรือผูสงออก ซึ่งวัตถุอันตรายโดยผานระบบ
สัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแบบ วอ./อก๖.๒ ที่กําหนดทายระเบียบนี้
“หนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หมายถึง รายการแสดงผลการรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา
หรือผูสงออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรม
หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ
โรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่
วอ./อก. ๖.๓ ทีก่ าหนดท
ํ
ายระเบียบนี้
รับผิดชอบโดยผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมวด ๒
การขอใชบริการ
ขอ ๙ ผูป ระสงคจะใชบริการจะตองเปนผูประกอบการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดรับอนุญาตนําเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุอันตราย และไมมีการคางชําระ
คาธรรมเนียมรายปตอทางราชการ
ขอ ๑๐ ผูประสงคใชบริการสามารถยื่นแบบสมัครเปนสมาชิกไดที่ สํานักควบคุม
วัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๑๑ ผูขอใชบริการจะตองยื่นหลักฐานหรือเอกสารตอสํานักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันสมัครเปนสมาชิก ดังนี้
๑๑.๑ กรณีผูขอใชบริการเปนบุคคลธรรมดา
(1) สําเนาทะเบียนบาน
/(๒) สําเนาบัตร...

๔
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีชาวตางชาติใชสําเนาหนังสือ
เดินทาง (passport)
(3) หนังสือมอบอํานาจกรณีใหผูแทนมาดําเนินการสมัครเปนสมาชิก
๑๑.๒ กรณีผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล
(1) หนังสือหรือสําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณิชยที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน หรือหากเปนนิติบุคคลโดย
กฎหมายอื่นใหใชหนังสือหรือสําเนาหนังสือรับรองการเปน
นิติบุคคลตามกฎหมายนั้นๆ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียบบานของผูมี
อํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลสําหรับกรรมการบริษัทที่เปนคน
ไทย กรณีกรรมการชาวตางชาติใชสําเนาหนังสือเดินทาง (passport)
(3) หนังสือมอบอํานาจกรณีมอบหมายใหผูแทนมาดําเนินการสมัคร
เปนสมาชิก
ทัง้ นีต้ องลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารดังกลาวขางตนดวย
ขอ ๑๒ ผูประสงคจะใชบริการจะตองมี Electronic Mail Address (E-mail address) ที่
สามารถติดตอและใชงานได
ขอ ๑๓ ผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ใหใชบริการตามระเบียบนี้แลวจะไดรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกโดยจะแจงหมายเลขสมาชิกและ
รหัสผานเบื้องตนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๑๔ แบบสมัครเปนสมาชิกและหนังสือรับรองการเปนสมาชิกใหเปนไปตามที่
กําหนดทายระเบียบนี้
หมวด ๓
เงื่อนไขการใหบริการ
ขอ ๑๕ สมาชิกจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหบริการที่ปรากฏในหมวด ๓
แหงระเบียบนี้โดยเครงครัด
ขอ ๑๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใหบริการเฉพาะสมาชิกที่ผานการรับรองการเปน
สมาชิก ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใหบริการเฉพาะผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ไม
คางชําระคาธรรมเนียมรายป กรณีใบแจงดําเนินการนําเขาหรือสงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ปริมาณ
ทีค่ งเหลือในปนั้นๆ ตองเพียงพอสําหรับการตัดปริมาณ และหากเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใบอนุญาต
/นําเขาหรือ...

