เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๗
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิกความในข้อ ๑ แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขออนุ ญาตผลิต นํา เข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัต ถุ
อันตราย ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอแบบ วอ. ๑ แบบ วอ. ๓ แบบ วอ. ๕
หรือแบบ วอ. ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้ จํานวน ๒ ชุด
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย นั้น
หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ตามวรรคสอง ให้ดําเนิน การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่ว ยงานดังกล่าวกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
รายการประกอบคํ าขอใด ถ้ า เหมือ นกั บรายการที่ไ ด้ส่ งให้ พ นั กงานเจ้ าหน้ าที่ แ ล้ ว ในการ
ขออนุญ าตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัต ถุอันตรายในครั้งที่แ ล้ว มา ผู้ยื่นคําขอ
จะไม่ส่งรายการนั้นมาก็ได้ เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

“ข้อ ๑๖ ให้มีใบอนุญาตผลิต นําเข้า และส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย สําหรับแต่ละสถานที่
เก็บรักษาหรือแต่ละผลิต ภัณ ฑ์หรือแต่ละชื่อของวัต ถุอัน ตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งออกตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๒๒ และข้ อ ๒๓ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัต ถุอัน ตราย
ซึ่งจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตดังกล่าว ให้ยื่นหนังสือพร้อมใบอนุญาตฉบับเดิม
ที่ได้รับอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้นเพื่อขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การขอแก้ไขเปลี่ย นแปลงชื่อวัตถุอัน ตราย สูต รเคมี อัต ราส่วน ลักษณะ
และสูตรของวัตถุอันตรายจะกระทํามิได้
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งได้
ให้ บั น ทึ ก การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงลงในใบอนุ ญ าต หรื อ ออกหนั ง สื อ อนุ ญ าตให้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
หรือออกใบอนุญาตให้ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอแบบ วอ. ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
จํานวน ๒ ชุด
การยื่น คําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่น ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัต ถุอันตรายนั้น
หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ง โดยผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์
ของหน่วยงานตามวรรคสอง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบ วอ. ๑ แบบ วอ. ๒ แบบ วอ. ๓ แบบ วอ. ๔ แบบ วอ. ๕
แบบ วอ. ๖ แบบ วอ. ๗ แบบ วอ. ๘ และแบบ วอ. ๙ ท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้แบบ วอ. ๑ แบบ วอ. ๒
แบบ วอ. ๓ แบบ วอ. ๔ แบบ วอ. ๕ แบบ วอ. ๖ แบบ วอ. ๗ แบบ วอ. ๘ และแบบ วอ. ๙
ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้อ ๕ คํ า ขออนุ ญ าตผลิ ต นํ า เข้ า ส่ ง ออก หรื อ มี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง วั ต ถุ อั น ตราย
หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ต่อไปได้ และในกรณีที่คําขอที่ยื่น ไว้นั้น มีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ วัต ถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยกฎกระทรวงนี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

แบบ วอ. ๑

คําขออนุญาตผลิตวัตถุอนั ตราย
วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….….
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..………
อายุ ………....… ปี สัญชาติ ……………….…
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….………………………………………………………
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าตั้งอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ชื่อ …………………………………………………………………….…………………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………………..………………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ตอ้ งมีผเู้ ชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลัง)

ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน …………………………………………………………………..…………..………....
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....….
ชื่อทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...….
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..….....................................................
หมายเหตุ .……………………..………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-๒ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการผลิต (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาต (๓) ดังต่อไปนี้













สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล
สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม ( ภ.พ. ๒๐ )
สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตผลิตได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว)
แผนที่สงั เขปแสดงสถานทีผ่ ลิตวัตถุอนั ตรายและบริเวณข้างเคียง
แผนที่สงั เขปแสดงสถานทีเ่ ก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง
แผนผังภายในของอาคารทีใ่ ช้เป็นสถานทีผ่ ลิตและสถานทีเ่ ก็บรักษาวัตถุอันตราย
ทั้งทีเ่ ป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต
เอกสารแสดงความรู้ความชํานาญของผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับ
การผลิตและเก็บรักษา
เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุทจี่ ะใช้และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เช่น Materials Safety Data Sheet
อื่น ๆ ( ระบุ) .………………………………………………………..

