
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขอ้เท็จจรงิกำรน ำเขำ้ - สง่ออกวตัถอุนัตรำย (ของเสยีเคมวีตัถ)ุ 

และกำรแจง้ขอ้เท็จจรงิกำรน ำเขำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ ีใ่ชแ้ลว้ ตำมแบบ 

วอ./อก.6 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตน ำเขำ้/สง่ออกวตัถุอนัตรำย (ของเสยีเคมวีตัถุ) และกำรน ำเขำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์

อเิล็กทรอนกิสท์ีใ่ชแ้ลว้ ตำมบัญช ี5.2 และ 5.3 ตำมประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง บัญชรีำยชือ่วัตถอุนัตรำย พ.ศ. 2556 

ภำยใตพ้ระรำชบญัญัตวิตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2535 

2. มเีอกสำรประกอบกำรพจิำรณำครบถว้นถูกตอ้ง 

2.1 เอกสำรทัว่ไป 

2.1.1 เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำต กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ 

(1) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูล้งนำมในค ำขอ 

(2) กรณีเป็นบคุคลตำ่งดำ้วใหใ้ชส้ ำเนำหนังสอืเดนิทำง (Passport) 

(3) เอกสำรตำม (๑)-(2) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

2.1.2 เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำต กรณีเป็นนติบิคุคล 

(1) ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล ตอ้งคดัส ำเนำไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่นัคดัส ำเนำจนถงึวนัทีย่ืน่แบบค ำขอ

อนุญำตฯ 

(2) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล 

(3) กรณีเป็นบคุคลตำ่งดำ้วใหใ้ชส้ ำเนำหนังสอืเดนิทำง (Passport) 

(4) เอกสำรตำม (1)-(4) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำต 

๒.1.3 เอกสำรกำรมอบอ ำนำจ 

(1) ตน้ฉบบัมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพยีงอย่ำงเดยีวทีต่ดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หรอืส ำเนำตน้ฉบับ

หนังสอืมอบอ ำนำจกรณีเป็นกำรมอบหมำยใหด้ ำเนนิกำรแทนหลำยอยำ่งโดยใหต้ดิอำกรแสตมป์ 30 บำท แลว้แตก่รณี (ตอ้งมี

พยำน 2 คน) 

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบและผูรั้บมอบอ ำนำจ 

(3) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบและผูรั้บมอบอ ำนำจ 

(4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำน 2 คน   

(5) เอกสำรตำม (1)&ndash;(4) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

2.2 เอกสำรประกอบกรณีน ำเขำ้/สง่ออกวตัถุอนัตรำย 

(1) แบบกำรแจง้ขอ้เท็จจรงิ (แบบ วอ./อก.6) จ ำนวน 2 ฉบบั 

(2) ใบอนุญำตน ำเขำ้ (วอ.4) หรอืใบอนุญำตสง่ออก (วอ. 6) ฉบับจรงิ พรอ้มส ำเนำ 1 ชดุ และหำกมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง ให ้

แนบส ำเนำหนังสอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงมำดว้ย 

(3) ใบตรำสง่สนิคำ้ (Bill of Lading : B/L) หรอื ใบตรำสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ (Air Way Bill) (ถำ้ม)ี 

(๔) บญัชรีำคำสง่สนิคำ้ (Invoice) หรอื รำยกำรพัสดภุัณฑ ์(Packing List) 

(5) ก ำหนดวนัเรอืเขำ้ 

(6) ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้/ขำออก (กรณีขนสง่ทำงบก/ทำงอำกำศ) 

 

หมำยเหต ุ** กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน ร่วมกนัพรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผู ้

รับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

        ** พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำ

ขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (วนัเสำร ์8.30-12.00))  
ตดิตอ่ดว้ยตนเองทีศ่นูยบ์รกิำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม ชัน้ 1 อำคำรกรมโรงงำนอตุสำหกรรม /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสำร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำใหบ้รกิำร นับเป็นระยะเวลำขัน้ต ำ่สดุ
ตอ่ 1 ค ำขอ ทีม่ ี1 รำยกำร (1:1) 

2. หำกกรณีที ่1 ค ำขอ มหีลำยรำยกำร จะสง่ผลใหร้ะยะเวลำ
กำรตรวจสอบเพิม่ขึน้ แตร่ะยะเวลำรวมทัง้กระบวนกำรจะไมเ่กนิ 
1 วนั))  

1 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงำนเจำ้หนำ้ที ่(วศิวกร/นักวทิยำศำสตร)์ 

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำใหบ้รกิำร นับเป็นระยะเวลำขัน้ต ำ่สดุ
ตอ่ 1 ค ำขอ ทีม่ ี1 รำยกำร (1:1) 

2. หำกกรณีที ่1 ค ำขอ มหีลำยรำยกำร จะสง่ผลใหร้ะยะเวลำ
กำรตรวจสอบเพิม่ขึน้ แตร่ะยะเวลำรวมทัง้กระบวนกำรจะไมเ่กนิ 
1 วนั))  

1 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก
อตุสำหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

พนักงำนเจำ้หนำ้ที ่(วศิวกร/นักวทิยำศำสตร)์ ลงนำม และแจง้

ผลกำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำใหบ้รกิำร นับเป็นระยะเวลำขัน้ต ำ่สดุ
ตอ่ 1 ค ำขอ ทีม่ ี1 รำยกำร (1:1) 
2. หำกกรณีที ่1 ค ำขอ มหีลำยรำยกำร จะสง่ผลใหร้ะยะเวลำ
กำรตรวจสอบเพิม่ขึน้ แตร่ะยะเวลำรวมทัง้กระบวนกำรจะไมเ่กนิ 
1 วนั))  

1 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

 แบบกำรแจง้ขอ้เท็จจรงิ (แบบ วอ./อก.6) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 
กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิทโดย ผู ้

ขออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 
                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 
) 

กรมกำรปกครอง 

3) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิทโดย ผู ้
ขออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 
                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 

) 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน /มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและ

ประทับตรำบรษัิทโดยผูข้อฯ ทกุหนำ้ ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตดิอำกรแสตมป์ มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทับตรำ

บรษัิทโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้) 

- 

6) 
 

บญัชสีนิคำ้ (Invoice) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

รำยกำรพสัดภุณัฑ ์(Packing List) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

 ก ำหนดวนัพำหนะเขำ้/ออก 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

 ใบตรำสง่สนิคำ้ (Bill of Lading, B/L) หรอืใบตรำสง่

สนิคำ้ทำงอำกำศ (Air Way Bill)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใหร้ะบวุนัน ำสง่ใหช้ดัเจน) 

- 

10) 

 

ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้/ขำออก 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีขนสง่ทำงบก/ทำงอำกำศ) 

- 

11) 
 

ใบอนุญำตน ำเขำ้ (วอ.4) หรอืใบอนุญำตสง่ออก (วอ. 6) ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มส ำเนำ 1 ชดุ และหำกมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง ให ้

แนบส ำเนำหนังสอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงมำดว้ย) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) pr@diw.mail.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) www.1111.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทส์ำยดว่นของรัฐบำล เลขหมำย 1111 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยด์ ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม, 75/6 ถนนพระรำมที ่6 แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 

(หมำยเหต:ุ -)  
6) โทรศพัท ์02 202 4000 โทรสำร 02 354 3390 

(หมำยเหต:ุ -)  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรำวรอ้งทกุข ์ท ำเนียบรัฐบำล ตู ้ปณ. 1111 

(หมำยเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

