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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๔) มาตรา ๓๖ วรรคสาม และ
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒ วัตถุอัน ตรายในประกาศนี้หมายความวา วัตถุอัน ตรายชนิดที่ ๒ หรือ ชนิดที่ ๓
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน ผูรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความใน
มาตรา ๑๘ วรรคสอง ซึ่งอยูนอกรายชื่อของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา
๓๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
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) รายงานผลการวิ เ คราะห ข องห อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐานสากลหรื อ ตามที่ อ ธิ บ ดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด หรือเอกสารยืนยันขอกําหนดของวัตถุอันตรายนั้น
ในกรณีวัตถุอันตรายที่เปนสารผสมซึ่งมีสวนประกอบเปนวัตถุอันตรายตั้งแตสองชนิดขึ้นไป
ใหผูขอขึ้นทะเบียนสงเอกสารและหลักฐานตามขอ ๓ (๑) ของสารผสมนั้น
ขอ ๔ ในการพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย กรณีพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลว
เห็น วาเอกสารตามขอ ๓ (๓) (๔) และ (๕) ไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาใหพนักงาน
เจ าหนา ที่อ อกใบอนุ ญาตผลิต หรื อ นํา เข าตั วอยา งวั ตถุ อัน ตรายได หรือ พนั กงานเจ าหนา ที่อ าจให
ผูขอขึ้นทะเบียนสงขอมูลเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นนอกเหนือจากขอมูลตามขอ ๓ หรือ
จัดใหมีการศึกษาทดสอบเพิ่มเติมก็ได
ในกรณีที่จําเปนตองผลิตหรือนําเขาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
หรือตองนํ าเขามาซึ่งวัตถุอั น ตรายอยางอื่น เพื่อ ใชใ นการผลิต วัตถุอัน ตรายที่จะขอขึ้น ทะเบียนวัต ถุ
อัน ตราย ใหผูขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายยื่น คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งตัวอยางวัตถุอัน ตราย
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ วอ./อก.9 ทายประกาศนี้ ทั้งนี้ รายการขอมูล เอกสาร หลักฐานและ
ปริมาณตัวอยางวัตถุอันตรายตลอดจนหลักเกณฑวิธีการพิจารณาในการอนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยาง
วัตถุอันตราย ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณารายการขอมูลเอกสารหลักฐานและปริมาณตัวอยางตามวรรคสองแลว
ถาเห็นควรอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก.10
หรือ ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก.11 ทายประกาศนี้ ใหแกผูขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย
การอนุ ญ าตตามวรรคสามให อ นุ ญ าตเป น รายครั้ ง ได รั บ ยกเว น ไม ต อ งขออนุ ญ าตมี ไ ว
ในครอบครองซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายนั้น
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ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาเอกสารและหลักฐานตามขอ ๓ และขอ ๔ แลว
ถาเห็นควรใหขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./อก.2 ทายประกาศนี้
ขอ ๖ ในกรณีที่เปน การขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายที่เคยขึ้น ทะเบียนหรือไดรับอนุญาต
ให ผ ลิ ต หรื อ นํ า เข า ตามกฎหมายใดมาแล ว หรื อ มี ข อ มู ล อั น เป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได พนั ก งานเจ า หน า ที่
อาจพิจารณายกเวนการดําเนินการในขอใดขอหนึ่งตามประกาศนี้ก็ได
ขอ ๗ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่หกนับแต
ปที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ขอ ๘ ผู รั บ ใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายผู ใ ดประสงค จ ะขอต อ อายุ ใ บสํ า คั ญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหยื่นคําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก.4
ทายประกาศนี้
ขอ ๙ หากผูรับใบสําคั ญการขึ้น ทะเบีย นวัตถุอัน ตรายประสงคจะขอแก ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบสํา คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย น ให ยื่ น คํ า ขอตามแบบ วอ./อก.8 ท า ยประกาศนี้ ในการนี้
พนักงานเจาหนาที่อาจมีหนังสือใหผูยื่นคําขอดําเนินการทดสอบหรือดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ก็ได และหากเห็นวาการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการนั้นเปนเรื่องที่ถูกตองเหมาะสมแลวก็ใหแกไข
เพิ่มเติมรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและแจงใหผูยื่นคําขอทราบ ทั้งนี้ การขอแกไขเปลี่ยนแปลง
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี อัตราสวน และลักษณะของวัตถุอันตราย จะกระทํามิได
ขอ ๑๐ การยื่น คําขอตามขอ ๓ ข อ ๘ และขอ ๙ ใหยื่น ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือยื่น ณ สถานที่ใดที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
กรณีผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือผูรับใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายประสงค
จะยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๑๑ การขอต อ อายุ ใ บสํ า คั ญการขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อัน ตราย ให ผู รับ ใบสํา คั ญ การขึ้ น
ทะเบียนวัตถุอันตรายยื่นคําขอภายใน ๙๐ วัน กอนวันที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

ในการพิจารณาคําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหนําขอ ๔ และขอ ๕
มาบังคับใชโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ชาญชัย ชัยรุงเรือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

วอ./อก. 1

คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่ …. เดือน ……………………พ.ศ.……..
ขาพเจา ………………………………………………… อายุ …… ป สัญชาติ ……………
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….………………
สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขที่ ……….. หมูที่ …….. ตรอก/ซอย ……………………………
ถนน ……………………….ตําบล/แขวง …………………….อําเภอ/เขต …………………………
จังหวัด ………………รหัสไปรษณีย ……….โทรศัพท …………………โทรสาร ……………….
E-mail address…………….………………………………
ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่..... ตามรายการดังตอไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราสวน…………………………………………………..……….
…………………….……..………………………………………………………………………..…
…………………..…………………………………………………….…………………………..…
F อื่นๆ .............................................
ลักษณะ F ของแข็ง F ของเหลว F กาซ
ชื่อทางการคา ( ถามี ) ……………………………………………………………………………….
ผูผลิตและแหลงผลิต…………………………………………………………………………………
หมายเหตุ.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
วัตถุอันตรายตามคําขอขึ้นทะเบียนขางตน มีวัตถุประสงคจะนําไปใชในกิจการ ดังตอไปนี้
1. กิจการอุตสาหกรรม
1.1 ชนิดของอุตสาหกรรม..........................................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
F ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต.................................................................................................
................................................................................................................................................
F ใชในกระบวนการ.............................................................................................................
................................................................................................................................................
1.2 ชนิดของอุตสาหกรรม..........................................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
F ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต.................................................................................................
................................................................................................................................................
F ใชในกระบวนการ............................................................................................................
................................................................................................................................................
1.3 ชนิดของอุตสาหกรรม..........................................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
F ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต.................................................................................................
...................................................................................................................................................
F ใชในกระบวนการ............................................................................................................
...................................................................................................................................................

-22. กิจการอื่นๆ

F
F

พรอมกันนี้ขาพเจาไดสง

F

F
F
F
F
F
F
F
F
F

ศึกษา วิจัย วิเคราะห
การกอสราง

F
F

ระบบบําบัดของเสีย
อื่นๆ ................................................

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)
เอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวตั ถุอันตราย
เอกสารหรือภาพถายแสดงการบรรจุหบี หอหรือผูกมัด
รายงานผลการวิเคราะห หรือเอกสารยืนยันขอกําหนดของวัตถุอันตราย
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ภ.พ.20)
อืน่ ๆ (ระบุ)......................................................................

มาเพื่อประกอบการพิจารณา

(ลายมือชื่อ)........................................................ผูยื่นคําขอ

วอ./อก.2

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที…
่ … เดือน …………………พ.ศ. ………
เลขที่ ………………………………
อนุญาตให ………………………………………………………………..สัญชาติ ...………..……..
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………………………..
สถานที่ติดตอผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ ………………หมูที่ ………….……
ตรอก/ซอย ……………………….ถนน ………………………ตําบล/แขวง ………………….…...
อําเภอ/เขต …………………………….....จังหวัด ……………………รหัสไปรษณีย ………..........
โทรศัพท………….…..….โทรสาร…………….………
เปนผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่......... ตามรายการดังตอไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราสวน...………………………………………………..………...
…………………….……..………………………………………………………………………..…
..…………………..…………………………………………………….…………………………....
….……………………………………………………………………………………………………
ลักษณะ ...……………………………………..……………………………………………………..
ชื่อทางการคา ( ถามี ). ………………………………………………………………………………
ผูผลิตและแหลงผลิต..…………………………………………………………………………..........
หมายเหตุ …………..…………..……………………………………………………………………
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ……. เดือน ……………..…พ.ศ. …….
( ลายมือชื่อ ) ……………………………… พนักงานเจาหนาที่
(………………………………)

