
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขอ้เท็จจรงิกำรน ำเขำ้ – สง่ออกวตัถอุนัตรำย ตำมแบบ วอ./อก. 

6 (กำรแจง้ขอ้เท็จจรงิ) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.  การสมัครเป็นสมาชกิ 

 

ผูป้ระกอบการทีจ่ะประสงคจ์ะยืน่แจง้ วอ./อก. 6 จะตอ้งสมัครเป็นสมาชกิ ตามแบบ วอ./อก. 6.1พรอ้มเอกสารหลักฐาน ณ ศนูย์

สารพันทนัใจ ชัน้ 1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม ทัง้นีส้ามารถดาวนโ์หลดแบบ วอ./อก. 6 ไดท้ี ่

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/vook61.pdf 

 

2. การแจง้ตามแบบ วอ./อก.6 

 

 การแจง้ตามแบบ วอ./อก.6 ก าหนดใหผู้น้ าเขา้หรอืผูส้ง่ออกซึง่วตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ชนดิที ่2 หรอืชนดิที ่3 แจง้ขอ้เท็จจรงิ

เกีย่วกบัชือ่วัตถอุนัตราย สตูรและอัตราสว่น ชือ่ทางการคา้ ชือ่สามัญหรอืชือ่ยอ่ (ถา้ม)ี ปรมิาณ ภาชนะบรรจ ุชือ่ผูผ้ลติ ประเทศ

ผูผ้ลติ สถานทีเ่ก็บรักษา ชือ่พาหนะ ดา่นศลุกากรทีน่ าเขา้หรอืสง่ออกและก าหนดวนัทีพ่าหนะจะมาถงึหรอืออกจากดา่นศลุกากร 

ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบกอ่นน าหรอืสง่วตัถอุนัตรายออกจากดา่นศลุกากร สามารถแจง้ขอ้เท็จจรงิ ไดท้ีเ่ว็บไซตส์ านักควบคมุ

วตัถอุนัตราย http://haz2.diw.go.th/HazLicense/jsp/login/login_vk6.jsp 

 

3.  เงือ่นไขการแจง้ 

 

 

 วตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ตอ้งมเีลข 15 หลกักอ่นการแจง้ 

 วตัถอุนัตรายชนดิที ่2 ตอ้งมใีบแจง้ด าเนนิการเกีย่วกับวัตถอุนัตรายชนดิที ่2 กอ่นการแจง้ 

 วตัถอุนัตรายชนดิที ่3 ตอ้งมใีบอนุญาตน าเขา้วตัถอุนัตราย หรอืใบอนุญาตสง่ออกวัตถอุนัตราย กอ่นการแจง้ 

 

 

 หมายเหต ุการสง่ออกสารตัง้ตน้และเคมภีัณฑท์ีส่ามารถน าไปใชใ้นการผลติยาเสพตดิ จะตอ้งมกีารแจง้ขอ้มลูลว่งหนา้กอ่นการ

สง่สนิคา้ออกนอกประเทศตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมตามแบบฟอรม์ Pre-Export Notification : PEN โดยกรมโรงงาน

อตุสาหกรรมแจง้ส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ส านักงาน ป.ป.ส.) เพือ่ประสานหน่วยงานปลายทางของความ

ยนิยอมใหส้ง่ออก ภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แตว่นัทีย่ืน่เอกสาร ยกเวน้พมา่ใชเ้วลา 10 วนัท าการ หากไมม่ขีอ้ขดัขอ้งจาก

ประเทศปลายทางกรมโรงงานอตุสาหกรรมก็จะด าเนนิการรับแจง้ใหก้บัผูป้ระกอบการเพือ่ใชใ้นการยืน่แบบฟอรม์แจง้ขอ้เท็จจรงิ 

(วอ./อก. 6) 

 

สารตัง้ตน้และเคมภีัณฑท์ีส่ามารถน าไปใชใ้นการผลติยาเสพตดิเป็นวตัถอุนัตรายชนดิที ่3 (การผลติ น าเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้น

ครอบครองตอ้งไดรั้บอนุญาตกอ่น) มจี านวน 12 รายการ ประกอบดว้ย ACETIC ACID, ACETONE, CHLOROFORM, ETHYL 

ETHER, HYDROCHLORIC ACID, PIPERIDINE, METHYL ETHYL KETONE, PHOSPHORUS PENTACHLORIDE, 

PHOSPHORUS TRICHLORIDE, SULPHURIC ACID 50 % W/W, SULPHURIC ACID ( FUMMING 50 % W/W), 

TOLUENE 

 

- ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องกรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรณี

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 18:00 น. 



