
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออก ซ่ึงวตัถุอันตราย

ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาท่ีรับผดิชอบ (วอ./อก.๖) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอร
เขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๔๗
            ------------------------------------------------------------------

                   อนุสนธิจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง  การใหแจงขอเท็จของผูผลิต  ผูนํ าเขา
ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครอง  ซ่ึงวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๓ ก ําหนดใหผูนํ าเขา  หรือผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ
วตัถุอันตราย  สูตรและอัตราสวน ช่ือทางการคา  ช่ือสามัญหรือช่ือยอ (ถามี) ปริมาณ  ภาชนะบรรจุ
ช่ือผูผลิต ประเทศผูผลิต สถานที่เก็บรักษา ช่ือพาหนะดานศุลกากรที่นํ าเขาหรือสงออก และกํ าหนดวันที่
พาหนะมาถงึหรือออกจากดานศุลกากรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบตามแบบ วอ./อก.๖ กอนนํ า หรือ
สงวตัถุอันตรายออกจากดานศุลกากร โดยใหแจงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือแจง ณ สถานที่ใดที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนด  หรือแจงผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอกีวธีิหนึ่ง โดยวิธีนี้จะทํ าใหผูประกอบการมีความสะดวก
รวดเร็ว ลดเวลาและคาใชจาย ดงันั้นตามความในขอ ๕ เพือ่ใหการบริการดังกลาวเปนไปดวยความ
เรียบรอยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นสมควรกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อถือเปน      หลัก
ปฏิบัติ ดังนี้

                           ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออก ซ่ึงวตัถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
อํ านาจหนาที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗”
  ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเปนตนไป
 ขอ ๓ ระเบยีบนี้ใชเฉพาะกับผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ประสงคจะแจงขอเท็จจริง
ของผูนํ าเขาหรือผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยการ
แจงผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวเทานั้น
 

/ขอ ๔...
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ขอ ๔  ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่ง
วัตถุอันตรายทีม่กีารควบคุมพิเศษ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่กํ าหนดไมวาจะไดกํ าหนดไว
กอนหรือหลังประกาศใชระเบียบนี้ก็ตาม

ขอ ๕  กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ  วิธีการ และ
เงื่อนไข ทีจ่ะตองปฏบิตัติามระเบียบนี้ เพื่อใหการรับแจงโดยระเบียบนี้เปนไปดวยความเรียบรอยเปน
ประโยชนตอผูใชบริการและทางราชการ  โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ผูขอใช
บริการจะเรียกรองคาสินไหมใดๆ มิได

ขอ ๖  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไมรับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรที่ใหบริการ

ขอ ๗ ใหอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ขอความทั่วไป

 ขอ ๘  ในระเบียบนี้

 “การแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา หรือ  หมายถึง การแจงขอเท็จจริงการนํ าเขา หรือสงออก
ผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตราย” ซ่ึงวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
                                    มอํี านาจหนาที่รับผิดชอบ และใหหมายถึง

การแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา หรือผูสงออก
      ซ่ึงวตัถุอันตรายเกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย สูตรและ

อัตราสวน ช่ือทางการคา ช่ือสามัญหรือช่ือยอ
(ถามี) ปริมาณ ภาชนะบรรจุ ช่ือผูผลิต ประเทศ
ผูผลิต  สถานที่เก็บรักษา  ช่ือพาหนะ ดานศุลกากร

                   ที่นํ าเขาหรือสงออก  และกํ าหนดวันที่พาหนะ
มาถึงหรือออกจากดานศุลกากรตามแบบวอ./อก.๖

 “บริการ” หมายถึง การใหบริการรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือ
ผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก.๖
โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

/สมาชิก...
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“สมาชิก” หมายถึง ผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ประสงคจะขอแจง
ขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออก
ซ่ึงวัตถุอันตรายผานระบบสัญญาณ

                                                           คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงาน

                                                                                      อุตสาหกรรม
“หนังสือรับรองการเปนสมาชิก” หมายถึง หนงัสือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกใหแก

ผูประกอบการวัตถุอันตรายเพื่อยืนยันวา
ไดรับความ เห็นชอบใหแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา
หรือผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายโดยผานระบบ

                                                                                      สัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

                              ตามแบบ วอ./อก๖.๒ ที่กํ าหนดทายระเบียบนี้
“หนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา หมายถึง รายการแสดงผลการรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา
หรือผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายที่กรม                            หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ
โรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาที่                            วอ./อก. ๖.๓ ทีก่ ําหนดทายระเบียบนี้
รับผิดชอบโดยผานระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