-2วัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียน มีวัตถุประสงคจะนําไปใชในกิจการ ดังตอไปนี้
1. กิจการอุตสาหกรรม
1.1 ชนิดของอุตสาหกรรม.............................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต..................................................................................
...................................................................................................................................
ใชในกระบวนการ..............................................................................................
...................................................................................................................................
1.2 ชนิดของอุตสาหกรรม.............................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต..................................................................................
...................................................................................................................................
ใชในกระบวนการ.............................................................................................
...................................................................................................................................
1.3 ชนิดของอุตสาหกรรม.............................................................โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต..................................................................................
...................................................................................................................................
ใชในกระบวนการ.............................................................................................
..................................................................................................................................
2. กิจการอื่นๆ

ศึกษา วิจยั วิเคราะห
การกอสราง

ระบบบําบัดของเสีย
อื่นๆ ................................................

( ลายมือชื่อ ) ……………………………… พนักงานเจาหนาที่
(………………………………)

-3รายการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ …………………………………………….
ครั้งที่

ลงวันที่

อนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ใชไดถึง
บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม

พนักงานเจาหนาที่

-4บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรายเลขที…
่ ………………………
ครั้งที่

เลขที่หนังสือ

ลงวันที่

รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจาหนาที่

วอ./อก.3
ขอมูลความปลอดภัย
ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ……………………………..

ชื่อบริษัทที่ขอขึ้นทะเบียน
สถานที่ติดตอผูขอขึ้นทะเบียนเลขที่
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต

1. ขอมูลทั่วไป (PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION)
ชื่อสามัญทางเคมีของเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ
สูตรเคมี
CAS Number
ชื่ออื่นๆ
ชื่อผูผลิต/ผูแทนจําหนาย
ที่อยู(โดยละเอียด)
โทรศัพท
โทรสาร
โทรศัพทฉุกเฉิน
2. สวนผสม (COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS) ระบุชื่อสามัญทางเคมี
ของสารและเปอรเซ็นตของสารที่ผสมอยูทั้งหมด

3. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES)
จุดหลอมเหลว
องศาเซลเซียส จุดเดือด
องศาเซลเซียส
ความหนาแนน
กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ที่
องศาเซลเซียส
ความดันไอ
กิโลปาสกาล (kPa) ที่
องศาเซลเซียส
ความหนืด
ตารางเมตร/วินาที ที่
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 ที่
องศาเซลเซียส
ลักษณะสีและกลิ่น
จุดวาบไฟ
องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ
อุณหภูมิที่ติดไฟไดเอง
องศาเซลเซียส
อัตราสวนในอากาศที่เกิดการระเบิด
- อัตราสวนต่าํ สุด (LEL)
% - อัตราสวนสูงสุด (UEL)
%
คุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆ
4. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย (HAZARDS IDENTIFICATION)
อันตรายที่สําคัญ (Main Hazards) ตัวอยางเชน เปนสารไวไฟ เปนสารที่เกิดการระเบิดได
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. การปฏิบตั ิเมื่อเกิดไฟไหม (FIRE-FIGHTING MEASURES)
สารที่ใชดับไฟ
สารที่ไมเหมาะสมในการใชดับไฟ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
วิธีเฉพาะในการผจญเพลิง
อุปกรณปองกันสําหรับผูผจญเพลิง
7. การปฏิบตั ิเมื่อเกิดการรั่วไหล (ACCIDENTAL RELEASE MEASURES)
การปองกันทีค่ น
การปองกันสิ่งแวดลอม
วิธีการจัดการกับเคมีภณ
ั ฑ/ผลิตภัณฑที่หกรั่วไหล
8. การใชและการจัดเก็บ (HANDLING AND STORAGE)
การใช
- คําเตือน
- ขอควรระวัง
- การระบายอากาศ
- วิธีการใชอยางปลอดภัย
การจัดเก็บที่ปลอดภัย
สารเคมีที่เก็บรวมกันไมได
9. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล
(EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION)
คาความเขมขนเฉลี่ยที่ยอมใหมีไดในบรรยากาศการทํางาน (TLV-TWA)
การควบคุมโดยใชหลักการทางวิศวกรรม
อุปกรณปองกันการหายใจ
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วอ./อก.3
ขอมูลความปลอดภัย
ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ……………………………..

