
 

 
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขการแจ้งข้อเทจ็จริงของผู้ผลติ ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน ครอบครอง 
ซ่ึงวตัถุอนัตราย ทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าทีรั่บผดิชอบ (แบบวอ./อก.๗)  โดยผ่านระบบสัญญาณ

คอมพวิเตอร์เข้ากบัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

------------------------------------------------------------------ 
                    ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การใหแ้จง้ขอ้เทจ็ของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้น
ครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ ๔ ก าหนดให้
ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย ทา้ยประกาศ แจง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัช่ือ  สูตรและ
อตัราส่วน ช่ือทางการคา้ ช่ือสามญัหรือช่ือยอ่ (ถา้มี) ทะเบียน(ถา้มี) ปริมาณท่ีผลิต น าเขา้ ส่งออก หรือมีไวใ้น
ครอบครอง ปริมาณท่ีขาย ขายแก่ผูใ้ด และ ผูซ้ื้อน าไปใชใ้นกิจการใด ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบตามแบบ วอ./อก.๗ 
ทา้ยประกาศน้ี วรรคสอง ก าหนดใหแ้จง้แบบ วอ./อก.๗ โดยผา่นระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกวธีิหน่ึง  และขอ้ ๕ ก าหนดใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผูอ้อก 
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขแจง้ดงักล่าว 
                    เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมขา้งตน้  กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขแจง้ตามแบบ วอ./อก.๗ ไวด้งัน้ี 
                    ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการ
แจง้ขอ้เทจ็จริงของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
อ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบ (แบบ วอ./อก.๗) โดยผา่นระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เขา้กบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗” 
                    ขอ้ ๒ ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัพน้ก าหนด หน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบัแต่วนัวนัประกาศ ในราชกิจจานุเษกษา
เป็นตน้ไป 
                    ขอ้ ๓ ระเบียบน้ีใชเ้ฉพาะกบัผูป้ระกอบการเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายท่ีประสงคจ์ะแจง้ขอ้เทจ็จริงของผูผ้ลิต  
ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย  ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
(แบบ วอ./อก.๗) โดยผา่นระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ เขา้กบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗” ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแลว้เท่านั้น  
                    ขอ้ ๔ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข  ท่ีจะตอ้ง



ปฏิบติัตามระเบียบน้ี เพื่อใหก้ารรับแจง้โดยระเบียบน้ีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชบ้ริการและทาง
ราชการ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ผูข้อใชบ้ริการจะเรียกร้องค่าสินไหมใดๆ มิได้ 
                    ขอ้ ๕ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับผดิใดๆ  ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีใหบ้ริการ 
                    ขอ้ ๖ ใหอ้ธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  
 

หมวด ๑ 
ข้อความทัว่ไป 

                     ขอ้ ๗ ในระเบียบน้ี 

" การแจง้ตามแบบแบบ วอ./อก.๗ " หมายถึง      ซ่ึงวตัถุอนัตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจ
หนา้ท่ีรับผดิชอบ และใหห้มายถึงการแจง้ขอ้เทจ็จริงของ
ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุ
อนัตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง  การ
ใหแ้จง้ขอ้เทจ็ของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือผูมี้ไวใ้น
ครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
อ านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ ๔ วรรคหน่ึง 

" บริการ " หมายถึง      การใหบ้ริการรับแจง้ขอ้เทจ็จริงของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้  ผู้
ส่งออก หรือมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย ท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบ วอ./อก.๗ ผา่นระบบ
สัญญาณคอมพิวเตอร์ เขา้กบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

" สมาชิก " หมายถึง   1.  ผูป้ระกอบการวตัถุอนัตรายท่ีประสงคจ์ะขอแจง้
ขอ้เทจ็จริงของผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก หรือมีไวใ้น
ครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ตามแบบ วอ./อก.๗ ผา่นระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เขา้
กบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ 

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  2.  ผูท่ี้เป็นสมาชิกการใชบ้ริการ ผา่นระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบญัญติั วตัถุอนัตราย 



พ.ศ.2535 

 