                 หมวด ๒

           การขอใชบริการ

 ขอ ๙  ผูประสงคจะใชบริการจะตองเปนผูประกอบการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไดรับอนุญาตนํ าเขาหรือสงออกซึ่งวัตถุอันตราย และไมมีการคางชํ าระ
คาธรรมเนียมรายปตอทางราชการ

 ขอ ๑๐ ผูประสงคใชบริการสามารถยื่นแบบสมัครเปนสมาชิกไดที่ สํ านักควบคุม
วตัถุอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ขอ ๑๑ ผูขอใชบริการจะตองยื่นหลักฐานหรือเอกสารตอสํ านักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในวันสมัครเปนสมาชิก ดังนี้

๑๑.๑  กรณีผูขอใชบริการเปนบุคคลธรรมดา
(1)   สํ าเนาทะเบียนบาน

/(๒) สํ าเนาบัตร...
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(2)   สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน กรณีชาวตางชาติใชสํ าเนาหนังสือ
เดินทาง (passport)

(3)  หนงัสอืมอบอํ านาจกรณีใหผูแทนมาดํ าเนินการสมัครเปนสมาชิก
 ๑๑.๒  กรณีผูขอใชบริการเปนนิติบุคคล

(1)  หนงัสือหรือสํ าเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณชิยที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน  หรือหากเปนนิติบุคคลโดย
กฎหมายอื่นใหใชหนังสือหรือสํ าเนาหนังสือรับรองการเปน
นติิบุคคลตามกฎหมายนั้นๆ

(2)  สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนและสํ าเนาทะเบียบบานของผูมี
อํ านาจกระทํ าการผูกพันนิติบุคคลสํ าหรับกรรมการบริษัทที่เปนคน
ไทย กรณีกรรมการชาวตางชาติใชสํ าเนาหนังสือเดินทาง (passport)

(3)   หนงัสอืมอบอํ านาจกรณีมอบหมายใหผูแทนมาดํ าเนินการสมัคร
เปนสมาชิก

ทัง้นีต้องลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารดังกลาวขางตนดวย
ขอ ๑๒ ผูประสงคจะใชบริการจะตองมี Electronic Mail Address (E-mail address) ที่

สามารถติดตอและใชงานได
 ขอ ๑๓ ผูประกอบการวัตถุอันตรายที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ใหใชบริการตามระเบียบนี้แลวจะไดรับหนังสือรับรองการเปนสมาชิกโดยจะแจงหมายเลขสมาชิกและ
รหัสผานเบื้องตนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอ ๑๔ แบบสมัครเปนสมาชิกและหนังสือรับรองการเปนสมาชิกใหเปนไปตามที่
ก ําหนดทายระเบียบนี้

           หมวด ๓

    เงื่อนไขการใหบริการ

              ขอ ๑๕  สมาชกิจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหบริการที่ปรากฏในหมวด ๓
แหงระเบียบนี้โดยเครงครัด
 ขอ ๑๖  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใหบริการเฉพาะสมาชิกที่ผานการรับรองการเปน
สมาชิก ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกํ าหนดเทานั้น
 ขอ ๑๗  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใหบริการเฉพาะผูประกอบการวตัถุอันตรายที่ไม
คางช ําระคาธรรมเนียมรายป  กรณีใบแจงดํ าเนินการนํ าเขาหรือสงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ปริมาณ
ทีค่งเหลือในปนั้นๆ ตองเพียงพอสํ าหรับการตัดปริมาณ  และหากเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใบอนุญาต

/นํ าเขาหรือ...
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นํ าเขาหรือสงออก ตองไมหมดอายุ และปริมาณที่ไดรับอนุญาตในปนั้นๆ  ยังคงเหลือเพียงพอสํ าหรับ
การตัดปริมาณ

ขอ ๑๘  กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่ง
วตัถุอันตรายชนิดที่ ๑  เฉพาะที่ไดรับรองวาเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ และไดรับอนุญาตใหใชบริการจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมแลวเทานั้น

ขอ ๑๙  กรณีหนังสือรับรองการเปนสมาชิกสูญหายหรือถูกทํ าลาย ตองยื่นขอหนังสือรับ
รองการเปนสมาชิกฉบับใหมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและใหถือวาหนังสือรับรองการเปนสมาชิก
ฉบบัเดิมที่สูญหายหรือถูกทํ าลายนั้น เปนอันยกเลิกไป
 ขอ ๒๐  สมาชิกผูใชบริการตองตรวจสอบและรับรองความถูกตองในการกรอกขอเท็จ
ของจรงิผูนํ าเขาหรือผูสงออก  และจะตองรับผิดทางอาญากรณีตรวจพบวาขอเท็จจริงดังกลาวเปนเท็จ
รวมทัง้จะตองรับผิดทางแพงหากขอเท็จจริงที่เปนเท็จนั้นกอใหเกิดความเสียหาย
                           ขอ ๒๑  การแกไขขอมูลที่ผิดพลาดหลังพิมพหนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือ
ผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายโดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะตองยื่นขอแกไขที่สํ านักควบคุมวัตถุอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เทานั้น