9. คามาตรฐานความปลอดภัย/การควบคุม/การปองกันสวนบุคคล (ตอ)
อุปกรณปองกันรางกาย
อุปกรณปองกันมือ
อุปกรณปองกันตา
10. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา (STABILITY AND REACTIVITY)
เปนวัตถุที่ตองมีสารหรือมีการปฏิบัติการใดๆ เพื่อยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา (inhibition) หรือใหมี
- การคงตัว (Stabilization) หรือปองกันอันตราย Ο ใช Ο ไมใช
- ถาใชโปรดใหรายละเอียด
- สารยับยั้งปฏิกริ ิยา (inhibitor) สารที่ทําใหเกิดการคงตัว (Stabilizer) หรือสารที่ทําใหเฉื่อย
(Phlegmatization)
วิธีอื่นที่ใชทดแทนได
- สารหรือกรณีที่ควรหลีกเลี่ยง
เปนวัตถุทมี่ ีคุณสมบัติระเบิดได Ο ใช Ο ไมใช
- ถาใชโปรดใหรายละเอียด
เปนวัตถุทที่ ําปฏิกิริยากับน้ํา Ο ใช Ο ไมใช
- ถาใชโปรดใหรายละเอียดผลที่เกิดขึ้น
เปนวัตถุทมี่ ีคุณสมบัติในการออกซิไดซ Ο ใช Ο ไมใช
- ถาใชโปรดใหรายละเอียด
เปนวัตถุทเี่ มื่อสลายตัวจะกอใหเกิดสารที่มีพิษ/มีอันตราย Ο ใช Ο ไมใช
- สารมีพิษ/มีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
- การปองกัน/กําจัดสารพิษจากการสลายตัว
11. ขอมูลดานพิษวิทยา (TOXICOLOGICAL INFORMATION)
พิษเฉียบพลัน
- LD 50 โดยทางปาก
มิลลิกรัม/กิโลกรัม สัตวที่ใชทดลอง
มิลลิกรัม/กิโลกรัม สัตวที่ใชทดลอง
- LD 50 โดยทางผิวหนัง
- LC 50 โดยการสูดหายใจ
มิลลิกรัม/ลิตร (หรือ มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร)
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วอ./อก.3
ขอมูลความปลอดภัย
ชื่อเคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ……………………………..

11. ขอมูลดานพิษวิทยา (TOXICOLOGICAL INFORMATION) (ตอ)
สัตวที่ใชทดลอง
ระยะเวลาที่ไดรับสาร
ชั่วโมง
พิษตอตา
พิษตอผิวหนัง
พิษกึ่งเฉียบพลัน/กึ่งเรื้อรัง
พิษที่ทําใหเกิดภูมิแพ
พิษเรื้อรัง
- พิษในการกอมะเร็ง
- พิษตอการเจริญเติบโตของตัวออน
- พิษที่ทําใหตัวออนผิดปกติหรือมีผลตอการสืบพันธุ
- พิษตอการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม
- พิษตอระบบประสาท
12. ขอมูลผลกระทบตอระบบนิเวศน (ECOLOGICAL INFORMATION)
การเปลี่ยนแปลงของสาร (Mobility)
การคงอยู/ การสลายตัวของสาร (Persistence/Degradability)
การสะสมของสารในสิ่งที่มีชีวิต (Bio-accumulation)
พิษตอระบบนิเวศน (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 สวนหัวขออื่นๆ ใหระบุเทาที่มีขอมูล)
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. ขอมูลอื่นๆ
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 = รหัสกํากับสินคาอันตรายขององคการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ
(International maritime dangerous goods code)
4 : IATA = สมาคมขนสงทางอากาศ (International air transport association)
5 : มติคณะกรรมการวัตถุอันตราย = ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก
พ.ศ. 2545

6/6

วอ./อก.4

คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ. …………
ขาพเจา …………………………………………… อายุ ……. ป สัญชาติ …………….…….
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….……………………………………………………...
สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขที่……………หมูท…
ี่ ………ตรอก/ซอย………………………………..
ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…..………………………อําเภอ/เขต…………………….…….
จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…
 ……….โทรศัพท………………….โทรสาร………………..
E-mail address………………………………………
มีความประสงคขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอนั ตรายเลขที่..……………………………………..
พรอมกันนี้ขาพเจาไดสง
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือใบแทน
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมกี ารมอบอํานาจ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………
………..………………………………………………………………….
มาเพื่อประกอบการพิจารณา