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (๔)
( ลายมือชื่อ ) ……………………………… ผู้ขออนุญาต
หมายเหตุ

(๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี
(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation)
(๓) เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นต้องแนบเฉพาะการขออนุญาตครั้งแรก หรือในกรณี
ที่เอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงข้อความไปจากฉบับเดิมที่ได้เคยมอบไว้
(๔) ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๒ ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………….…..
ตั้งอยู่เลขที่ ………….… หมู่ที่ ……..ตรอก/ซอย ………………………..…………………. ถนน …………………….…………………………………...
ตําบล/แขวง …………………………..………………… อําเภอ/เขต …………………………..…..………. จังหวัด ..…………………………………….
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ ……………………….…….…………………. โทรสาร ………………………………..……………………...
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
………..............................................................................................................................................................................................
(ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๒ แห่ง ให้ทําเป็นเอกสารแนบ)

แบบ วอ. ๒

ครุฑ
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตเลขที่ ……………………

กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….…...
กระทรวง ..…………..................................
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ………

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ …………………………….……………
อนุญาตให้ …………………………………………………………………………….…………………. สัญชาติ …….……………………..
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………….……………..
สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตัง้ อยู่เลขที่ ……….… หมูท่ ี่ …………... ตรอก/ซอย ………….……………….…...….
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ชื่อ …………………………………………………………………….…………………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
ผลิตวัตถุอันตรายตามรายการดังต่อไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน ...……………………………………………..………………………………………….
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….…
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....….
ชื่อทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...….
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..….....................................................
หมายเหตุ .……………………..………………………………………………………………….........................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามรายการด้านหลังใบอนุญาตนี้
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการผลิต (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ตอ้ งมีผเู้ ชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
..............................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ …………………..…………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. …………
( ลายมือชื่อ ) …………………………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่
(……………………………….……)

-๑/๑รายการด้านหลังใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายเลขที่ ........................................................................................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๑ ชื่อ ……………………………………………………….………………………………….…
ตั้งอยู่เลขที่ …………..… หมู่ที่ ……………… ตรอก/ซอย …………….……………………. ถนน …………………………..........
ตําบล/แขวง ……………………………………… อําเภอ/เขต …………………….…..…………. จังหวัด ...…………….………….
รหัสไปรษณีย์ ………………….….โทรศัพท์ ………………………….…..……… โทรสาร………………………..………….………..
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีทมี่ ีประกาศฯ ออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบฯ) ........................................................................................................
( ลายมือชื่อ ) ……………………………….…… พนักงานเจ้าหน้าที่
(………………………………………)
(ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
หมายเหตุ (๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี
(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation)

-๒รายการต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายเลขที่ ………………………………………………….
ที่

ลงวันที่

ครั้งที่

อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ใช้ได้ถึง
บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม

พนักงานเจ้าหน้าที่

-๓บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายเลขที่ ……………………………
ครั้งที่

หนังสือ

ที่

ลงวันที่

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ วอ. ๓

คําขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย
วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….….
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..………
อายุ ………....… ปี สัญชาติ ……………….…
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….………………………………………………………
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าตั้งอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………………..………………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ตอ้ งมีผเู้ ชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลัง )

ขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายตามรายการ ดังต่อไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน …………………………………………………………………..…………..………....
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....….
ชื่อทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...….
ผู้ผลิต ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
ประเทศทีผ่ ลิต ………………………….………………………………………...........................................................................
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..….....................................................
หมายเหตุ ……………….………..………………………………………………………………………………………………………………….
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………

-๒พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาต (๓) ดังต่อไปนี้













สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. ๒๐ )
สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ในกรณีทผี่ ู้ขออนุญาตนําเข้าได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว)
สําเนาผลการวิเคราะห์วัตถุอันตราย
แผนที่สงั เขปแสดงสถานทีเ่ ก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง
แผนผังภายในของอาคารที่ใช้เป็นสถานทีเ่ ก็บรักษาวัตถุอันตราย ( ในกรณีที่มปี ระกาศฯ
ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้สถานทีเ่ ก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด)
เอกสารแสดงความรู้ความชํานาญของผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา
เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุทจี่ ะใช้และการหุม้ ห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เช่น Materials Safety Data Sheet
อื่น ๆ ( ระบุ ) ………………………………………………………………….….