๕
นําเขาหรือสงออก ตองไมหมดอายุ และปริมาณที่ไดรับอนุญาตในปนั้นๆ ยังคงเหลือเพียงพอสําหรับ
การตัดปริมาณ
ขอ ๑๘ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ เฉพาะที่ไดรับรองวาเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ และไดรับอนุญาตใหใชบริการจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวเทานั้น
ขอ ๑๙ กรณีหนังสือรับรองการเปนสมาชิกสูญหายหรือถูกทําลาย ตองยื่นขอหนังสือรับ
รองการเปนสมาชิกฉบับใหมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและใหถือวาหนังสือรับรองการเปนสมาชิก
ฉบับเดิมที่สูญหายหรือถูกทําลายนั้น เปนอันยกเลิกไป
ขอ ๒๐ สมาชิกผูใชบริการตองตรวจสอบและรับรองความถูกตองในการกรอกขอเท็จ
ของจริงผูนําเขาหรือผูสงออก และจะตองรับผิดทางอาญากรณีตรวจพบวาขอเท็จจริงดังกลาวเปนเท็จ
รวมทัง้ จะตองรับผิดทางแพงหากขอเท็จจริงที่เปนเท็จนั้นกอใหเกิดความเสียหาย
ขอ ๒๑ การแกไขขอมูลที่ผิดพลาดหลังพิมพหนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือ
ผูส งออก ซึ่งวัตถุอันตรายโดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะตองยื่นขอแกไขที่สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เทานั้น
ขอ ๒๒ กรณีที่ผูใชบริการเปลี่ยนชื่อ ยายที่ตั้งสํานักงาน หรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
อืน่ ๆ ตองยื่นขอหนังสือรับรองการเปนสมาชิกฉบับใหมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและใหถือวา
หนังสือรับรองการเปนสมาชิกฉบับเดิมนั้น เปนอันยกเลิกไป
ขอ ๒๓ การใหบริการนี้ใหถือวามีผลสมบูรณโดยไมตองนําเอกสารประกอบการแจง
ขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออก ซึ่งวัตถุอันตราย นําสงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีขอสงสัยและขอเรียกดู
หมวด ๔
การระงับการใหบริการ
ขอ ๒๔ สมาชิกผูใดหากประสงคจะเลิกใชบริการ ตองแจงเปนหนังสือตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน
ขอ ๒๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ระงับการใหบริการทันที หากสมาชิก
กระทําผิดเงื่อนไขการใหบริการหรือใชบริการนี้ไปในทางที่กอใหเกิดความเสียหายตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือประเทศชาติ หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไมวา
จะโดยทางตรงหรือทางออม ทั้งนี้สมาชิกไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใดๆ
จากการระงับการใหบริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
/หมวด ๕...

๖
หมวด ๕
ขัน้ ตอนการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสง ออกซึ่งวัตถุอันตราย(วอ./อก.๖)
หนังสือรับรองการเปนสมาชิกและหนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบโดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ขอ ๒๖ ขั้นตอนการแจงขอเท็จจริงผูนําเขาหรือผูสง ออกซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.๖)
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการดังนี้
๑. เขาระบบโดยการกรอกชื่อผูใช ( Login name) และรหัสผาน (Password )
๒. นําเขาขอมูลการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสง ออกซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.๖)
ตามรายการที่ปรากฏ
๓. ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลการนําเขาขอมูล ตามขอ ๒
๔. จัดพิมพหนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบโดยผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตามแบบ วอ./อก.๖.๓ พรอมลงนามรับรองการแจงในหนังสือที่จัดพิมพ
๕ หากหนังสือตามขอ ๔ ผิดพลาดจะตองยื่นขอแกไขขอมูลที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เทานั้น
๖ นําเอกสารตามขอ ๔ พรอมหนังสือรับรองการเปนสมาชิก ยืน่ ประกอบพิธีการ
ทางศุลกากร
ขอ ๒๗ ใบสมัครเปนสมาชิกเพื่อขอใชบริการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออก
ซึง่ วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ(วอ./อก.๖)โดยผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหใชแบบ วอ./อก.๖.๑
หนังสือรับรองการเปนสมาชิกใหใชแบบ วอ./อก. ๖.๒ หนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือ
ผูส งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบโดยผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหใชแบบ วอ./อก.๖.๓
ทายระเบียบนี้

/ขอ ๒๘

๗
ขอ ๒๘ การแจงผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามระเบียบนี้ หากกรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเกิดขัดของไมสามารถแจง
ขอเท็จจริงดังกลาวได ใหผูแจงดําเนินการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายไดที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
อิสสระ โชติบุรการ
(นายอิสสระ โชติบุรการ)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

