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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญ  และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒   
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  มาตรา  ๒๐  (๔)  มาตรา  ๓๖  วรรคสาม  และ
มาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และ
มาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้หมายความวา  วัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓   

ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ออกตามความใน

มาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ซ่ึงอยูนอกรายชื่อของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา  

๓๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซ่ึงวัตถุอันตรายใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย

ตามแบบ  วอ./อก.1  ทายประกาศนี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน  จํานวน  ๑  ชุด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขอมูลความปลอดภัย  (Materials  Safety  Data  Sheet  หรือ  Safety  Data  Sheet)  ตามแบบ  วอ./อก.3  

ทายประกาศนี้  หรือตามมาตรฐาน  ISO  11014-1  หรือ  ตามขอกําหนดระบบ  Globally  Harmonized  

System  of  Classification  And  Labelling  of  Chemicals  (GHS) 

(๒) ขอกําหนดของวัตถุอันตราย  (Specification) 

(๓) เอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
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(๔) เอกสารหรือภาพถายแสดงการบรรจุหีบหอหรือผูกมัด  (ถามี) 

(๕) รายงานผลการวิเคราะหของหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลหรือตามที่อธิบดี 

กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  หรือเอกสารยืนยันขอกําหนดของวัตถุอันตรายนั้น   

ในกรณีวัตถุอันตรายที่เปนสารผสมซึ่งมีสวนประกอบเปนวัตถุอันตรายต้ังแตสองชนิดข้ึนไป  

ใหผูขอข้ึนทะเบียนสงเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๓  (๑)  ของสารผสมนั้น 

ขอ ๔ ในการพิจารณาคําขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  กรณีพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลว  

เห็นวาเอกสารตามขอ  ๓  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาใหพนักงาน

เจาหนาที่ออกใบอนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายได  หรือพนักงานเจาหนาที่อาจให 

ผูขอข้ึนทะเบียนสงขอมูลเพิ่มเติมใด ๆ  เกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นนอกเหนือจากขอมูลตามขอ  ๓  หรือ 

จัดใหมีการศึกษาทดสอบเพิ่มเติมก็ได   

ในกรณีที่จําเปนตองผลิตหรือนําเขาซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  

หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตราย  ใหผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายย่ืนคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตราย 

ตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ  วอ./อก.9  ทายประกาศนี้  ทั้งนี้  รายการขอมูล  เอกสาร  หลักฐานและ

ปริมาณตัวอยางวัตถุอันตรายตลอดจนหลักเกณฑวิธีการพิจารณาในการอนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยาง

วัตถุอันตราย  ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณารายการขอมูลเอกสารหลักฐานและปริมาณตัวอยางตามวรรคสองแลว  

ถาเห็นควรอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./อก.10  

หรือ  ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./อก.11  ทายประกาศนี้  ใหแกผูขอข้ึนทะเบียน 

วัตถุอันตราย 

การอนุญาตตามวรรคสามใหอนุญาตเปนรายคร้ัง  ได รับยกเวนไมตองขออนุญาตมีไว 

ในครอบครองซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น 
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ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเอกสารและหลักฐานตามขอ  ๓  และขอ  ๔  แลว   

ถาเห็นควรใหข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ตามแบบ  วอ./อก.2  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในกรณีที่เปนการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เคยข้ึนทะเบียนหรือไดรับอนุญาต 

ใหผลิตหรือนําเขาตามกฎหมายใดมาแลว  หรือมีขอมูลอันเปนที่ เชื่อถือได  พนักงานเจาหนาที่ 

อาจพิจารณายกเวนการดําเนินการในขอใดขอหนึ่งตามประกาศนี้ก็ได 

ขอ ๗ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหใชไดจนถึงวันส้ินปปฏิทินแหงปที่หกนับแต

ปที่ออกใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

ขอ ๘ ผู รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผูใดประสงคจะขอตออายุใบสําคัญ 

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหย่ืนคําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบ  วอ./อก.4  

