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ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์
เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็ นการสมควรปรับ ปรุง ระเบีย บกรมโรงงานอุต สาหกรรมว่าด้ ว ยหลักเกณฑ์ วิ ธีการ
และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัต ถุอัน ตรายที่กรมโรงงานอุต สาหกรรม
มีอํานาจหน้าที่รับผิด ชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญ ญาณคอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และยกเลิก
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องรายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้า
หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๕ แห่ ง ประกาศกระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ งการให้ แ จ้ ง
ข้อเท็จ จริง ของผู้ ผลิต ผู้นํา เข้ า ผู้ส่ งออก หรือ ผู้มีไ ว้ใ นครอบครอง ซึ่ งวัต ถุอั น ตรายที่ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศกรมโรงงานอุต สาหกรรม ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริง ของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอัน ตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีอํานาจหน้าที่ รับผิด ชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่ านระบบสัญ ญาณคอมพิ ว เตอร์ เข้ากับ ระบบเครือข่า ย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริง
ของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖)
โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิว เตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ข องกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องรายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริง
ของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบ
สัญ ญาณคอมพิว เตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ข องกรมโรงงานอุต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
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ข้อ ๔ ประกาศนี้ ใ ช้ เ ฉพาะกั บ ผู้ นํ า เข้ า หรื อ ส่ ง ออก ซึ่ ง วั ต ถุ อั น ตรายที่ ป ระสงค์ จ ะแจ้ ง
ข้อเท็จจริง ตามแบบ วอ./อก.๖ ผ่านระบบสัญ ญาณคอมพิว เตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ ๕ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไข ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ เพื่อให้การรับแจ้งโดยประกาศนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและทางราชการ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นหากเกิดความเสีย หายใด ๆ ขึ้น
ผู้ขอใช้บริการจะเรียกร้องค่าสินไหมใด ๆ มิได้
ข้อ ๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับผิด ชอบใด ๆ ในความเสีย หายที่เกิดขึ้นจากระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๗ ในประกาศนี้
“การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย” หมายถึง การแจ้งข้อเท็จจริง
ของผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายเกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย สูตรและอัตราส่วน ชื่อทางการค้า
ชื่อ สามัญ หรือ ชื่อ ย่อ (ถ้า มี) ปริม าณ ภาชนะบรรจุ ชื่อ ผู้ผ ลิต ประเทศผู้ผ ลิต สถานที่ เ ก็บ รัก ษา
ชื่อพาหนะ ด่านศุลกากร ที่นําเข้าหรือส่งออก และกําหนดวันที่พาหนะมาถึงหรือออกจากด่านศุลกากร
ตามแบบ วอ./อก.๖ ก่อนนําหรือส่งวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร
“บริการ” หมายถึง การให้บริการการรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./อก. ๖ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
“สมาชิก” หมายถึง ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่ประสงค์จะแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ
วอ./อก. ๖ ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว
“หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก” หมายถึง หนังสือที่สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงาน
อุต สาหกรรมออกให้แก่ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอัน ตรายเพื่อยืนยันว่าได้รับความเห็น ชอบให้แ จ้ง
ข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.๖ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ วอ./อก. ๖.๒ ที่กําหนดท้ายประกาศนี้
“หนังสือรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีอํานาจหน้าที่รับผิด ชอบโดยผ่านระบบสัญ ญาณคอมพิว เตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข อง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม” หมายถึง รายการแสดงผลการรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./อก. ๖.๓ ที่กําหนดท้ายประกาศนี้
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หมวด ๒
การขอใช้บริการ
ข้อ ๘ ผู้ประสงค์จะใช้บริการสามารถยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ สํานักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมยื่นหลักฐานหรือเอกสาร ดังนี้
๘.๑ กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีชาวต่างชาติใช้สําเนาหนังสือเดินทาง
(passport)
(๓) หนังสือมอบอํานาจกรณีให้ผู้แทนมาดําเนินการสมัครเป็นสมาชิก
๘.๒ กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล
(๑) หนังสือหรือสําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน หรือหากเป็นนิติบุคคลโดยกฎหมายอื่นให้ใช้หนังสือ หรือสําเนาหนังสือรับรอง
การเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น ๆ
(๒) สําเนาบัต รประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบีย นบ้านของผู้มีอํานาจ
กระทําการผูกพัน นิติบุคคลสําหรับกรรมการบริษัทที่เป็น คนไทย กรณีกรรมการชาวต่างชาติใช้สําเนา
หนังสือเดินทาง (passport)
(๓) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจกรณี ม อบหมายให้ ผู้ แ ทนมาดํ า เนิ น การสมั ค ร
เป็นสมาชิก ทั้งนี้ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวข้างต้นด้วย
ข้อ ๙ ผู้ขอใช้บริการจะต้องมี Electronic Mail Address (E-mail address) ที่สามารถ
ติดต่อและใช้งานได้
ข้อ ๑๐ กรมโรงงานอุต สาหกรรม จะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ซึ่ง ระบุหมายเลข
สมาชิกและรหัสผ่านจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้กับผู้ขอใช้บริการที่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้บริการ
ตามประกาศนี้
ข้อ ๑๑ ใบสมัครเป็นสมาชิกและหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามแบบ วอ./อก. ๖.๑
และ วอ./อก. ๖.๒ ที่กําหนดท้ายประกาศนี้
หมวด ๓
เงื่อนไขการให้บริการ
ข้อ ๑๒ สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่ปรากฏในหมวด ๓ แห่งประกาศนี้
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๓ สมาชิกที่เป็นผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ จะต้องมีเอกสารรับรอง
ว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
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สมาชิกที่เป็นผู้นําเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ จะต้องมีใบแจ้งดําเนินการสําหรับ
วัต ถุอัน ตรายชนิดที่ ๒ และในกรณีที่เป็น ผู้นําเข้าหรือส่งออก ซึ่งวัต ถุอัน ตรายชนิดที่ ๓ จะต้องมี
ใบอนุญ าตสําหรับวัต ถุอัน ตรายชนิดที่ ๓ และปริมาณคงเหลือในใบแจ้งดําเนิน การ หรือใบอนุญ าต
ต้องเพียงพอสําหรับปริมาณวัตถุอันตรายที่แจ้งนําเข้าหรือส่งออก
ข้อ ๑๔ กรณีหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสูญหายหรือถูกทําลาย ต้องยื่นขอหนังสือรับรอง
การเป็นสมาชิกฉบับใหม่ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้ถือว่าหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฉบับเดิม
ที่สูญหายหรือถูกทําลายนั้น เป็นอันยกเลิกไป
ข้อ ๑๕ สมาชิกผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในการแจ้งข้อเท็จจริงของ
ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอัน ตราย และจะต้องรับผิด ชอบทางอาญากรณีต รวจพบว่าข้อเท็จจริง
ดังกล่าว เป็นเท็จรวมทั้งจะต้องรับผิดทางแพ่งหากข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย
ข้อ ๑๖ การแก้ ไ ขข้ อ มู ล ที่ ผิ ด พลาดหลั ง พิ ม พ์ ห นั ง สื อ รั บ แจ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ของผู้ นํ า เข้ า หรื อ
ผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ โดยผ่านระบบสัญญาณ
คอมพิว เตอร์เข้ากั บระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ข องกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องยื่น ขอแก้ไขที่
สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น
ข้อ ๑๗ สมาชิกผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนชื่อ ย้ายที่ตั้งสํานักงาน หรือเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญอื่น ๆ
ต้องยื่นขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฉบับใหม่ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้ถือว่าหนังสือรับรอง
การเป็นสมาชิกฉบับเดิมนั้น เป็นอันยกเลิกไป
ข้อ ๑๘ การให้บริการนี้ให้ถือว่ามีผลสมบูรณ์โดยไม่ต้องนําเอกสารประกอบการแจ้งข้อเท็จจริง
ของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตราย นําส่งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้นกรมโรงงานอุตสาหกรรม
มีข้อสงสัยและขอเรียกดู
หมวด ๔
การระงับการให้บริการ
ข้อ ๑๙ สมาชิกที่ประสงค์จะเลิกใช้บริการ ต้องแจ้งเป็น หนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
ข้อ ๒๐ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการทันที หากสมาชิกกระทําผิด
เงื่อนไขการให้บริการ หรือใช้บริการนี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสีย หายต่อกรมโรงงานอุต สาหกรรม
หรือประเทศชาติ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ทั้งนี้ สมาชิกไม่มีสิท ธิ์เรีย กร้องค่าเสีย หายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากการระงับ
การให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