              ขอ ๒๒  กรณีที่ผูใชบริการเปลี่ยนชื่อ ยายที่ตั้งสํ านักงาน หรือเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญ
อ่ืนๆ ตองยื่นขอหนังสือรับรองการเปนสมาชิกฉบับใหมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและใหถือวา
หนงัสือรับรองการเปนสมาชิกฉบับเดิมนั้น เปนอันยกเลิกไป

ขอ ๒๓  การใหบริการนี้ใหถือวามีผลสมบูรณโดยไมตองนํ าเอกสารประกอบการแจง
ขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตราย นํ าสงตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีขอสงสัยและขอเรียกดู

   หมวด ๔

                การระงับการใหบริการ

 ขอ ๒๔  สมาชิกผูใดหากประสงคจะเลิกใชบริการ ตองแจงเปนหนังสือตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา  ๑๕  วัน

ขอ ๒๕  กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ระงับการใหบริการทันที หากสมาชิก
กระท ําผิดเงื่อนไขการใหบริการหรือใชบริการนี้ไปในทางที่กอใหเกิดความเสียหายตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือประเทศชาติ  หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไมวา
จะโดยทางตรงหรือทางออม  ทั้งนี้สมาชิกไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใดๆ
จากการระงับการใหบริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

             
/หมวด ๕...



๖

หมวด  ๕

ขัน้ตอนการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตราย(วอ./อก.๖)
หนงัสือรับรองการเปนสมาชิกและหนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบโดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 ขอ ๒๖  ขั้นตอนการแจงขอเท็จจริงผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.๖)
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการดังนี้

๑.  เขาระบบโดยการกรอกชื่อผูใช ( Login name) และรหัสผาน (Password )
๒. นํ าเขาขอมูลการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.๖)
      ตามรายการที่ปรากฏ
๓.  ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลการนํ าเขาขอมูล ตามขอ ๒
๔. จัดพิมพหนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่
      กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบโดยผานระบบสัญญาณ
      คอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
      ตามแบบ วอ./อก.๖.๓ พรอมลงนามรับรองการแจงในหนังสือที่จัดพิมพ
๕  หากหนังสือตามขอ ๔ ผิดพลาดจะตองยื่นขอแกไขขอมูลที่กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เทานั้น
๖  น ําเอกสารตามขอ ๔ พรอมหนังสือรับรองการเปนสมาชิก ยืน่ประกอบพิธีการ
ทางศุลกากร

                           ขอ ๒๗ ใบสมัครเปนสมาชิกเพื่อขอใชบริการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออก
ซ่ึงวตัถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบ(วอ./อก.๖)โดยผานระบบสัญญาณ
คอมพวิเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหใชแบบ วอ./อก.๖.๑
หนงัสือรับรองการเปนสมาชิกใหใชแบบ วอ./อก. ๖.๒  หนังสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา หรือ
ผูสงออก ซ่ึงวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบโดยผานระบบสัญญาณ
คอมพวิเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหใชแบบ วอ./อก.๖.๓
ทายระเบียบนี้

/ขอ ๒๘



๗

ขอ ๒๘  การแจงผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามระเบียบนี้ หากกรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเกิดขัดของไมสามารถแจง
ขอเท็จจริงดังกลาวได  ใหผูแจงด ําเนินการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายไดที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศ  ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

อิสสระ โชติบุรการ

               (นายอิสสระ โชติบุรการ)
                        อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



๘

ใบสมคัรเปนสมาชิกขอใชบริการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาท่ีรับผิดชอบ (วอ./อก.6)  โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํ าหรับผูขอใชบริการ
รายละเอียดทั่วไป

ช่ือ/ช่ือหนวยงาน...................................................................................................................................................................
เลขประจํ าตัวผูเสียภาษี...................................................................ที่อยู (ตาม ภ.พ.20) เลขที่...............................................
หมูที่.....................ซอย....................................................................แขวง/ตํ าบล..................................................................
เขต/อํ าเภอ........................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย..........................
โทรศัพท........................................โทรสาร...........................................E-Mail address …..……………………………..
สถานที่ติดตอ ο  ตามที่อยูขางตน

ο  เลขที่.....................................................................หมูที่....................................
ซอย..............………..…………................ถนน.......….......……..........................แขวง/ตํ าบล..........…….………............
.เขต/อํ าเภอ........………….........................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย......................................... 
โทรศัพท.....................................โทรสาร.............................................E-Mail address......................................................
วันเริ่มใชบริการ............................................................................