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (๔)
( ลายมือชื่อ ) …………………………………………ผู้ขออนุญาต
หมายเหตุ

(๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี
(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation)
(๓) เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นต้องแนบเฉพาะการขออนุญาตครั้งแรก หรือในกรณีที่
เอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงข้อความไปจากฉบับเดิมที่ได้เคยมอบไว้
(๔) ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๒ ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………….…..
ตั้งอยู่เลขที่ ………….… หมู่ที่ ……..ตรอก/ซอย ………………………..…………………. ถนน …………………….…………………………………...
ตําบล/แขวง …………………………..………………… อําเภอ/เขต …………………………..…..………. จังหวัด ..…………………………………….
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ ……………………….…….…………………. โทรสาร ………………………………..……………………...
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
………..............................................................................................................................................................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๓ ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………….…..
ตั้งอยู่เลขที่ ………….… หมู่ที่ ……..ตรอก/ซอย ………………………..…………………. ถนน …………………….…………………………………...
ตําบล/แขวง …………………………..………………… อําเภอ/เขต …………………………..…..………. จังหวัด ..…………………………………….
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ ……………………….…….…………………. โทรสาร ………………………………..……………………...
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
………..............................................................................................................................................................................................

แบบ วอ. ๔

ครุฑ
ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอนั ตราย
ใบอนุญาตเลขที่ ……………………

กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….…...
กระทรวง ..…………..................................
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ………

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ …………………………….……………
อนุญาตให้ …………………………………………………………………………….…………………. สัญชาติ …….……………………..
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………….……………..
สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตัง้ อยู่เลขที่ ……….… หมูท่ ี่ …………... ตรอก/ซอย ………….……………….…...….
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
นําเข้าวัตถุอันตรายตามรายการ ดังต่อไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน ...……………………………………………..………………………………………….
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….…
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....….
ชื่อทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...….
ผู้ผลิต ..……………………………………………………………………………………………..….....................................................
ประเทศทีผ่ ลิต …………………………………………………………………............................................................................
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..….....................................................
หมายเหตุ .……………………..………………………………………………………………….........................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามรายการด้านหลังใบอนุญาตนี้
ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ...……………………………………………………..…………………………………..
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….…
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. …………
( ลายมือชื่อ ) …………………………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่
(……………………………….……)

-๑/๑รายการด้านหลังใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายเลขที่ .....................................................................................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๑ ชื่อ ……………………………………………………….………………………………….…
ตั้งอยู่เลขที่ …………..… หมู่ที่ ……………… ตรอก/ซอย …………….……………………. ถนน …………………………..........
ตําบล/แขวง ……………………………………… อําเภอ/เขต …………………….…..…………. จังหวัด ...…………….………….
รหัสไปรษณีย์ ………………….….โทรศัพท์ ………………………….…..……… โทรสาร………………………..………….………..
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีทมี่ ีประกาศฯ ออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบฯ) ........................................................................................................
( ลายมือชื่อ ) ……………………………….…… พนักงานเจ้าหน้าที่
(………………………………………)
(ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
หมายเหตุ

(๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี
(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation)

-๒รายการต่ออายุใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายเลขที่ ………………………………………………….
ที่

ลงวันที่

ครั้งที่

อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ใช้ได้ถึง
บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม

พนักงานเจ้าหน้าที่

-๓บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายเลขที่ ...…………………………
ครั้งที่

หนังสือ

ที่

ลงวันที่

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ วอ. ๕

คําขออนุญาตส่งออกวัตถุอนั ตราย
วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….….
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..……… อายุ ………....… ปี สัญชาติ ……………….…
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….………………………………………………………
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าตั้งอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………………..………………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ตอ้ งมีผเู้ ชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลัง )

ขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน …………………………………………………………………..…………..………....
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....….
ชื่อทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...….
ประเทศปลายทาง …………………….………………………………………...........................................................................
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..….....................................................
หมายเหตุ ……………….………..………………………………………………………………………………………………………………….
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………

-๒พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาต (๓) ดังต่อไปนี้













สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. ๒๐ )
สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
สําเนาผลการวิเคราะห์วัตถุอันตราย
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง
แผนผังภายในของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ( ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด)
เอกสารแสดงความรู้ความชํานาญของผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา
เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุที่จะใช้และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เช่น Materials Safety Data Sheet
อื่น ๆ ( ระบุ ) ………………………………………………………………….….

