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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  มาตรา  ๒๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๗  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุ
อันตราย  ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอแบบ  วอ.  ๑  แบบ  วอ.  ๓  แบบ  วอ.  ๕  
หรือแบบ  วอ.  ๗  ท้ายกฎกระทรวงนี้  จํานวน  ๒  ชุด   

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย  นั้น  
หรือหน่วยงานอ่ืนที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ตามวรรคสอง  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

รายการประกอบคําขอใด  ถ้าเหมือนกับรายการที่ได้ส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วในการ 
ขออนุญาตผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายในครั้งที่แล้วมา  ผู้ยื่นคําขอ 
จะไม่ส่งรายการนั้นมาก็ได้  เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน”   

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๑๖  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๑๔ 
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“ข้อ  ๑๖  ให้มีใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  และส่งออกซ่ึงวัตถุอันตราย  สําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์
หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย  และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย  สําหรับแต่ละสถานที่
เก็บรักษาหรือแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   
เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ซ่ึงออกตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๗ )   
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย   
ซ่ึงจําเป็นต้องขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตดังกล่าว  ให้ยื่นหนังสือพร้อมใบอนุญาตฉบับเดิม
ที่ได้รับอนุญาตและเอกสารที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้นเพื่อขอ
แก้ไขเปล่ียนแปลง  ทั้งนี้  การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อวัตถุอันตราย  สูตรเคมี  อัตราส่วน  ลักษณะ 
และสูตรของวัตถุอันตรายจะกระทํามิได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรให้แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งได้  
ให้บันทึกการแก้ไขเปล่ียนแปลงลงในใบอนุญาต  หรือออกหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลง   
หรือออกใบอนุญาตให้ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ  ๒๓  ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซ่ึงวัตถุอันตราย  ให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอแบบ  วอ.  ๙  ท้ายกฎกระทรวงนี้  
จํานวน  ๒  ชุด 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้น  
หรือหน่วยงานอ่ืนที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  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 คําขออนุญาตผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุ อันตราย   
หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ต่อไปได้  และในกรณีที่คําขอที่ยื่นไว้นั้นมีข้อแตกต่างไปจากคําขอตามกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัตน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



คําขออนญุาตผลติวัตถุอนัตราย 
 

           วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….…. 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..……… อายุ ………....… ปี สญัชาติ ……………….… 
 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….……………………………………………………… 
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าต้ังอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………………………………….. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ช่ือ …………………………………………………………………….………………………………………….. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตราย ช่ือ ………………………………………………………………..……………………………………….. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒) 
แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผูเ้ช่ียวชาญหรอืบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบฯ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
(ในกรณีที่มีสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลัง) 
ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายตามรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี 
ช่ือวัตถุอันตราย  สูตรเคมี (๑)  และอัตราส่วน …………………………………………………………………..…………..……….... 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..………………
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....…. 
ช่ือทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...…. 
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..…..................................................... 

หมายเหตุ .……………………..…………………………………………………………………......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

แบบ วอ. ๑ 



-๒- 
 

ช่ือผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการผลิต (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒) 
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ)  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาต (๓) ดังต่อไปน้ี 
 

   สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
   สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคล 
   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม ( ภ.พ. ๒๐ ) 
   สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย (ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตผลิตได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว) 
   แผนที่สงัเขปแสดงสถานทีผ่ลิตวัตถุอนัตรายและบริเวณข้างเคียง 
   แผนที่สงัเขปแสดงสถานทีเ่กบ็รกัษาวัตถุอันตรายและบรเิวณข้างเคียง 
   แผนผังภายในของอาคารทีใ่ช้เปน็สถานทีผ่ลิตและสถานทีเ่กบ็รกัษาวัตถุอันตราย 

ทั้งทีเ่ป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ ์
   เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลติ 

 เอกสารแสดงความรู้ความชํานาญของผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบสําหรับ 
การผลิตและเก็บรักษา 

   เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจุทีจ่ะใช้และการหุ้มห่อหรอืผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
      เอกสารแสดงข้อมลูความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เช่น Materials  Safety  Data  Sheet 

 อื่น ๆ ( ระบ)ุ .……………………………………………………….. 
 

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (๔) 
 

( ลายมือช่ือ ) ……………………………… ผู้ขออนุญาต 
 
หมายเหตุ      (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมวิชาการเกษตร  

กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี 
(๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation) 
(๓)  เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นต้องแนบเฉพาะการขออนุญาตคร้ังแรก หรือในกรณี 

 ท่ีเอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงข้อความไปจากฉบับเดิมท่ีได้เคยมอบไว้ 
(๔)  ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 

สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งที่ ๒ ช่ือ ……………………………………………………………………………………………………………….….. 
ตั้งอยู่เลขที่ ………….… หมู่ที่ ……..ตรอก/ซอย ………………………..…………………. ถนน …………………….…………………………………... 
ตําบล/แขวง …………………………..………………… อําเภอ/เขต …………………………..…..………. จังหวัด ..……………………………………. 
รหัสไปรษณีย์ …………………… โทรศัพท์ ……………………….…….…………………. โทรสาร ………………………………..……………………... 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒)   
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ) 
……….............................................................................................................................................................................................. 
(ในกรณีที่มีสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๒ แห่ง ให้ทําเป็นเอกสารแนบ) 



ครุฑ 
ใบอนญุาตผลิตวัตถุอันตราย 

ใบอนุญาตเลขที ่……………………                                             กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….…... 
                                                                                   กระทรวง ..………….................................. 

วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนเลขที่ …………………………….…………… 
อนุญาตให้ …………………………………………………………………………….…………………. สัญชาติ …….…………………….. 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………….…………….. 
สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังอยู่เลขที่ ……….… หมูท่ี่ …………... ตรอก/ซอย ………….……………….…...…. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ช่ือ …………………………………………………………………….………………………………………….. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
ผลิตวัตถุอันตรายตามรายการดังต่อไปน้ี 
ช่ือวัตถุอันตราย  สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน ...……………………………………………..…………………………………………. 
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….… 
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....…. 
ช่ือทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...…. 
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..…..................................................... 

หมายเหตุ .……………………..…………………………………………………………………......................................................... 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตรายตามรายการด้านหลังใบอนุญาตน้ี 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการผลิต (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒) 
แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผูเ้ช่ียวชาญหรอืบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบฯ) 
.............................................................................................................................................................................. 
ใบอนุญาตน้ีออกให้โดยมเีงื่อนไข ดังต่อไปน้ี …………………..…………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใบอนุญาตน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 

( ลายมือช่ือ ) …………………………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                                                                            (……………………………….……) 
 

 
 

แบบ วอ. ๒ 



-๑/๑- 
 
รายการด้านหลงัใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย 
ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายเลขที่ ........................................................................................................................ 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตรายแห่งที ่๑ ช่ือ ……………………………………………………….………………………………….… 
ต้ังอยู่เลขที่ …………..… หมู่ที่ ……………… ตรอก/ซอย …………….……………………. ถนน ………………………….......... 
ตําบล/แขวง ……………………………………… อําเภอ/เขต …………………….…..…………. จังหวัด ...…………….…………. 
รหสัไปรษณีย์ ………………….….โทรศัพท์ ………………………….…..……… โทรสาร………………………..………….……….. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรอืบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบสําหรบัการเกบ็รักษา (ในกรณีทีม่ีประกาศฯ ออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมผีู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบฯ) ........................................................................................................ 
 

( ลายมือช่ือ ) ……………………………….…… พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                       (………………………………………) 

(ในกรณีที่มีสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) 

 
หมายเหตุ    (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมวิชาการเกษตร   

กรมประมง  และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี 
(๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ที่ ลงวันที ่
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

พนักงานเจ้าหน้าที ่
ครั้งที ่ ใช้ได้ถึง บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
 
 



-๓- 
 

บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายเลขที ่…………………………… 

ครั้งที ่ หนังสือ ที่ ลงวันที ่ รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พนักงานเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



คําขออนญุาตนําเข้าวัตถุอันตราย 
 

           วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….…. 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..……… อายุ ………....… ปี สญัชาติ ……………….… 
 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….……………………………………………………… 
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าต้ังอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………………………………….. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตราย ช่ือ ………………………………………………………………..……………………………………….. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒) 
แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผูเ้ช่ียวชาญหรอืบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบฯ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
( ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลัง ) 

ขออนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายตามรายการ ดังต่อไปน้ี 
ช่ือวัตถุอันตราย  สูตรเคมี (๑)  และอัตราส่วน …………………………………………………………………..…………..……….... 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....…. 
ช่ือทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...…. 
ผู้ผลิต ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
ประเทศทีผ่ลิต ………………………….………………………………………........................................................................... 
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..…..................................................... 
หมายเหตุ ……………….………..…………………………………………………………………………………………………………………. 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
 
 
 
 
 
 

แบบ วอ. ๓ 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 



-๒- 
 

พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาต (๓) ดังต่อไปน้ี 
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. ๒๐ ) 
 สําเนาใบสาํคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  (ในกรณีทีผู่้ขออนุญาตนําเข้าได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว) 
 สําเนาผลการวิเคราะห์วัตถุอันตราย 
 แผนที่สงัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง 
 แผนผังภายในของอาคารที่ใช้เป็นสถานทีเ่กบ็รักษาวัตถุอันตราย ( ในกรณีที่มปีระกาศฯ  

ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
ให้สถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กําหนด) 

 เอกสารแสดงความรู้ความชํานาญของผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา 
 เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุทีจ่ะใช้และการหุม้ห่อหรอืผกูมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
 เอกสารแสดงข้อมลูความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เช่น Materials Safety Data Sheet 
 อื่น ๆ ( ระบุ ) ………………………………………………………………….…. 