หมวด ๒ 
การขอใช้บริการ 

                     ขอ้ ๘ ผูป้ระสงคจ์ะใชบ้ริการสามารถยือ่นสมคัรเป็นสมาชิกตามแบบ วอ./อก.๗.๓ ท่ีก าหนดทา้ย
ประกาศน้ี ท่ีส านกัควบคุมวตัถุอนัตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
                     ขอ้ ๙ ผูข้อใชบ้ริการจะตอ้งยืน่หลกัฐานหรือเอกสารต่อส านกัควบคุมวตัถุอนัตราย  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในวนัสมคัรเป็นสมาชิก ดงัน้ี 
                              ๙.๑ กรณีผูข้อใชบ้ริการเป็นบุคคลธรรมดา 
                                      (1) ส าเนาทะเบียนบา้น 
                                      (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน กรณีชาวต่างชาติใชส้ าเนาหนงัสือ เดินทาง (passport)  
                                      (3) หนงัสือมอบอ านาจกรณีใหผู้แ้ทนมาด าเนินการสมคัรเป็นสมาชิก  
                              ๙.๒ กรณีผูข้อใชบ้ริการเป็นนิติบุคคล 
                                      (1) หนงัสือหรือส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกใหไ้ม่เกิน 
๖ เดือน หรือหากเป็นนิติบุคคลโดยกฎหมายอ่ืนใหใ้ชห้นงัสือหรือส าเนาหนงัสือรับรองการเป็น  นิติบุคคลตาม
กฎหมายนั้นๆ 
                                      (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียบบา้นของผูมี้อ านาจกระท าการผกูพนั
นิติบุคคลส าหรับกรรมการบริษทัท่ีเป็นคนไทย กรณีกรรมการชาวต่างชาติใชส้ าเนาหนงัสือเดินทาง (passport) 
                                      (3) หนงัสือมอบอ านาจ กรณีมอบหมายใหผู้แ้ทนมาด าเนินการสมคัรเป็นสมาชิก  ทั้งน้ีตอ้งลง
นามรับรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย   
                     ขอ้ ๑๐ ผูป้ระสงคจ์ะใชบ้ริการจะตอ้งมี Electronic Mail Address (E-mail address) ท่ีสามารถติดต่อและ
ใชง้านได ้
                     ขอ้ ๑๑ ผูป้ระกอบการวตัถุอนัตรายท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหใ้ชบ้ริการ
ตามระเบียบน้ีแลว้จะไดรั้บหมายเลขสมาชิกและรหสัผา่นเบ้ืองตน้จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 

หมวด ๓ 
เงื่อนไขการให้บริการ 

                     ขอ้ ๑๒ สมาชิกจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการใหบ้ริการท่ีปรากฏในหมวด ๓ แห่งระเบียบน้ีโดย
เคร่งครัด 
                     ขอ้ ๑๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะใหบ้ริการเฉพาะสมาชิกท่ีผา่นการรับรองการเป็นสมาชิก  ตามท่ี



กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดเท่านั้น 
                     ขอ้ ๑๔ การแกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาดใหย้ืน่ขอแกไ้ขท่ีส านกัควบคุมวตัถุอนัตราย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เท่านั้น 
                     ขอ้ ๑๕ การใหบ้ริการน้ี ใหถื้อวา่มีผลสมบูรณ์โดยไม่ตอ้งน าเอกสารประกอบการแจง้ตามแบบ วอ./อก.
๗ น าส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เวน้แต่กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีขอ้สงสัยและขอเรียกดู   

 

หมวด ๔ 
การระงับการให้บริการ 

                     ขอ้ ๑๖ สมาชิกผูใ้ดหากประสงคจ์ะเลิกใชบ้ริการ ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั 
                     ขอ้ ๑๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธ์ิระงบัการใหบ้ริการทนัที  หากสมาชิกกระท าผดิเง่ือนไข
การใหบ้ริการหรือใชบ้ริการน้ีไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือประเทศชาติ หรือ
ขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชนไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม  ทั้งน้ีสมาชิกไม่มีสิทธ์ิ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ จากการระงบัการใหบ้ริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 

หมวด ๕ 
ขั้นตอนการแจ้งตามแบบ วอ./อก.๗ 

                     ขอ้ ๑๘ ขั้นตอนการแจง้ตามแบบ วอ./อก.๗ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนวธีิการดงัน้ี 
                                      ๑๘.๑. เขา้ระบบ ( Login) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกรอกช่ือ
ผูใ้ช ้( Login name) และรหสัผา่น (Password ) ท่ีถูกตอ้งเพื่อเขา้ระบบรับแจง้ตามแบบ วอ./อก.๗ 
                                      ๑๘.๒. น าเขา้ขอ้มูลการแจง้ตามแบบ วอ./อก.๗ ตามรายการท่ีปรากฎ โดยระบบจะแจง้ให้
ทราบวา่ตอ้งกรอกขอ้มูลอะไรบา้ง 
                                      ๑๘.๓. ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลตาม ขอ้ ๑๘.๒ 
                                      ๑๘.๔. จดัพิมพร์ายงานตามแบบ วอ./อก.๗ ท่ีปรากฎตามแบบท่ีแจง้ไวเ้พื่อเก็บเป็นหลกัฐาน 
                     ขอ้ ๑๙ กรณีระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เกิดขดัขอ้งใหผู้แ้จง้ แจง้ตามแบบ วอ./อก.๗  ไดท่ี้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือแจง้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ลงช่ือ      อิสสระ โชติบุรการ               



  (นายอิสสระ โชติบุรการ) 

  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
[ ]  
 

 