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (๔)
( ลายมือชื่อ ) …………………………………………ผู้ขออนุญาต
หมายเหตุ

(๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี
(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation)
(๓) เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นต้องแนบเฉพาะการขออนุญาตครั้งแรก หรือในกรณีที่
เอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงข้อความไปจากฉบับเดิมที่ได้เคยมอบไว้
(๔) ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๒ ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………….…..
ตั้งอยู่เลขที่ ………….… หมู่ที่ ……..ตรอก/ซอย ………………………..…………………. ถนน …………………….…………………………………...
ตําบล/แขวง …………………………..………………… อําเภอ/เขต …………………………..…..………. จังหวัด ..…………………………………….
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ ……………………….…….…………………. โทรสาร ………………………………..……………………...
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
………..............................................................................................................................................................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๓ ชื่อ ……………………………………………………………………………………………………………….…..
ตั้งอยู่เลขที่ ………….… หมู่ที่ ……..ตรอก/ซอย ………………………..…………………. ถนน …………………….…………………………………...
ตําบล/แขวง …………………………..………………… อําเภอ/เขต …………………………..…..………. จังหวัด ..…………………………………….
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ ……………………….…….…………………. โทรสาร ………………………………..……………………...
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)
………..............................................................................................................................................................................................

แบบ วอ. ๖

ครุฑ
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตเลขที่ ……………………

กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….…...
กระทรวง ..…………..................................
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ………

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ …………………………….……………
อนุญาตให้ …………………………………………………………………………….…………………. สัญชาติ …….……………………..
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………….……………..
สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตัง้ อยู่เลขที่ ……….… หมูท่ ี่ …………... ตรอก/ซอย ………….……………….…...….
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
ส่งออกวัตถุอันตรายตามรายการ ดังต่อไปนี้
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน ...……………………………………………..………………………………………….
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….…
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....….
ชื่อทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...….
ประเทศปลายทาง ……………………………………………………………............................................................................
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..….....................................................
หมายเหตุ .……………………..………………………………………………………………….........................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามรายการด้านหลังใบอนุญาตนี้
ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ ...……………………………………………………..…………………………………..
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….…
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. …………
( ลายมือชื่อ ) …………………………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่
(……………………………….……)

-๑/๑รายการด้านหลังใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายเลขที่ ....................................................................................................................
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๑ ชื่อ ……………………………………………………….………………………………….…
ตั้งอยู่เลขที่ …………..… หมู่ที่ ……………… ตรอก/ซอย …………….……………………. ถนน …………………………..........
ตําบล/แขวง ……………………………………… อําเภอ/เขต …………………….…..…………. จังหวัด ...…………….………….
รหัสไปรษณีย์ ………………….….โทรศัพท์ ………………………….…..……… โทรสาร………………………..………….………..
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีทมี่ ปี ระกาศฯ ออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบฯ) ........................................................................................................
( ลายมือชื่อ ) ……………………………….…… พนักงานเจ้าหน้าที่
(………………………………………)
(ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
หมายเหตุ

(๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี
(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation)

-๒รายการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายเลขที่ ………………………………………………….
ที่

ลงวันที่

ครั้งที่

อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ใช้ได้ถึง
บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม

พนักงานเจ้าหน้าที่

-๓บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายเลขที่ …………………………
ครั้งที่

หนังสือ

ที่

ลงวันที่

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ วอ. ๗

คําขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….….
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..………
อายุ ………....… ปี สัญชาติ ……………….…
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….………………………………………………………
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าตั้งอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………………..………………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา/การใช้รับจ้าง (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผ้เู ชี่ยวชาญหรือ
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ) ……...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการครอบครองเพื่อ
 ขาย
 ขนส่ง
 ใช้
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................
(๑)
ชื่อวัตถุอันตราย ที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ………...................................................................................
ชื่อทางการค้าของวัตถุอันตราย (๒) ที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ……................................................................
ทะเบียนเลขที่ ......................................................................................
ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด …………….........................................
พื้นที่เฉพาะในส่วนของการครอบครองรวมสูงสุด …………… ตารางเมตร
(ถ้ามีหลายรายการให้ระบุว่า “ดังบัญชีรายชื่อแนบท้าย”)
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาต (๓) ดังต่อไปนี้




สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. ๒๐ )

-๒











สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
หลักฐานแสดงการได้วัตถุอันตรายไว้ในครอบครอง
รายชื่อวัตถุอันตรายที่มีไว้ในครอบครองในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง
แผนผังภายในของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย (ในกรณีที่มีประกาศฯ
ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด)
เอกสารแสดงความรู้ความชํานาญของผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
สําหรับการเก็บรักษา
เอกสารแสดงระบบ/กรรมวิธี การป้องกัน และอุปกรณ์ในการบรรเทาความรุนแรงของ
อุบัติภัยของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
เอกสารแสดงวิธีการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เช่น Materials Safety Data Sheet
อื่น ๆ ( ระบุ) …………………...…………………………………………………........

