เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์การนําเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๔๔ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ “วัตถุอันตราย” ในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่กรมโรงงาน
อุต สาหกรรม เป็น ผู้ รับผิด ชอบตามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่ องบัญ ชีร ายชื่อวั ต ถุอัน ตราย
ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เฉพาะกรณี
เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนําเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตนําเข้า
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตนําเข้า
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น
ข้อ ๓ การขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตนําเข้าตามแบบ วอ./อก. ๑๒
ท้ายประกาศนี้
เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณารายการเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าเห็น ควรอนุญ าต
ให้ออกหนังสืออนุญาตนําเข้า ตามแบบ วอ./อก.๑๓ ท้ายประกาศนี้
หนังสืออนุญาตนําเข้าออกให้สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย โดยให้ใช้ได้
ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตและใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง
ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย ให้ยื่นเอกสารแจ้งข้อเท็จจริงการนําเข้าตามแบบ
วอ./อก. ๑๔ ท้ายประกาศนี้ หรือแจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบก่อนนําของออกจากด่านศุลกากร

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตนําเข้า ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นหนังสือขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตราย ไม่เกินอายุของหนังสืออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย
กรณีผู้นําเข้าต้องส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ผู้สั่งซื้อ ให้ยื่นเอกสารแสดงบัญชีส่งมอบวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./อก. ๑๕ ท้ายประกาศนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบ
ข้อ ๕ การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นหนังสือขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.๑๖ ท้ายประกาศนี้
เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณารายการเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าเห็น ควรอนุญ าต
ให้ออกหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. ๑๗ ท้ายประกาศนี้
หนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้มีอายุสามปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
หากมีความประสงค์จะขอเพิ่มเติมรายชื่อวัตถุอันตรายที่มีไว้ในครอบครอง ให้แจ้งชื่อวัตถุอันตราย
ความเข้มข้น /อัต ราส่ว น CAS Number ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต และปริมาณของวัต ถุอัน ตราย
พร้อมแนบสําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายแต่ละรายการต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ ๖ ห้องปฏิบัติการของกระทรวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
และสภากาชาดไทย ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ข้อ ๗ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บ
การใช้ และการกําจัดทําลายให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยมีผู้รับผิดชอบเฉพาะ และให้ยื่นแบบรายงาน
ข้อมูลปริมาณการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก. ๑๘ ท้ายประกาศนี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบปีละหนึ่งครั้งทุก ๆ สิ้นปีปฏิทิน หรือแจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิว เตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป
ข้อ ๘ ผู้ประสงค์ต่อ อายุห นังสือ อนุญ าตมีไว้ใ นครอบครองซึ่งวัต ถุอัน ตรายให้ยื่น ตามแบบ
วอ./อก. ๑๙ ท้ายประกาศนี้ ก่อนหนังสืออนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นหนังสือต่ออายุดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะ
เสมือนผู้ได้รับหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายและให้ครอบครองต่อไปได้จนกว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุหนังสืออนุญาตนั้น
การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ให้นําหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครอง
มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุหนังสืออนุญาตโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเสริฐ บุญชัยสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

วอ./อก.๑๒

หนังสือขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. ...........................
ข้าพเจ้า (หน่วยงาน) ............................................................................................................................
โดย ...........................................................................................ตําแหน่ง .................................................................
สถานที่ทํางานตัง้ อยู่เลขที่ .............. หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................. ถนน ........................................
ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต .................................................... จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ..................................................... โทรสาร .......................................
ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอหนังสืออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
ชื่อวัตถุอันตราย...................................................... ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ................................................................
ความเข้มข้น/อัตราส่วน ......................................... CAS Number..........................................................................
ผู้ผลิต...................................................................... ประเทศที่ผลิต ..............................…........................................
ปริมาณ......................................................................................................................................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย .................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ .................................... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย .............................. ถนน .......................................
ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด ..................................
รหัสไปรษณีย์ ............................. โทรศัพท์ ......................................................... โทรสาร ......................................
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ (หน่วยงาน).................................
..................................................................................................................................................................................
........ .........................................................................................................................................................................
(กรณีมีหอ้ งปฏิบัติการมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุว่า “ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย”)
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 หลักฐานการสั่งซื้อจากห้องปฏิบัติการ
 ใบรับรองการใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัตกิ าร (กรณีห้องปฏิบัติการนําเข้ามาใช้ในกิจการตนเอง)
 ข้อกําหนดเฉพาะของวัตถุอันตราย (Specification)
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดําเนินการแทน)
 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................
ลายมือชื่อ .....................................................ผู้ยื่น
(.......................................................)