หมวด ๕
ขั้นตอนการแจ้ง วอ./อก. ๖
ข้อ ๒๑ ให้สมาชิกปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการดังนี้
๒๑.๑ เข้าระบบโดยการพิมพ์ชื่อผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password)
๒๑.๒ นําเข้าข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัต ถุอันตราย
(วอ./อก. ๖) ตามรายการที่ปรากฏ
๒๑.๓ นําเข้า INVOICE/BL หรือใบกํากับการขนส่งหรือเอกสารสําคัญอื่น ๆ ตัวอย่าง
เช่น Pre Export Notification (PEN) สําหรับการส่งออกวัตถุอันตรายที่สามารถนําไปใช้เป็นสารตั้งต้น
ในการผลิตสารเสพติด หรือหนังสือรับรองการนําเข้าคลอโรฟอร์ม เป็นต้น
๒๑.๔ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่นําเข้า ตามข้อ ๒ และข้อ ๓
๒๑.๕ พิมพ์หนังสือรับแจ้งข้อเท็จจริง ของผู้นําเข้า หรือผู้ส่งออก ซึ่งวัต ถุอัน ตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบ วอ./อก. ๖.๓ พร้อมลงนามรับรองการแจ้ง
ในหนังสือที่พิมพ์
๒๑.๖ นําเอกสารตามข้อ ๕ พร้อมหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ยื่นประกอบพิธีการ
ทางศุลกากร
ข้อ ๒๒ การแจ้ง ผ่ า นระบบสัญ ญาณคอมพิ ว เตอร์ เข้ า กั บระบบเครื อ ข่า ยคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กรมโรงงานอุต สาหกรรมตามประกาศนี้ หากกรณีร ะบบสัญ ญาณคอมพิว เตอร์เกิด ขัด ข้องไม่สามารถ
แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ ให้ผู้แจ้งดําเนินการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายได้
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนนําหรือส่งวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ หนังสื อรับ รองการเป็น สมาชิ ก หมายเลขสมาชิกและรหั สผ่า นที่ออกตามระเบีย บ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออก
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวัน ที่
๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ใช้ต่อไปได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อาทิตย์ วุฒิคะโร
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ วอ./อก.๖.๑
ใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สําหรับผู้ขอใช้บริการ
รายละเอียดทั่วไป
ชื่อ/ชื่อหน่วยงาน..................................................................................................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี...................................................................ที่อยู่ (ตาม ภ.พ. ๒๐) เลขที.่ ..........................
หมู่ท.ี่ ....................ซอย....................................................................แขวง/ตําบล...................................................
เขต/อําเภอ.....................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................
โทรศัพท์........................................โทรสาร...........................................E-Mail address …..………..…………………
สถานที่ติดต่อ ο ตามที่อยู่ข้างต้น
ο เลขที.่ .......................................................หมู่ท.ี่ ...................................ซอย..............…….……...
ถนน.......….......…………………….…..................................แขวง/ตําบล..........…….….……………………….….................
เขต/อําเภอ........…………........................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................
โทรศัพท์....................................โทรสาร.....................................E-Mail address................................................
วันเริ่มใช้บริการ............................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอใช้บริการการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุ
อันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ได้รับทราบหลักเกณฑ์
วิธกี าร เงื่อนไข และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และที่จะใช้บังคับ
ต่อไปในอนาคต พร้อมนี้ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................................
(.................................................................................)
วันที่…......./............/............
สําหรับเจ้าหน้าที่
ο บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่ ......................................…........ ο หนังสือเดินทางเลขที.่ .................................
ο หนังสือมอบอํานาจลงวันที.่ ....................................................... ο หมายเลขสมาชิก ......................................
ο รหัสผ่านเบือ้ งต้น.....................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร.....................................................................................
(.............................................................................................)
วันที่…......./............/............