( ลายมือชื่อ ) ……………………………. ผูยื่นคําขอ

วอ./อก.8

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ. …………
ขาพเจา …………………………………………… อายุ ……. ป สัญชาติ …………….…….
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….………………………………………………………
สถานที่ติดตอของผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่………………………….…………
หมูที่………ตรอก/ซอย………………ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…..……………………..
อําเภอ/เขต…………………….…….จังหวัด…………….……………รหัสไปรษณีย…
 ……….....................
โทรศัพท……………………….โทรสาร……………………. E-mail address……………………………...
มีความประสงคขอแกไขเปลีย่ นแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน เลขที่..………………………………………………………………………..……..
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานมาดวย คือ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายหรือใบแทน
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมกี ารมอบอํานาจ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ...............
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
( ลายมือชื่อ ) ……………………………. ผูยื่นคําขอ

วอ./อก.9
คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
วันที่ …….. เดือน ……………………… พ.ศ. …………
ขาพเจา …………………………………………… อายุ ……. ป สัญชาติ …………..…….
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….………………………………………………………
สถานที่ติดตอของขาพเจาตั้งอยูเลขที่.…………หมูท…
ี่ …….........ตรอก/ซอย……….………………….……
ถนน……….…………..ตําบล/แขวง…..……………………......อําเภอ/เขต..………………….…………….
จังหวัด…………….……รหัสไปรษณีย…
 ……..........โทรศัพท………………….โทรสาร………………….
E-mail address…………………………………………
มีความประสงคขออนุญาต
ผลิต
นําเขา ตัวอยางวัตถุอันตราย
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ..................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย. ..........................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................
ขออนุญาต
ผลิต
นําเขา ตัวอยางวัตถุอันตรายตามรายการ ดังตอไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมีและอัตราสวน............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลักษณะ
ของแข็ง
ของเหลว
กาซ
อื่นๆ ......................
ชื่อทางการคา (ถามี) ..........................................................................................................................................
เพื่อใชในการ.....................................................................................................................................................
กรณีนําเขาระบุผูผลิต.........................................................................................................................................
ประเทศที่ผลิต................................................................... ปริมาณ...................................................................
หมายเหตุ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
พรอมกันนี้ ขาพเจาไดสงมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาตมาดวย คือ
F หนังสือรับรองปริมาณการใชวัตถุอันตราย
F ขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เชน Safety Data Sheet
F เอกสารหรือภาพถายแสดงลักษณะภาชนะบรรจุและการหอหุมหรือผูกมัดภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย
F สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว
F สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
F สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.20)
F อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
( ลายมือชื่อ ) ……………………………. ผูยื่นคําขอ
(……………………………..)

วอ./อก.10

ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที.่ …… เดือน …………………พ.ศ. ………
เลขที่..........................................
อนุญาตให.......................................................................................สัญชาติ......................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร..............................................................................................................................
สถานที่ติดตอของผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย เลขที่.................................หมูที่...........................
ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย........................................
โทรศัพท.......................................................โทรสาร........................................................................................
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ....................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย. ..........................โทรศัพท......................................โทรสาร.......................................................
เปนผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย เพื่อใชในการ.............................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราสวน............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลักษณะ...............................................................................................................................................................
ชื่อทางการคา (ถามี)...........................................................................................................................................
ปริมาณ...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ............................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่................ เดือน.................................. พ.ศ. ..............................

(ลายมือชื่อ)...........................................พนักงานเจาหนาที่
(............................................)

วอ./อก.11

ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที.่ .…… เดือน …………………พ.ศ. ………
เลขที่..........................................
อนุญาตให.......................................................................................สัญชาติ.......................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร...............................................................................................................................
สถานที่ติดตอของผูรับใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย เลขที่.................................หมูที่..........................
ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพท.......................................................โทรสาร........................................................................................
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ....................................................................................
ตั้งอยูเลขที่.................หมูที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย. ..........................โทรศัพท......................................โทรสาร........................................................
เปนผูรับใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย เพื่อใชในการ...........................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราสวน............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ลักษณะ..............................................................................................................................................................
ชื่อทางการคา (ถามี)............................................................................................................................................
ชื่อผูผลิต.............................................................................................................................................................
ประเทศที่ผลิต.....................................................................................................................................................
ปริมาณ................................................................................................................................................................
หมายเหตุ............................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่................ เดือน.................................. พ.ศ. ..............................

(ลายมือชื่อ)..................................................พนักงานเจาหนาที่
(......................................................)