วอ./อก.๑๓

ที่ ...........................
หนังสืออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาหนังสือ
ขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เฉพาะกรณีเพือ่ ใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ของหน่วยงานชื่อ .......................................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่ ................... หมูท่ ี่ ................. ตรอก/ซอย .................................. ถนน ..........................................
ตําบล/แขวง ................................................ อําเภอ/เขต .......................................จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ .............................................. โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร .....................................
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ (หน่วยงาน)..................................
……………………………………………………………………………………………..........…………......................................................
(กรณีมหี ้องปฏิบัติการมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุ “ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย”)
ตามคําขอลงวันที่ ....................................................... แล้ว เห็นสมควรให้นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้ขอได้แจ้งไว้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลการนําเข้า ดังนี้
ชื่อวัตถุอันตราย
..............................................................................................................
ชื่อทางการค้า (ถ้ามี)
..............................................................................................................
ความเข้มข้น/อัตราส่วน
……........................................................................................................
CAS Number
..............................................................................................................
ชื่อผู้ผลิต
..............................................................................................................
ประเทศทีผ่ ลิต
..............................................................................................................
ปริมาณ
..............................................................................................................
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ผู้รับหนังสืออนุญาตให้จําหน่ายวัตถุอันตรายเฉพาะห้องปฏิบัติการที่มีรายชื่อระบุไว้ในหนังสือ
อนุญาตนี้เท่านั้น
๒. ผู้รับหนังสืออนุญาตต้องจัดทําเอกสารแสดงบัญชีการส่งมอบวัตถุอันตราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ทั้งนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขให้เป็นไปตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.................เดือน ............................. พ.ศ. ….................. โดยให้ใช้เฉพาะการนําเข้า
เพียงครัง้ เดียวเท่านั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. .....................
(ลายมือชื่อ) ........................................................... ผูอ้ นุญาต
(..............................................................)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย

แบบ วอ./อก.๑๔
ใบแจ้งข้อเท็จจริงการนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ประกอบการ ....................................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่ ......................หมูท่ ี่....................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................
ตําบล/แขวง .........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร.....................................................................................
หนังสืออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เลขที่ ................................................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย .............................................................ชื่อทางการค้า (ถ้ามี)...........................................................
ความเข้มข้น/อัตราส่วน ................................................ CAS Number....................................................................
ชื่อผู้ผลิต ....................................................................................................................................................................
ประเทศทีผ่ ลิต ...........................................................................................................................................................
ปริมาณนําเข้า ..........................................................................................................................................................
ชื่อและที่อยูห่ ้องปฏิบัติการ .......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ชื่อด่านที่นําเข้า...........................................................................................................................................................
วันที่ ..................................... เดือน .................................................. พ.ศ. ..............................................................
(ลงชื่อ) ................................................................ (ผู้แจ้ง)
(.............................................................)
เอกสารประกอบการแจ้งข้อเท็จจริง
๑. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้า (วอ./อก.๑๓)
๒. สําเนา INVOICE และ BL หรือใบกํากับการขนส่ง
สําหรับเจ้าหน้าที่บันทึก
ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงการนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐาน
ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เลขที่รบั แจ้ง..........................วันที่............เดือน....................พ.ศ.......................
ลงชื่อ.......................................................ผู้รบั แจ้ง
(.........................................................)
พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ วอ./อก.๑๕
บัญชีการส่งมอบวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ประกอบการ ........................................................................................................................................................
สถานที่ตั้งเลขที่ ......................หมูท่ ี่....................ตรอก/ซอย................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง ..........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์............................................................โทรสาร..................................................................................................
หนังสืออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เลขที่ .....................................................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย ........................................................ ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ...................................................................
ความเข้มข้น/อัตราส่วน ............................................ CAT/LOT/Batch No. ...............................................................
CAS Number................................................................................................................................................................
ปริมาณ ........................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ผลิต ........................................................................................................................................................................
ประเทศทีผ่ ลิต ...............................................................................................................................................................
วันที่สารมาตรฐานหมดอายุ ...........................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี
ที่ส่งมอบ

ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการ

ปริมาณทีส่ ่งมอบ

ปริมาณคงเหลือ

หมายเหตุ

หมายเหตุ กรณีมีห้องปฏิบัติการหลายแห่ง ให้ระบุ “ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย”
(ลงชื่อ) ................................................................ (ผู้แจ้ง)
(..................................................................)
วันที่ …......... เดือน ...................... พ.ศ. .....................
เอกสารประกอบการยื่นแสดงบัญชีการส่งมอบ
๑. สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้า (วอ./อก.๑๓)
๒. เอกสารแสดงผลวิเคราะห์ของสารมาตรฐานครบ ๑๐๐ % (Certificate of Analysis)

วอ./อก.๑๖
หนังสือขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. ...........................
ข้าพเจ้า (หน่วยงาน) .............................................................................................................................
โดย ..........................................................................................ตําแหน่ง ...................................................................
สถานที่ทํางานตัง้ อยู่เลขที่ ................. หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย .............................. ถนน .....................................
ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ................................................. จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ..........................................
ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
สถานที่ใช้วัตถุอันตรายชื่อ ........................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย ................................ ถนน ..........................................
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ........................................................... จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ ............................................................. โทรสาร ..........................................
(กรณีทมี่ ีสถานที่ใช้วัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุว่า “ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย”)
ชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ..........................................................................................
ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) …………………………………………..................................................................................................
ความเข้มข้น/อัตราส่วน.................................................. CAS Number...................................................................
ชื่อผู้ผลิต ....................................................................... ประเทศทีผ่ ลิต ..........................................................……...
ปริมาณ ....................................................................................................................................................................
(กรณีทมี่ ีวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ รายการให้ระบุว่า “ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย”)
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้สง่ เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้







สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล
สําเนาหนังสืออนุญาตนําเข้า (วอ./อก.๑๓)
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และกําจัดทําลาย
ชื่อผู้รับผิดชอบเฉพาะ ที่มหี น้าทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยการเก็บ การใช้ และการกําจัดทําลาย
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดําเนินการแทน)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................
ลายมือชื่อ .....................................................ผู้ยื่น
(.......................................................)