ทายประกาศนี้ 

ขอ ๙ หากผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง

รายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  วอ./อก.8  ทายประกาศนี้  ในการนี้ 

พนักงานเจาหนาที่อาจมีหนังสือใหผูย่ืนคําขอดําเนินการทดสอบหรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ก็ได  และหากเห็นวาการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้นเปนเร่ืองที่ถูกตองเหมาะสมแลวก็ใหแกไข

เพิ่มเติมรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและแจงใหผูย่ืนคําขอทราบ  ทั้งนี้  การขอแกไขเปลี่ยนแปลง

ชื่อวัตถุอันตราย  สูตรเคมี  อัตราสวน  และลักษณะของวัตถุอันตราย  จะกระทํามิได 

ขอ ๑๐   การย่ืนคําขอตามขอ  ๓  ขอ  ๘  และขอ  ๙  ใหย่ืนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม  หรือย่ืน  ณ  สถานที่ใดที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 

กรณีผูขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  หรือผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประสงค 

จะย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ใหดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑   การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหผู รับใบสําคัญการข้ึน

ทะเบียนวัตถุอันตรายย่ืนคําขอภายใน  ๙๐  วัน  กอนวันที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ   
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ในการพิจารณาคําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหนําขอ  ๔  และขอ  ๕  

มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ชาญชัย  ชัยรุงเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

วันที่ …. เดือน ……………………พ.ศ.…….. 

 ขาพเจา ………………………………………………… อายุ …… ป สัญชาติ …………… 

 
 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….……………… 

สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขที่ ……….. หมูที่ …….. ตรอก/ซอย …………………………… 

ถนน ……………………….ตําบล/แขวง …………………….อําเภอ/เขต ………………………… 

จังหวดั ………………รหสัไปรษณีย ……….โทรศัพท …………………โทรสาร ………………. 

E-mail address…………….……………………………… 

ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่.....  ตามรายการดังตอไปนี ้
ช่ือวัตถุอันตราย  สูตรเคมี  และอัตราสวน…………………………………………………..………. 

…………………….……..………………………………………………………………………..…

…………………..…………………………………………………….…………………………..… 

ลักษณะ   ของแข็ง   ของเหลว     กาซ    อ่ืนๆ ............................................. 
ช่ือทางการคา  ( ถามี ) ………………………………………………………………………………. 

ผูผลิตและแหลงผลิต………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

วัตถุอันตรายตามคําขอขึ้นทะเบียนขางตน มีวัตถุประสงคจะนําไปใชในกิจการ ดังตอไปนี้ 
 1.  กิจการอุตสาหกรรม 
 1.1  ชนิดของอตุสาหกรรม..........................................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

  ใชเปนวัตถดุิบในการผลิต................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

 ใชในกระบวนการ............................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 

  1.2  ชนิดของอตุสาหกรรม..........................................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
  ใชเปนวัตถดุิบในการผลิต................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 
  ใชในกระบวนการ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
  1.3  ชนิดของอตุสาหกรรม..........................................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

  ใชเปนวัตถดุิบในการผลิต................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 

  ใชในกระบวนการ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................... 
 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 วอ./อก. 1 



 -2- 
 

2.  กิจการอื่นๆ       ศึกษา วจิัย  วิเคราะห        ระบบบาํบัดของเสีย 
       การกอสราง         อ่ืนๆ ................................................ 
 

พรอมกันนี้ขาพเจาไดสง       ขอมูลความปลอดภัย (Materials Safety Data Sheet หรือ Safety  
         Data Sheet) ตามแบบ วอ./อก.๓  หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1  
         หรือ ตามขอกําหนดระบบ Globally Harmonized System  
        of Classification And Labelling of Chemicals (GHS) 

    ขอกําหนดของวัตถุอันตราย (Specification) 
    เอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวตัถุอันตราย 
    เอกสารหรือภาพถายแสดงการบรรจุหบีหอหรือผูกมดั 
    รายงานผลการวิเคราะห หรือเอกสารยนืยันขอกําหนดของวัตถุอันตราย  
    หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอาํนาจ) 
    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
    สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนเปนนิติบุคคล 
    สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
    อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................... 

มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 

(ลายมือช่ือ)........................................................ผูยื่นคําขอ 



 
 
 
 

        ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
    กระทรวงอตุสาหกรรม 

วันที…่… เดือน …………………พ.ศ. ……… 
เลขที่ ……………………………… 
อนุญาตให ………………………………………………………………..สัญชาติ ...………..…….. 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ……………………………………….. 
สถานที่ติดตอผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนวัตถุอันตรายเลขที่ ………………หมูที่ ………….……
ตรอก/ซอย ……………………….ถนน ………………………ตําบล/แขวง ………………….…...
อําเภอ/เขต …………………………….....จังหวดั ……………………รหัสไปรษณีย ………..........
โทรศัพท………….…..….โทรสาร…………….……… 
เปนผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตรายชนิดที่......... ตามรายการดังตอไปนี ้
ช่ือวัตถุอันตราย  สูตรเคมี และอัตราสวน...………………………………………………..………... 
…………………….……..………………………………………………………………………..…
..…………………..…………………………………………………….…………………………....
….…………………………………………………………………………………………………… 
ลักษณะ ...……………………………………..…………………………………………………….. 
ช่ือทางการคา  ( ถามี ). ……………………………………………………………………………… 
ผูผลิตและแหลงผลิต..…………………………………………………………………………..........
หมายเหตุ …………..…………..…………………………………………………………………… 
ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนวัตถุอันตรายนี้ใหใชไดจนถึงวนัที่ ……. เดือน ……………..…พ.ศ. ……. 

( ลายมือช่ือ ) ……………………………… พนักงานเจาหนาที ่

                                                                              (………………………………) 
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วัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียน มีวัตถุประสงคจะนําไปใชในกิจการ ดังตอไปนี ้
 1.  กิจการอุตสาหกรรม 
 1.1  ชนิดของอุตสาหกรรม.............................................................โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ 

      ใชเปนวตัถุดิบในการผลิต.................................................................................. 
................................................................................................................................... 

      ใชในกระบวนการ.............................................................................................. 
................................................................................................................................... 

 1.2  ชนิดของอุตสาหกรรม.............................................................โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ 

      ใชเปนวตัถุดิบในการผลิต.................................................................................. 
................................................................................................................................... 

      ใชในกระบวนการ............................................................................................. 
................................................................................................................................... 

 1.3  ชนิดของอุตสาหกรรม.............................................................โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ 

  ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต.................................................................................. 
................................................................................................................................... 

  ใชในกระบวนการ............................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

2.  กิจการอื่นๆ      ศึกษา วิจยั  วิเคราะห       ระบบบาํบัดของเสีย 

      การกอสราง        อ่ืนๆ ................................................ 

 

 ( ลายมือช่ือ ) ……………………………… พนักงานเจาหนาที ่

                                                                              (………………………………) 
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รายการตออายใุบสําคัญการขึ้นทะเบยีนเลขที่ ……………………………………………. 

อนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
คร้ังที่ ลงวันที ่

ใชไดถึง บันทึกการอนญุาตเพิ่มเติม 
พนักงานเจาหนาที่ 
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บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที…่……………………… 

คร้ังที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที ่ รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง พนักงานเจาหนาที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 



                                                                                                                                วอ./อก.3                       
                                                 ขอมูลความปลอดภัย 

                                                                                        ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ…………………………….. 

