
 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการแจง  การออกใบรับแจง   

การขอตออายุและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒   
ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๒๒   วรรคส่ี   แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  จึงออกประกาศหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการแจง  การออกใบรับแจง  การขอตออายุและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่  ๒  ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เร่ือง  การแจงและการรับแจงการ
ดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ลงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ ๒ ผูใดมีความประสงคจะดําเนินการผลิต  นําเขา  สงออก  หรือมีไวในครอบครอง 
ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่   ๒   ใหแจงการดําเนินการตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ  วอ ./อก .  5   
ทายประกาศนี้จํานวน  ๒  ชุด 

ขอ ๓ ผูใดมีความประสงคจะขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการผลิต  นําเขา  สงออก  หรือ
มีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ใหแจงการขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการตอพนักงาน
เจาหนาที่ตามแบบ  วอ./อก.  5/1  ทายประกาศนี้จํานวน  ๒  ชุด 

ขอ ๔ การแจงการดําเนินการตามขอ  ๒  และตามขอ  ๓  ใหแจงที่สํานักควบคุมวัตถุ
อันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  หรือแจง  ณ  สถานที่อื่นตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 
 

กรณีการแจงตามวรรคหนึ่งผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ขอ ๕ การแจงการดําเนินการตามขอ  ๔  จะกระทําไดตอเมื่อผูแจงไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
วัตถุอันตรายนั้น  และตองแนบสําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนมาพรอมการแจง  เวนแตวัตถุอันตรายนั้น
จะไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียน 

ขอ ๖ หากผูรับใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ประสงคจะขอ
แกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบรับแจง  ใหย่ืนเปนหนังสือพรอมกับใบรับแจงตอพนักงานเจาหนาที่  
ทั้งนี้  การขอแกไขเปล่ียนแปลงชื่อวัตถุอันตราย  สูตรเคมี  อัตราสวน  และลักษณะของวัตถุอันตราย   
จะกระทํามิได 

ขอ ๗ การขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ใหผูรับใบรับแจง
ย่ืนคําขอภายใน  ๙๐  วัน  กอนวันที่ใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ส้ินอายุ   

ขอ ๘ การออกใบรับแจงและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตราย 
ชนิดที่  ๒  ใหเปนไปตามแบบ  วอ./อก.  5  และจะกระทําไดตอเมื่อการแจงและเอกสารประกอบถูกตอง
ครบถวน  ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบรับแจงหรือตออายุใบรับแจงในวันที่แจงหรือขอตออายุ
แลวแตกรณี 

ขอ ๙ ใบรับแจงหรือใบตออายุใบรับแจงการดําเนินการผลิต  นําเขา  สงออก  หรือมีไว 
ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ใหใชไดมีกําหนดสามปนับแตวันออกใบรับแจงหรือออกใบ
ตออายุใบรับแจงแลวแตกรณี 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
รัชดา  สิงคาลวณิช 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ใบแจงการดําเนินการเกี่ยวกบัวัตถุอันตรายชนดิที่ 2 
(ในความรับผดิชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

เรียน ผูอํานวยการสํานกัควบคุมวัตถุอันตราย 
 ขาพเจา.......................................................................อายุ................ป    สัญชาติ................. 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร................................................. 
สถานท่ีทําการหรือท่ีอยู เลขท่ี..................หมู............ตรอก/ซอย..........................ถนน............................ 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................... 
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..........................................โทรสาร....................................... 
ขอแจง  ผลิต   นําเขา   สงออก  มีไวในครอบครองเพ่ือ...................(ขาย , ขนสง , เก็บรักษา ฯลฯ)  
วัตถุอันตรายทะเบียนเลขท่ี วอ. ..................................................วันส้ินอายุ.............................................. 
ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
ช่ือวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราสวน.................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ช่ือทางการคา (ถามี) .................................................................................................................................. 
ปริมาณ....................................................................................................................................................... 
ลักษณะ                  ของแข็ง                ของเหลว                กาซ                อ่ืน ๆ ........................................ 
ภาชนะบรรจุ.............................................................................................................................................. 
ผูผลิตและแหลงผลิต ................................................................................................................................. 
สถานท่ีประกอบการช่ือ................................................................................เลขท่ี..................หมู............. 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.................... 
โทรศัพท........................................โทรสาร.....................................พ้ืนท่ีเก็บรกัษา....................ตารางเมตร 
ช่ือผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการผลิต / เก็บรักษา (ในกรณีท่ีมีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กําหนดใหตองมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากร
เฉพาะรับผิดชอบฯ).................................................................................................................................... 
(ในกรณีสถานท่ีเก็บรักษามากกวา 1 แหง  ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 

       ลงช่ือ..............................................ผูแจง 
               (.............................................) 
(การระบุรายละเอียดใหพิมพหรือเขียนดวยตัวบรรจง) 

ใบรับแจงการดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
       รับแจงการดําเนินการเกีย่วกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2  ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   

โดยใบรับแจงนี้ใหใชไดจนถงึวันท่ี..............เดือน.....................พ.ศ. ........... 
                                                                        เลขท่ีใบรับแจง..................................................... 
                                                                        ลงชื่อ......................................................ผูรับแจง 
                                                                                 
                                                                        วันท่ี............../............................/............... 

พนักงานเจาหนาท่ี 

วอ. /อก. 5 

  

(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) 



 
สถานที่เกบ็รักษาแหงที่ 2 
สถานท่ีประกอบการช่ือ.................................................................เลขท่ี........................หมู...................... 
ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย................................. 
โทรศัพท.....................................โทรสาร.................................พ้ืนท่ีเก็บรกัษา........................ตารางเมตร 
ช่ือผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเกบ็รักษา (ในกรณีท่ีมีประกาศ ฯ ออกตามความ
ในมาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กําหนดใหตองมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รบัผิดชอบฯ).............................................................................................................................................. 