๘
แบบวอ./อก.6.1
ใบสมัครเปนสมาชิกขอใชบริการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สําหรับผูขอใชบริการ
รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ/ชื่อหนวยงาน...................................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี...................................................................ที่อยู (ตาม ภ.พ.20) เลขที่...............................................
หมูที่.....................ซอย....................................................................แขวง/ตําบล..................................................................
เขต/อําเภอ........................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย..........................
โทรศัพท........................................โทรสาร...........................................E-Mail address …..……………………………..
ο ตามที่อยูขางตน
สถานที่ติดตอ
ο เลขที่.....................................................................หมูที่....................................
ซอย..............………..…………................ถนน.......….......……..........................แขวง/ตําบล..........…….………............
.เขต/อําเภอ........………….........................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพท.....................................โทรสาร.............................................E-Mail address......................................................
วันเริ่มใชบริการ............................................................................
ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการการแจงขอเท็จจริงของผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ไดรับทราบ หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน และที่จะใชบังคับตอไปในอนาคต พรอมนี้ขอรับรองวาขอความ
ขางตนเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................................
(.................................................................................)
วันที่…......./............/............
สําหรับเจาหนาที่
ο บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................…...... ο หนังสือเดินทางเลขที่................................................
ο หนังสือมอบอํานาจลงวันที่..................................................... ο หมายเลขสมาชิก .....................................................
ο รหัสผานเบื้องตน.....................................................................
เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร.............................................................
(.............................................................................................)
วันที่…......./............/............

๙

แบบวอ./อก. 6.2

ที่ อก 0309/

สํานักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

หนังสือฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา..................................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี......................................................... ไดเปนสมาชิกการใชบริการแจงขอเท็จจริง
ของผูนําเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ
(วอ./อก.6) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ไดรับหมายเลขสมาชิก...............................................
ออกให ณ วันที่.............................................................

ลงชื่อ......................................................
(.........................................................)
ผูอํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย

๑๐
แบบวอ./อก. 6.3
หนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขรับที่………………….........................วันที่...……......../……................. /………........เวลา…………………
การแจงขอเท็จจริง Οการนําเขา Οการสงออก ซึง่ วัตถุอนั ตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน
ํ
าทีร่ บั ผิดชอบ
ชื่อผูประกอบการ……………………………………………………….………หมายเลขสมาชิก………….........
.หมายเลขผูเสียภาษี……………………………………….……..........................วัตถุอันตรายชนิดที่………........
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน เลขที่ วอ…………….……ใบอนุญาต/ใบแจงฯเลขที่ วอ …………………….……….
ชือ่ วัตถุอันตราย
สูตรและอัตราสวน
…………………………………………………….…………. ………………………………………………
……………………………………………………………….. ………………………………………………
……………………………………………………..………… ……………………………………………….
…………………………………………………….…………. ………….……………………………………
ชื่อทางการคา ชื่อสามัญหรือชื่อยอ …………………………………………………………...………………….
รายละเอียดภาชนะบรรจุ……….………………..……………………………………………………………….
ปริมาณที่แจง………………………………………........ปริมาณคงเหลือ…………………………………….…
INVOICE เลขที่…………………………..……………..ลงวันที่………..………………………………………
B/L หรือ AIR WAYBILL เลขที่ …………………………………..…ลงวันที่……..……………………………
ขนสงโดยพาหนะ Ο เรือเดินทะเล Ο อากาศยาน Ο รถบรรทุก Ο รถไฟ Ο อื่นๆ ……..……….……………
ชือ่ พาหนะที่นําเขาหรือสงออก……………………………………………………………..………..…………....
ชื่อดานศุลกากร…………………………………………..……………….……………..………………………...
กําหนดวันที่พาหนะจะมาถึงหรือออกจากดานศุลกากร…................../……………….........../……………………
สวนของผูแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตราย

ขาพเจาขอรับรองวาไดแจงขอเท็จจริงของผูนําเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายทีก่ รมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่รบั ผิดชอบ (วอ./อก.6 ) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดขางตนจริง
(ลงชื่อ)……………………………………………………ผูแจง
(………………………..……………………….)
วันที่…../………………../………….
หมายเหตุ : - ยื่นเอกสารนี้ พรอมหนังสือรับรองการเปนสมาชิกประกอบพิธีการทางศุลกากร
สามารถตรวจสอบขอมูลขางตนไดจากเว็บไซด http://www2.diw.go.th/haz/member/…