 

  

ช่ือบริษัทท่ีขอขึ้นทะเบยีน 
สถานที่ติดตอผูขอขึ้นทะเบียนเลขที่                       หมูที่               ตรอก/ซอย 
ถนน                                             ตําบล/แขวง                                     อําเภอ/เขต                                             
จังหวดั                                          รหัสไปรษณีย 
 
1.    ขอมูลท่ัวไป (PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION) 

ช่ือสามัญทางเคมีของเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ                          สูตรเคมี                               
CAS Number 
ช่ืออ่ืนๆ 
ช่ือผูผลิต/ผูแทนจําหนาย 
ท่ีอยู(โดยละเอยีด) 
โทรศัพท     โทรสาร 
โทรศัพทฉุกเฉิน 
 

2.  สวนผสม  (COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS) ระบุช่ือสามัญทางเคมี
ของสารและเปอรเซ็นตของสารที่ผสมอยูทั้งหมด 
 
 
 
 

 
3. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES) 

จุดหลอมเหลว  องศาเซลเซียส จุดเดือด   องศาเซลเซียส 
ความหนาแนน                        กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร  ท่ี  องศาเซลเซียส 
ความดันไอ   กิโลปาสกาล (kPa)  ที่  องศาเซลเซียส 
ความหนดื   ตารางเมตร/วนิาที   ท่ี  องศาเซลเซียส  
การละลายไดในน้ํา   กรัม/100 มิลลิลิตร  ที่  องศาเซลเซียส 
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                                                                                                                                วอ./อก.3                       
                                                 ขอมูลความปลอดภัย 

                                                                                        ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ…………………………….. 

 

  

3. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (PHYSICAL  AND  CHEMICAL PROPERTIES)  (ตอ) 
สถานะ      Ο  ของแข็ง      Ο  ของเหลว      Ο  แกส  ท่ี               องศาเซลเซียส 
ลักษณะสีและกลิ่น 
จุดวาบไฟ  องศาเซลเซียส  วิธีการทดสอบ 
อุณหภูมิที่ติดไฟไดเอง องศาเซลเซียส 
อัตราสวนในอากาศที่เกิดการระเบิด  
-  อัตราสวนต่าํสุด (LEL)                 % -  อัตราสวนสูงสุด (UEL)                 %  
คุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆ 
 

4.    ขอมูลเก่ียวกับอันตราย  (HAZARDS  IDENTIFICATION) 
อันตรายที่สําคัญ (Main Hazards) ตัวอยางเชน เปนสารไวไฟ  เปนสารที่เกิดการระเบดิได   
เปนสารกัดกรอน ฯลฯ 
อันตรายตอสุขภาพ 
- เมื่อเขาตา 
- เมื่อสัมผัสผิวหนัง 
- เมื่อเขาสูระบบหายใจ 
- เมื่อเขาสูระบบทางเดินอาหาร 
 

5.    การปฐมพยาบาล (FIRST-AID  MEASURES) 
- เมื่อเขาตา 
- เมื่อสัมผัสผิวหนัง 
- เมื่อเขาสูระบบหายใจ 
- เมื่อเขาสูระบบทางเดินอาหาร 
- การรักษาทางการแพทย (ถามี)  
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                                                                                                                                วอ./อก.3                       
                                                 ขอมูลความปลอดภัย 

                                                                                        ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ…………………………….. 

 

  

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม (FIRE-FIGHTING  MEASURES) 
สารท่ีใชดับไฟ 
สารท่ีไมเหมาะสมในการใชดับไฟ 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
วิธีเฉพาะในการผจญเพลิง 
อุปกรณปองกนัสําหรับผูผจญเพลิง 
 

7. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล (ACCIDENTAL  RELEASE  MEASURES) 
การปองกันทีค่น 
การปองกันสิ่งแวดลอม 
วิธีการจัดการกับเคมีภณัฑ/ผลิตภัณฑท่ีหกร่ัวไหล 
 

8. การใชและการจัดเก็บ (HANDLING  AND  STORAGE) 
การใช 
- คําเตือน 
- ขอควรระวัง 
- การระบายอากาศ 
- วิธีการใชอยางปลอดภัย 
การจัดเก็บที่ปลอดภัย 

       สารเคมีที่เก็บรวมกนัไมได 
 

9. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล  
       (EXPOSURE  CONTROLS/PERSONAL  PROTECTION) 

คาความเขมขนเฉลี่ยท่ียอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน (TLV-TWA) 
การควบคุมโดยใชหลักการทางวิศวกรรม 
อุปกรณปองกนัการหายใจ 
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                                                                                                                                วอ./อก.3                       
                                                 ขอมูลความปลอดภัย 

                                                                                        ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ…………………………….. 

