การแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามแบบ วอ./อก.6
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบการที่จะประสงค์แจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) หรือแจ้งข้อเท็จจริงการ
นาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว จะต้องเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นาเข้าหรือผู้
ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ประกอบการสามารถสมัครสมาชิกโดยยื่น
แบบ วอ./อก. 6.1 พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/vook61.pdf)
2. การแจ้งตามแบบ วอ./อก.6 กาหนดให้ผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) หรือแจ้งข้อเท็จจริงการ
นาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย สูตรและอัตราส่วน
ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ (ถ้ามี) ปริมาณ ภาชนะบรรจุ ชื่อผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต สถานที่เก็บรักษา ชื่อพาหนะ
ด่านศุลกากรที่นาเข้าหรือส่งออกและกาหนดวันที่พาหนะจะมาถึงหรือออกจากด่านศุลกากร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนนาหรือส่งวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร สามารถแจ้งข้อเท็จจริง ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
http://haz2.diw.go.th/HazLicense/jsp/login/login_vk6.jsp
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการแจ้งข้อเท็จจริง ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย หัวข้อ E-services คู่มือการใช้
ระบบรับแจ้ง วอ./อก. 6 หรือ เว็บไซต์ http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/manual_v6.doc
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะยื่นคา
ขอผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
3. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออก
ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) โดยผ่านระบบสัญญาณ
คอมพิวเตอร์ เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
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ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
เว็บไซต์ http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/eservices.htm /ช่องทางออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การยื่นแจ้งข้อเท็จจริง
1
ผู้ประกอบการยื่นแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วันทาการ
ตามแบบ วอ./อก. 6 โดยต้องแนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน
หมายเหตุ: การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานภายหลังการรับแจ้ง ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดจะถือว่า กระทาผิดตามมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535 และจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี เพื่อดาเนินการ
เปรียบเทียบปรับ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

4)
5)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
เอกสารใบกากับสินค้า (Invoice) , เอกสารใบกากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้า
มี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องระบุเลขที่ Invoice , วันที่ Invoice , ชื่อทางการค้า , ปริมาณ , บริษัทผู้ผลิต
และประเทศผู้ผลิตที่ชัดเจน)
เอกสารใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway
bill) หรือใบตราส่งสินค้าทางบก (Truck bill)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องระบุเลขที่ B/L หรือเลขที่ Airway bill หรือเลขที่ Truck bill, วันที่ B/L
หรือเลขที่ Airway bill หรือเลขที่ Truck bill , ชื่อพาหนะ และด่านศุลกากรที่นาเข้าหรือ
ส่งออก)
ใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงฯ ตามแบบ วอ./อก. 6.1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
โรงงาน
หมายเหตุ (หนังสือมอบอานาจสาหรับการสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถ
อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลดได้จาก http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/MomEit.pdf)
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมายเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,
อีเมล pr@diw.mail.go.th, โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: จุดบริการร่วม 1111 / ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th/ PSC 1111 (Mobile Application)
3) ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/
สายด่วน 1206/ โทรศัพท์ 02 502 6670-80 ต่อ 1904 - 1907/ โทรสาร 02 502 6132 / www.pacc.go.th
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบ วอ./อก. 6.1

ชื่อแบบฟอร์ม
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