การรับแจง้ วอ./อก.6 ทางออนไลน์)/เว็บไซทแ์ละชอ่งทาง
ออนไลน์  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ ชัน้ 1  กรมโรงงานอตุสาหกรรม ถนน
พระรามที ่6 เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400 (กรณีสมัครสมาชกิ 
ยืน่แจง้ วอ./อก.6)/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูป้ระกอบการยืน่แจง้ขอ้เท็จจรงิ วอ./อก.6 ผา่นระบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์ตามแบบ วอ./อก. 6 โดยตอ้งแนบไฟลเ์อกสาร

ใบก ากบัสนิคา้ (Invoice) และเอกสารใบตราสง่สนิคา้ (Bill of 

Lading) หรอืใบตราสง่สนิคา้ทางอากาศ (Airway bill) เมือ่
ด าเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้พมิพใ์บรับแจง้พรอ้มลงลายมอืชือ่ เพือ่

น าไปประกอบพธิกีารทางศลุกากร สามารถดาวนโ์หลดคูม่อืการ
แจง้ขอ้เท็จจรงิ ไดท้ีเ่ว็บไซตส์ านักควบคมุวตัถอุนัตราย หัวขอ้ 

E-services  คูม่อืการใชร้ะบบรับแจง้ วอ./อก. 6 หรอื เว็บไซต ์

http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/manual_v6.doc 
(หมายเหต:ุ (การนับระยะเวลาด าเนนิการรับแจง้จะเริม่นับเมือ่ผู ้
แจง้แนบไฟลเ์อกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน ))  

0 วนั ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 
 

2) กำรพจิำรณำ 

รับแจง้ 

(หมายเหต:ุ (การตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐานภายหลงัการรับ
แจง้ ถา้พบขอ้ผดิพลาดจะถอืวา่ กระท าผดิตามมาตรา 82 แหง่ 
พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และจะมหีนังสอืแจง้
ผูป้ระกอบการ ภายใน 1 ปี เพือ่ด าเนนิการเปรยีบเทยีบปรับ))  

1 วนั ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

เอกสำรใบก ำกบัสนิคำ้ (Invoice) , เอกสำรใบก ำกบักำรบรรจหุบี

หอ่ (Packing List) (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งระบเุลขที ่Invoice , วนัที ่Invoice , ชือ่ทางการคา้ , 
ปรมิาณ , บรษัิทผูผ้ลติและประเทศผูผ้ลติทีช่ดัเจน) 

- 

2) 

 

เอกสำรใบตรำสง่สนิคำ้ (Bill of Lading) หรอื   ใบตรำสง่สนิคำ้

ทำงอำกำศ (Airway bill) หรอืใบตรำสง่สนิคำ้ทำงบก (Truck 
bill) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งระบเุลขที ่B/L หรอืเลขที ่Airway bill หรอืเลขที ่Truck 

bill , วนัที ่B/L หรอืเลขที ่Airway bill หรอืเลขที ่Truck bill , ชือ่พาหนะ 
และดา่นศลุกากรทีน่ าเขา้หรอืสง่ออก) 

- 

3) 

 

เอกสำรกำรรบัแจง้ขอ้มูลลว่งหนำ้กอ่น  (Pre-Export 

Notification : PEN) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีการสง่สนิคา้ออกนอกประเทศ (เฉพาะวตัถุอนัตราย 

12 รายการ)) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 

 

ใบสมคัรเป็นสมำชกิขอใชบ้รกิำรแจง้ขอ้เท็จจรงิฯ ตำมแบบ วอ./

อก. 6.1 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((การสมัครเป็นสมาชกิ)) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

5) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((การสมัครเป็นสมาชกิ)) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((การสมัครเป็นสมาชกิ)) 

กรมการปกครอง 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์10 บำทตอ่กำรด ำเนนิกำร 1 

เรือ่ง หรอืตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่กำรด ำเนนิกำรมำกกวำ่ 1 
เรือ่งในครำวเดยีวกนั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 ปี 

- กรณีมอบอ านาจชว่ง ผูรั้บมอบอ านาจคนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบอ านาจ
ชว่งถกูตอ้ง  

(ผูม้อบอ านาจชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่งไดแ้ละจ านวนชว่งที่
มอบ) 

(การสมัครเป็นสมาชกิ)) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((การสมัครเป็นสมาชกิ)) 

- 

9) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ของผูม้อี านาจกระท าการผกูพันนติบิคุคล กรณีกรรมการ

ชาวตา่งชาตใิชห้นังสอืเดนิทาง (passport) หรอืใบอนุญาตท างาน 
(work permit) (กรณีสมัครเป็นสมาชกิ)) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิในกรณีกำรสมคัรเป็นสมำชกิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(* เอกสารทกุรายการใหผู้ข้อลงนามพรอ้มประทับตรานติิ
บคุคล 

หมายเหต ุ   ถา้เอกสารไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น พนักงานเจา้หนา้ที่
จะแจง้ผูย้ืน่ค าขอทราบทนัท ี  

           ในกรณีทีไ่ม่สามารถแกไ้ขไดใ้นขณะนัน้ จะท าบนัทกึความ

บกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที ่6  แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

(หมายเหต:ุ -)  
2) อเีมล : pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์0 2202 4000  โทรสาร 02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบสมัครเป็นสมาชกิแจง้ วอ/อก 6 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ใบมอบอ านาจ 
(หมายเหต:ุ -)  

3) แบบฟอรม์การรับแจง้ขอ้มูลลว่งหนา้กอ่น (Pre-Export Notification : PEN) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