 

  

9. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล (ตอ) 
อุปกรณปองกนัรางกาย 
อุปกรณปองกนัมือ 
อุปกรณปองกนัตา 
 

10. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (STABILITY  AND  REACTIVITY) 
เปนวัตถุที่ตองมีสารหรือมีการปฏิบัติการใดๆ เพ่ือยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา (inhibition) หรือใหม ี
 - การคงตัว (Stabilization) หรือปองกันอันตราย    Ο  ใช      Ο ไมใช 

        -    ถาใชโปรดใหรายละเอียด 
- สารยับยั้งปฏิกริิยา (inhibitor)  สารที่ทําใหเกิดการคงตวั (Stabilizer) หรือสารท่ีทําใหเฉื่อย 
       (Phlegmatization)                                        วิธีอ่ืนที่ใชทดแทนได 

        -    สารหรือกรณีท่ีควรหลีกเล่ียง 
       เปนวัตถุทีม่ีคุณสมบัติระเบิดได     Ο  ใช     Ο  ไมใช 
        -    ถาใชโปรดใหรายละเอียด 
       เปนวัตถุทีทํ่าปฏิกิริยากับน้ํา     Ο  ใช     Ο  ไมใช 
        -    ถาใชโปรดใหรายละเอียดผลท่ีเกดิขึ้น 
       เปนวัตถุทีม่ีคุณสมบัติในการออกซิไดซ    Ο  ใช   Ο ไมใช 
       -     ถาใชโปรดใหรายละเอียด 
       เปนวัตถุทีเ่ม่ือสลายตัวจะกอใหเกดิสารที่มีพิษ/มีอันตราย   Ο ใช    Ο ไมใช 
       -     สารมีพิษ/มีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว 

- การปองกัน/กาํจัดสารพิษจากการสลายตัว 
 

11. ขอมูลดานพษิวิทยา (TOXICOLOGICAL  INFORMATION) 
พิษเฉียบพลัน 

-  LD 50 โดยทางปาก            มิลลิกรัม/กิโลกรัม  สัตวที่ใชทดลอง 
-  LD 50 โดยทางผิวหนัง            มิลลิกรัม/กิโลกรัม  สัตวที่ใชทดลอง 
-  LC 50 โดยการสูดหายใจ            มิลลิกรัม/ลิตร (หรือ มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร) 
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                                                                                                                                วอ./อก.3                       
                                                 ขอมูลความปลอดภัย 

                                                                                        ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ…………………………….. 

 

  

11. ขอมูลดานพษิวิทยา (TOXICOLOGICAL  INFORMATION) (ตอ) 
สัตวที่ใชทดลอง                         ระยะเวลาท่ีไดรับสาร               ช่ัวโมง 
พิษตอตา 
พิษตอผิวหนัง 
พิษกึ่งเฉยีบพลัน/กึ่งเรื้อรัง 
พิษที่ทําใหเกดิภูมิแพ 
พิษเร้ือรัง 
- พิษในการกอมะเร็ง 
- พิษตอการเจรญิเติบโตของตัวออน 
- พิษท่ีทําใหตัวออนผิดปกติหรือมีผลตอการสืบพันธุ 
- พิษตอการเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรม 
- พิษตอระบบประสาท 
 

12.  ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน  (ECOLOGICAL  INFORMATION) 
การเปลี่ยนแปลงของสาร (Mobility) 
การคงอยู/การสลายตัวของสาร (Persistence/Degradability) 
การสะสมของสารในสิ่งที่มีชีวิต (Bio-accumulation) 
พิษตอระบบนเิวศน (Ecotoxicity) 
 

13. การกําจัด/ทําลาย (DISPOSAL  CONSIDERATIONS) 
การกําจัดเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ 

       การกําจัดภาชนะบรรจุ 
       การกําจัดกากของเสีย 
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                                                                                                                                วอ./อก.3                       
                                                 ขอมูลความปลอดภัย 

                                                                                        ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ…………………………….. 