ขาพเจามีความประสงคจะขอใชบริการการแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6)  โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ท้ังนี้ไดรับทราบ หลักเกณฑ  วิธีการ เง่ือนไข   และจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ เง่ือนไข ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน และท่ีจะใชบังคับตอไปในอนาคต  พรอมนี้ขอรับรองวาขอความ
ขางตนเปนจริงทุกประการ

ลงช่ือ..............................................................
          (.................................................................................)

วันที่…......./............/............

สํ าหรับเจาหนาที่
ο  บัตรประจํ าตัวประชาชนเลขที่.......................................…...... ο  หนังสือเดินทางเลขที่................................................
ο  หนังสือมอบอํ านาจลงวันที่.....................................................  ο  หมายเลขสมาชิก .....................................................
ο  รหัสผานเบื้องตน.....................................................................

            เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร.............................................................
(.............................................................................................)

            วันที่…......./............/............

แบบวอ./อก.6.1



๙
       

                 
                                          แบบวอ./อก. 6.2

ที่ อก 0309/                             สํ านักควบคุมวัตถ
กรมโรงงานอุตส
ถนนพระราม 6 เข
กรุงเทพมหานคร

หนังสือฉบับนี้ออกใหเพื่อรับรองวา..................................................................
เลขประจํ าตัวผูเสียภาษี......................................................... ไดเปนสมาชิกการใชบริการแจงขอ
ของผูนํ าเขาหรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบ
(วอ./อก.6) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรง
อุตสาหกรรม  ทั้งนี้ไดรับหมายเลขสมาชิก...............................................   

ออกให ณ วันที่.............................................................

    ลงชื่อ.........................................
        (.............................................

                                                                                                      ผูอํ านวยการสํ านักควบคุมวัตถ
ุอันตราย
าหกรรม
ตราชเทวี

  10400

................
เท็จจริง

งาน

.............

............)
ุอันตราย



๑๐

หนงัสือรับแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา หรือผูสงออกซึ่งวตัถุอันตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํ านาจ
หนาท่ีรับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขรับที่………………….........................วันที่...……......../……................. /………........เวลา…………………
การแจงขอเทจ็จรงิ Οการน ําเขา  Οการสงออก  ซึง่วตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมมอี ํานาจหนาท่ีรบัผดิชอบ
ช่ือผูประกอบการ……………………………………………………….………หมายเลขสมาชิก………….........
.หมายเลขผูเสียภาษี……………………………………….……..........................วัตถุอันตรายชนิดท่ี………........
ใบสํ าคัญการขึ้นทะเบียน  เลขที่ วอ…………….……ใบอนุญาต/ใบแจงฯเลขที่ วอ …………………….……….
ช่ือวัตถุอันตราย สูตรและอัตราสวน
…………………………………………………….…………. ………………………………………………
……………………………………………………………….. ………………………………………………
……………………………………………………..…………    ……………………………………………….
…………………………………………………….…………. ………….……………………………………
ช่ือทางการคา ช่ือสามัญหรือช่ือยอ …………………………………………………………...………………….
รายละเอียดภาชนะบรรจุ……….………………..……………………………………………………………….
ปริมาณที่แจง………………………………………........ปริมาณคงเหลือ…………………………………….…
INVOICE เลขที่…………………………..……………..ลงวันที่………..………………………………………
B/L หรือ AIR  WAYBILL เลขที่ …………………………………..…ลงวันที่……..……………………………
ขนสงโดยพาหนะ  Ο เรือเดินทะเล  Ο อากาศยาน Ο รถบรรทุก Ο รถไฟ Ο อื่นๆ ……..……….……………
ช่ือพาหนะที่นํ าเขาหรือสงออก……………………………………………………………..………..…………....
ช่ือดานศุลกากร…………………………………………..……………….……………..………………………...
ก ําหนดวันที่พาหนะจะมาถึงหรือออกจากดานศุลกากร…................../……………….........../……………………

สวนของผูแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา  หรือผูสงออกซึ่งวัตถุอันตราย

            ขาพเจาขอรับรองวาไดแจงขอเท็จจริงของผูนํ าเขา  หรือผูสงออกซึ่งวตัถุอันตรายทีก่รมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํ านาจหนาท่ีรับผิดชอบ (วอ./อก.6 ) โดยผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามรายละเอียดขางตนจริง

(ลงช่ือ)……………………………………………………ผูแจง
            (………………………..……………………….)

         วันที่…../………………../………….
       หมายเหตุ : - ยื่นเอกสารนี้ พรอมหนังสือรับรองการเปนสมาชิกประกอบพิธีการทางศุลกากร

สามารถตรวจสอบขอมูลขางตนไดจากเว็บไซด  http://www2.diw.go.th/haz/member/…

        แบบวอ./อก
. 6.3
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