วอ./อก.๑๗

ที่ .............................
หนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาหนังสือ
ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเ คราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ ของหน่วยงานชื่อ …………………….........................................................................………………….
สถานที่ใช้วัตถุอันตรายชื่อ ……………………………………………………….……………………...............................................….
ตั้งอยู่เลขที่ ........... หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ....................... ถนน .......................... ตําบล/แขวง ...........................
อําเภอ/เขต .................. จังหวัด .................รหัสไปรษณีย์ ..................โทรศัพท์ ................... โทรสาร .....................
ตามคําขอลงวันที่ ......................................... แล้ว เห็นสมควรให้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เพื่อใช้
ตามวัตถุประสงค์ทผี่ ู้ขอได้แจ้งไว้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ดังนี้
ชื่อผู้นําเข้า
..................................................................................................
หนังสืออนุญาตนําเข้า เลขที่
..................................................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย
..................................................................................................
ชื่อทางการค้า
..................................................................................................
ความเข้มข้น/อัตราส่วน
..................................................................................................
CAT/LOT/Batch No.
..................................................................................................
ปริมาณ
..................................................................................................
ชื่อผู้ผลิต/ประเทศที่ผลิต
..................................................................................................
วันที่สารมาตรฐานหมดอายุ
..................................................................................................
(กรณีทมี่ ีวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ รายการให้ระบุว่า “รายละเอียดตามแนบท้าย”)
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ต้องจัดทํารายงานมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และการกําจัดทําลาย ตาม
หลักวิชาการโดยระบุชื่อผู้รับผิดชอบเฉพาะ
๒. ต้องยื่นแบบรายงานข้อมูลปริมาณการมีไว้ในครอบครองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบปีละหนึ่งครัง้
ทุกๆ สิ้นปีปฏิทิน ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ให้เป็นไปตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่
หนังสือฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ...................เดือน …………....................... พ.ศ. .....................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ……....... เดือน ...................... พ.ศ. ............................
(ลายมือชื่อ) ...................................................................... ผูอ้ นุญาต
(.........................................................................)
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย

รายละเอียดข้อมูลการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชื่อผู้นําเข้า/
ลําดับที่ หนังสืออนุญาตนําเข้า ชื่อวัตถุอันตราย
เลขที่

ชื่อทางการค้า

ความเข้มข้น/ CAT/LOT/Batch
อัตราส่วน
No.

ปริมาณ

ชื่อผู้ผลิต/
ประเทศที่ผลิต

วันที่สารมาตรฐาน
หมดอายุ

หมายเหตุ

แบบ วอ./อก.๑๘
แบบรายงานข้อมูลปริมาณการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ประกอบการ ........................................................ สถานที่ตั้งเลขที่ ............ หมูท่ ี่............ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................ตําบล/แขวง .....................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท์..............................................โทรสาร...............................................
หนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เลขที่ .......................................................................................................................................................................................
สถานที่ใช้วัตถุอันตรายชื่อ................................................. สถานที่ตั้งเลขที่ .............. หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์...........................................โทรสาร.................................................
รายการวัตถุอันตรายที่แจ้งรวม .............................................. รายการ
ชื่อผู้นําเข้า/
ลําดับ
ชื่อผู้ผลิต/
หนังสืออนุญาตนําเข้า ชื่อวัตถุอันตราย ชื่อทางการค้า
ประเทศที
่ผลิต
ที่
เลขที่

CAT/LOT/
Batch No.

ความเข้มข้น/
อัตราส่วน

ปริมาณ
ปริมาณที่ใช้
ครอบครอง

ปริมาณ
คงเหลือ

วันที่สารมาตรฐาน
หมดอายุ

(ลงชื่อ) ............................................................................... (ผู้รายงาน)
(...........................................................................)
วันที่ ................ เดือน ............................ พ.ศ. ......................
หมายเหตุ : หนึ่งแบบรายงานต่อหนึ่งสถานที่ที่ใช้วัตถุอันตราย

วอ./อก.๑๙
หนังสือขอต่ออายุอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เฉพาะกรณีเพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ ................เดือน .......................... พ.ศ. ............................
ข้าพเจ้า (หน่วยงาน) ...............................................................................................................................
โดย ..................................................................................................ตําแหน่ง .............................................................
สถานที่ทํางานตัง้ อยู่เลขที่ ................. หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย ........................... ถนน ......................................
ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ......................................
รหัสไปรษณีย์ ............................. โทรศัพท์ ............................................. โทรสาร .....................................................
สถานที่ใช้วัตถุอันตรายชื่อ ...........................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ............................ หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย ................................... ถนน ..........................................
ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย์ ....................................... โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร .......................................
ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอต่ออายุหนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
หนังสืออนุญาตเลขที่..........................................................................................................................................................
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้สง่ เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 หนังสืออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ./อก.๑๗)
 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดําเนินการแทน)
 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................................................
ลายมือชื่อ ....................................................................... ผูย้ ื่น
(............................................................................)