 

  

14. ขอมูลสําหรับการขนสง (TRANSPORT  INFORMATION) (อยางนอยตองระบุ) 
       UN Number ,UN Class  และ UN Packing Group สวนหัวขออ่ืนๆ ใหระบุเทาท่ีมีขอมูล) 

UN Number   UN Class  UN Packing Group 
ADR1/RID2Substance Identification Number      ADR/RID-Class 
ADR/RID-Item Number     
ADR/RID-Hazard Identification Number 

       IMDG3-Packing Group    IMDG-Class 
       IMDG-Marine Pollutant    IMDG-Ems Number 
       IMDG-MFAG Table Number   IATA4-Packing Group 
       IATA-Class      Tremcard Number TEC ( R ) 
       มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย5 ประเภท (class) กลุมการบรรจุ (Packing Group) 
 
15. สัญลักษณหรือฉลาก 
 
 
16. ขอมูลอ่ืนๆ 

 
      เอกสารอางอิง 

 
 
1: ADR = ขอตกลงของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางถนน (European      
                  agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road.) 
2 : RID = ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายทางรถไฟ 
                  (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail.) 
3 : IMDG-CODE = รหัสกํากับสนิคาอันตรายขององคการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ 
                  (International maritime dangerous goods code)  
4 : IATA = สมาคมขนสงทางอากาศ  (International air transport association) 
5 : มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย = ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก 
     พ.ศ. 2545  
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คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

             วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 
 ขาพเจา …………………………………………… อายุ ……. ป สัญชาติ …………….……. 
                   
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….……………………………………………………... 
สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขที่……………หมูที…่………ตรอก/ซอย……………………………….. 
ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…..………………………อําเภอ/เขต…………………….……. 
จังหวดั………………………รหัสไปรษณยี………….โทรศัพท………………….โทรสาร……………….. 
E-mail address……………………………………… 
มีความประสงคขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่..…………………………………….. 
พรอมกันนี้ขาพเจาไดสง  ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนวัตถุอันตราย หรือใบแทน 
    หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
    สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคล 
    อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………………………… 
    ………..…………………………………………………………………. 
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
  
              ( ลายมือช่ือ ) ……………………………. ผูยื่นคําขอ
  

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./อก.4 

 

 

 

 

 



คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
 

             วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 
 ขาพเจา …………………………………………… อายุ ……. ป สัญชาติ …………….……. 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….……………………………………………………… 
สถานที่ติดตอของผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่………………………….…………
หมูที่………ตรอก/ซอย………………ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…..……………………..
อําเภอ/เขต…………………….…….จังหวัด…………….……………รหัสไปรษณยี………….....................
โทรศัพท……………………….โทรสาร……………………. E-mail  address……………………………... 
มีความประสงคขอแกไขเปลีย่นแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวตัถุอันตราย 
ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีน เลขที่..………………………………………………………………………..…….. 
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง.......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ 
    ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนวัตถุอันตรายหรือใบแทน 
    หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมกีารมอบอํานาจ) 
    สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคล 
    หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ............... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 
  
              ( ลายมือช่ือ ) ……………………………. ผูยื่นคําขอ
  

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./อก.8 

 

 

 

 

 



คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถอัุนตราย 

             วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 
 ขาพเจา …………………………………………… อายุ ……. ป สัญชาติ …………..……. 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….……………………………………………………… 
สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขที่.…………หมูที…่…….........ตรอก/ซอย……….………………….……
ถนน……….…………..ตําบล/แขวง…..……………………......อําเภอ/เขต..………………….……………. 
จังหวดั…………….……รหัสไปรษณยี………..........โทรศัพท………………….โทรสาร…………………. 
E-mail address………………………………………… 
มีความประสงคขออนุญาต          ผลิต           นําเขา  ตัวอยางวัตถุอันตราย     
ช่ือและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ.................................................................................. 
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................. 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวดั.................................
รหัสไปรษณยี...........................โทรศัพท......................................โทรสาร....................................................... 
ขออนุญาต             ผลิต               นําเขา  ตัวอยางวัตถุอันตรายตามรายการ  ดังตอไปนี ้
ช่ือวัตถุอันตราย สูตรเคมีและอัตราสวน............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ลักษณะ                  ของแข็ง                ของเหลว                กาซ                อ่ืนๆ ...................... 
ช่ือทางการคา (ถามี) .......................................................................................................................................... 
เพื่อใชในการ..................................................................................................................................................... 
กรณีนําเขาระบุผูผลิต......................................................................................................................................... 
ประเทศที่ผลิต................................................................... ปริมาณ................................................................... 
หมายเหตุ............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดสงมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาตมาดวย คอื 

     หนังสือรับรองปริมาณการใชวัตถุอันตราย 
 ขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เชน  Safety Data Sheet  
 เอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุและการหอหุมหรือผูกมัดภาชนะบรรจุ 
วัตถุอันตราย 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20) 
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................... 

มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

          ( ลายมือช่ือ ) ……………………………. ผูยื่นคําขอ
                           (……………………………..)  

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

วอ./อก.9 

  

  

    



 
 

 
ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวตัถอัุนตราย 

        กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
        กระทรวงอุตสาหกรรม 

วันที.่…… เดอืน …………………พ.ศ. ……… 
เลขที่.......................................... 
อนุญาตให.......................................................................................สัญชาติ...................................................... 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.............................................................................................................................. 
สถานที่ติดตอของผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย เลขที่.................................หมูที่........................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย........................................ 
โทรศัพท.......................................................โทรสาร........................................................................................ 
ช่ือและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ.................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวดั.................................
รหัสไปรษณยี...........................โทรศัพท......................................โทรสาร....................................................... 
เปนผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย เพื่อใชในการ............................................................................. 
ช่ือวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราสวน............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ลักษณะ............................................................................................................................................................... 
ช่ือทางการคา (ถามี)........................................................................................................................................... 
ปริมาณ............................................................................................................................................................... 
หมายเหต.ุ........................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่................ เดือน.................................. พ.ศ. .............................. 
 
 

(ลายมือช่ือ)...........................................พนกังานเจาหนาที่ 
                 (............................................) 
 

วอ./อก.10 

 



 
 

 
ใบอนุญาตนาํเขาตัวอยางวตัถุอันตราย 

        กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
        กระทรวงอุตสาหกรรม 

วันที.่.…… เดอืน …………………พ.ศ. ……… 
เลขที่.......................................... 
อนุญาตให.......................................................................................สัญชาติ....................................................... 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร............................................................................................................................... 
สถานที่ติดตอของผูรับใบอนุญาตนําเขาตวัอยางวัตถุอันตราย เลขที่.................................หมูที่.......................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย......................................... 
โทรศัพท.......................................................โทรสาร........................................................................................ 
ช่ือและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ช่ือ.................................................................................... 
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน................................................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวดั..................................
รหัสไปรษณยี...........................โทรศัพท......................................โทรสาร........................................................ 
เปนผูรับใบอนุญาตนําเขาตวัอยางวัตถุอันตราย เพื่อใชในการ........................................................................... 
ช่ือวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราสวน............................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ลักษณะ.............................................................................................................................................................. 
ช่ือทางการคา (ถาม)ี............................................................................................................................................ 
ช่ือผูผลิต.............................................................................................................................................................
ประเทศที่ผลิต..................................................................................................................................................... 
ปริมาณ................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ............................................................................................................................................................ 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่................ เดือน.................................. พ.ศ. .............................. 
 
 

(ลายมือช่ือ)..................................................พนักงานเจาหนาที่ 
              (......................................................) 

วอ./อก.11 

 