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (๔)
( ลายมือชื่อ ) …………………………………… ผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ

(๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ระบุเฉพาะชื่อวัตถุอันตราย
(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ระบุเฉพาะ
ชื่อทางการค้า
(๓) เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นต้องแนบเฉพาะการขออนุญาตครั้งแรก
หรือกรณีในที่เอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงข้อความไปจากฉบับเดิม
ที่ได้เคยมอบไว้
(๔) ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ วอ. ๘

ครุฑ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตราย
ใบอนุญาตเลขที่ ……………………

กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….…...
กระทรวง ..…………..................................
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ………
อนุญาตให้ …………………………………………………………………………….…………………. สัญชาติ …….……………………..
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………….……………..
สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตตัง้ อยู่เลขที่ ……….… หมูท่ ี่ …………... ตรอก/ซอย ………….……………….…...….
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ .…………………………………………………………….…………………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
ชื่อผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา/การใช้รับจ้าง (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผ้เู ชี่ยวชาญหรือ
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ) ……...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด ……………………………………………..……
พื้นที่เฉพาะในส่วนของการครอบครองรวมสูงสุด …………………………….. ตารางเมตร
มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการครอบครองเพื่อ .....................................................
ชื่อวัตถุอันตราย (๑) ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง .........................................................................................
ชื่อทางการค้าของวัตถุอันตราย (๒) ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ..................................................................
ทะเบียนเลขที่ ...………………………………………........................................................................................................
(ในกรณีที่มีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครองมากกว่า ๑ รายการ ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลัง)

ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ …………………..…………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. …………
( ลายมือชื่อ ) …………………………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่
(……………………………….……)

-๑/๑รายการด้านหลังใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตราย
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ...............................................................................................
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
๑. ชื่อวัตถุอันตราย ..............................................................................................................................................
ชื่อทางการค้า ........………………………………………….........................................................................................
ทะเบียนเลขที่ ………….…………………………………………………………..................................................................
( ลายมือชื่อ ) …………………..……………………….. พนักงานเจ้าหน้าที่
(…………………………..…………………)
(ระบุรายการเพิม่ เติมด้านล่าง)
หมายเหตุ

(๑) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ระบุเฉพาะชื่อวัตถุอันตราย
(๒) วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ระบุเฉพาะชื่อทางการค้า

-๒รายการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตรายเลขที่ ……………………………….
ที่

ลงวันที่

ครั้งที่

อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ใช้ได้ถึง
บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม

พนักงานเจ้าหน้าที่

-๓บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ……………………
ครั้งที่

หนังสือ

ที่

ลงวันที่

รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ วอ. ๙

คําขอต่ออายุใบอนุญาต
วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….….
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..……… อายุ ………....… ปี สัญชาติ ……………….…
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….………………………………………………………
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าตั้งอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..……………
จังหวัด …………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...………………….
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………………..……………………………………………….
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………………………..………………………………………..
ตั้งอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….…………
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………...
รหัสไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..…………….
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต  ผลิตวัตถุอันตราย
 ส่งออกวัตถุอันตราย
 นําเข้าวัตถุอันตราย
 มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต …………………………………………………
ใบอนุญาตเลขที่ ………………………………………………………………………………
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ส่ง  ใบอนุญาต
 อื่นๆ ระบุ …………………..…………………..……………………
.………………………………………………….……………………….
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
(ลายมือชื่อ) ………………………..……………………. ผู้ขออนุญาต
หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการพัฒนาเปลีย่ นแปลงไป การกําหนดให้การขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
และการขอต่ออายุใบอนุญาตที่กําหนดไว้เดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
การขออนุญ าตและการขอต่ออายุใบอนุญ าตให้สามารถขอผ่านระบบเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้น และปรับปรุง แบบคําขออนุญาต แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
และแบบใบอนุญาต ตลอดจนหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