แบบวอ./อก.๖.๒

ที่ อก …………

สํานักควบคุมวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพือ่ รับรองว่า........................................................................................
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี...............................................ได้เ ป็นสมาชิกการใช้บริการการแจ้งข้อเท็จจริงของ
ผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่าน
ระบบสัญ ญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับ ระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้ง นี้ ได้รับ
หมายเลขสมาชิก...............................................
ออกให้ ณ วันที่.....................................................

ลงชื่อ...............................................
(.....................................................)
ผู้อํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย

แบบ วอ./อก.๖.๓
หนังสือรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบ(วอ./อก.๖)โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขรับที่ ..................................................วันที่ ............/...................../............... เวลา ............................... น.
การแจ้งข้อเท็จจริง ο การนําเข้า ο การส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อผู้ประกอบการ …………………………………..……………………. หมายเลขสมาชิก …………………………………..……
หมายเลขผูเ้ สียภาษี …………………………………..…………..….…. วัตถุอันตรายชนิดที่ ……………………………………..
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน เลขที่ วอ. …………………………………..ใบอนุญาต/ใบแจ้งฯ เลขที่ วอ.…………………….…
ชื่อวัตถุอันตราย
สูตรและอัตราส่วน
……………………………………………….......……………. ……………………..……………………………………………..…………
……………………………………………….......……………. ……………………..……………………………………………..…………
……………………………………………….......……………. ……………………..……………………………………………..…………
……………………………………………….......……………. ……………………..…………………………………….………..…………
ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ …………………………………..…………………………………………………………………..
รายละเอียดภาชนะบรรจุ ...…………………………………………………………………………………………………………………..
ปริมาณที่แจ้ง ……………..………………………..……………. ปริมาณคงเหลือ …………………………………………...………..
INVOICE เลขที่ …………………………………………………………ลงวันที่ ......................................................................
B/L หรือ AIR WAYBILL เลขที่ ……………………………………….ลงวันที่ ………………………………….…………………..
ขนส่งโดยพาหนะ ο เรือเดินทะเล ο อากาศยาน ο รถบรรทุก ο รถไฟ ο อื่นๆ …………………………….
ชื่อพาหนะที่นําเข้าหรือส่งออก ...…………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อด่านศุลกากร ……………………………………………………………………………………………………………………………………
กําหนดวันที่พาหนะจะมาถึงหรือออกจากด่านศุลกากร ……………………/……………………………/……………………….
ส่วนของผู้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าหรือผู้สง่ ออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่รบั ผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง
(ลงชื่อ)................................................................. ผู้แจ้ง
(.................................................................)
วันที่............/................................/..................
หมายเหตุ : - ยื่นเอกสารนี้ พร้อมหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกประกอบพิธีการทางศุลกากร
สามารถตรวจสอบข้อมูลข้างต้นได้จากเว็บไซต์ http://www2.diw.go.th/haz/member/...