สถานที่เกบ็รักษาแหงที่ 3 
สถานท่ีประกอบการช่ือ.................................................................เลขท่ี........................หมู...................... 
ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.................................. 
โทรศัพท.....................................โทรสาร.................................พ้ืนท่ีเก็บรกัษา........................ตารางเมตร 
ช่ือผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเกบ็รักษา (ในกรณีท่ีมีประกาศ ฯ ออกตามความ
ในมาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กําหนดใหตองมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รบัผิดชอบฯ).............................................................................................................................................. 
 

       ลงช่ือ..............................................ผูแจง 
               (.............................................) 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
เอกสารประกอบการแจง ฯ 

1. สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตรายในกรณีท่ีไดรบัยกเวนการขึ้นทะเบียนใหแนบ
เอกสารแสดงสวนประกอบท่ีเปนช่ือทางเคมีครบ 100% พรอมเอกสารขอมูลความปลอดภัย 

2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
3. ใบมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบ 
4. แผนท่ี แผนผัง แสดงสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 
5. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ. 20) 

 
 
 
 
 
 
 

-1/1- 



-2- 

รายการตออายใุบรับแจง  เลขท่ีใบรับแจง …………………………………………. 

การตออายุใบรับแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2   
ครั้งท่ี ลงวันท่ี 

ใชไดถึง บันทึกการรับแจงเพ่ิมเติม 
พนักงานเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 

 



-3- 

      บันทึกการแกไขเปล่ียนแปลงรายการในใบรับแจง   เลขท่ีใบรับแจง …………………………………………… 
ครั้งท่ี เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ี รายการการแกไขเปล่ียนแปลง พนักงานเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



ใบขอตออายใุบรับแจงการดําเนินการเกีย่วกบัวัตถอุันตรายชนิดที่ 2 
(ในความรับผดิชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) 

 
เรียน ผูอํานวยการสํานกัควบคุมวัตถุอันตราย 
 ขาพเจา.......................................................................อายุ................ป    สัญชาติ................. 

   (บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร................................................. 
สถานท่ีทําการหรือท่ีอยู เลขท่ี..................หมู............ตรอก/ซอย..........................ถนน............................ 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................... 
รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท..........................................โทรสาร....................................... 
ขอตออายุใบรับแจงการดําเนนิการ  ผลิต   นําเขา   สงออก  มีไวในครอบครองเพ่ือ.............. 
(ขาย , ขนสง , เก็บรกัษา ฯลฯ)  วตัถุอันตรายทะเบียนเลขท่ี วอ. .............................................................. 
ใบรับแจงเลขท่ี............................................วนัส้ินอายุ...................................... ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
ช่ือวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราสวน................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
ช่ือทางการคา (ถามี) ................................................................................................................................. 
ปริมาณ...................................................................................................................................................... 
ลักษณะ                  ของแข็ง                ของเหลว                กาซ                อ่ืน ๆ ....................................... 
ภาชนะบรรจุ.............................................................................................................................................. 
ผูผลิตและแหลงผลิต ................................................................................................................................ 
สถานท่ีประกอบการช่ือ................................................................................เลขท่ี..................หมู............. 
ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.................... 
โทรศัพท........................................โทรสาร.....................................พ้ืนท่ีเก็บรกัษา....................ตารางเมตร 
ช่ือผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการผลิต / เก็บรักษา (ในกรณีท่ีมีประกาศ ฯ ออกตาม
ความในมาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กําหนดใหตองมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากร
เฉพาะรับผิดชอบฯ)..................................................................................................................................... 
(ในกรณีสถานท่ีเก็บรักษามากกวา 1 แหง  ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง) 
 
 
 
       ลงช่ือ..............................................ผูแจง 
               (.............................................) 
 
(การระบุรายละเอียดใหพิมพหรอืเขียนดวยตัวบรรจง) 

วอ. /อก. 5/1 

  



สถานที่เกบ็รักษาแหงที่ 2 
สถานท่ีประกอบการช่ือ.................................................................เลขท่ี........................หมู...................... 
ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย................................. 
โทรศัพท.....................................โทรสาร.................................พ้ืนท่ีเก็บรกัษา........................ตารางเมตร 
ช่ือผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเกบ็รักษา (ในกรณีท่ีมีประกาศ ฯ ออกตามความ
ในมาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กําหนดใหตองมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รบัผิดชอบฯ).............................................................................................................................................. 
 
สถานที่เกบ็รักษาแหงที่ 3 
สถานท่ีประกอบการช่ือ.................................................................เลขท่ี........................หมู...................... 
ตรอก/ซอย..................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.............................................. 
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.................................. 
โทรศัพท.....................................โทรสาร.................................พ้ืนท่ีเก็บรกัษา........................ตารางเมตร 
ช่ือผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเกบ็รักษา (ในกรณีท่ีมีประกาศ ฯ ออกตามความ
ในมาตรา 20 (2) แหงพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กําหนดใหตองมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รบัผิดชอบฯ).............................................................................................................................................. 
 

       ลงช่ือ..............................................ผูแจง 
               (.............................................) 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
เอกสารประกอบการแจง ฯ 

1. ใบรับแจงการดําเนนิการเกี่ยวกับวตัถุอันตรายชนดิท่ี 2 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีได

เคยยื่นไว) 
3. ใบมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวผูมอบและผูรับมอบ 
4. แผนท่ี แผนผัง แสดงสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2  (ในกรณีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ี

ไดเคยยื่นไว) 
 