  
มาเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย (๔) 
 

( ลายมือช่ือ ) …………………………………………ผู้ขออนุญาต 
 

หมายเหตุ       (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมวิชาการเกษตร   
  กรมประมง และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี 

 (๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation) 
 (๓)  เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นต้องแนบเฉพาะการขออนุญาตคร้ังแรก หรือในกรณีท่ี 

 เอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงข้อความไปจากฉบับเดิมท่ีได้เคยมอบไว้ 
 (๔)  ให้ใส่เคร่ืองหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 

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



 
ครุฑ 

ใบอนญุาตนําเข้าวัตถุอนัตราย 

ใบอนุญาตเลขที ่……………………                                             กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….…... 
                                                                                   กระทรวง ..………….................................. 

วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนเลขที่ …………………………….…………… 
อนุญาตให้ …………………………………………………………………………….…………………. สัญชาติ …….…………………….. 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………….…………….. 
สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังอยู่เลขที่ ……….… หมูท่ี่ …………... ตรอก/ซอย ………….……………….…...…. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
นําเข้าวัตถุอันตรายตามรายการ ดังต่อไปน้ี 
ช่ือวัตถุอันตราย  สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน ...……………………………………………..…………………………………………. 
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….… 
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....…. 
ช่ือทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...…. 
ผู้ผลิต ..……………………………………………………………………………………………..…..................................................... 
ประเทศทีผ่ลิต …………………………………………………………………............................................................................ 
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..…..................................................... 

หมายเหตุ .……………………..…………………………………………………………………......................................................... 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตรายตามรายการด้านหลังใบอนุญาตน้ี 
ใบอนุญาตน้ีออกให้โดยมเีงื่อนไข ดังต่อไปน้ี ...……………………………………………………..………………………………….. 
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….… 
ใบอนุญาตน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 

( ลายมือช่ือ ) …………………………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                                                                            (……………………………….……) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ วอ. ๔ 



 
-๑/๑- 

 
รายการด้านหลงัใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย 
ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายเลขที่ ..................................................................................................................... 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตรายแห่งที ่๑ ช่ือ ……………………………………………………….………………………………….… 
ต้ังอยู่เลขที่ …………..… หมู่ที่ ……………… ตรอก/ซอย …………….……………………. ถนน ………………………….......... 
ตําบล/แขวง ……………………………………… อําเภอ/เขต …………………….…..…………. จังหวัด ...…………….…………. 
รหสัไปรษณีย์ ………………….….โทรศัพท์ ………………………….…..……… โทรสาร………………………..………….……….. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรอืบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบสําหรบัการเกบ็รักษา (ในกรณีทีม่ีประกาศฯ ออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมผีู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบฯ) ........................................................................................................ 
 

( ลายมือช่ือ ) ……………………………….…… พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                       (………………………………………) 

 
(ในกรณีที่มีสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑  แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) 
 
หมายเหตุ     (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมวิชาการเกษตร 

 กรมประมง  และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี 
 (๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายเลขที่ …………………………………………………. 

ที่ ลงวันที ่
                        อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

พนักงานเจ้าหน้าที ่
ครั้งที ่ ใช้ได้ถึง บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



-๓- 
 

บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายเลขที่ ...………………………… 

ครั้งที ่ หนังสือ ที่ ลงวันที ่ รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พนักงานเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



คําขออนญุาตส่งออกวัตถุอนัตราย 
 

           วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….…. 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..……… อายุ ………....… ปี สญัชาติ ……………….… 
 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….……………………………………………………… 
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าต้ังอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………………………………….. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตราย ช่ือ ………………………………………………………………..……………………………………….. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๒) 
แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผูเ้ช่ียวชาญหรอืบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบฯ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
( ในกรณีที่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลัง ) 

ขออนุญาตสง่ออกวัตถุอันตรายตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
ช่ือวัตถุอันตราย  สูตรเคมี (๑)  และอัตราส่วน …………………………………………………………………..…………..……….... 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....…. 
ช่ือทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...…. 
ประเทศปลายทาง …………………….………………………………………........................................................................... 
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..…..................................................... 
หมายเหตุ ……………….………..…………………………………………………………………………………………………………………. 
...…………………….……..……………...………………………………………………………….….…..………………………..……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ วอ. ๕ 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 



-๒- 
 

พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาต (๓) ดังต่อไปน้ี 
 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. ๒๐ ) 
 สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  
 สําเนาผลการวิเคราะห์วัตถุอันตราย 
 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง 
 แผนผังภายในของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ( ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตาม

ความในมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด) 

 เอกสารแสดงความรู้ความชํานาญของผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการเก็บรักษา 
 เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจทุี่จะใช้และการหุ้มห่อหรอืผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
 เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เช่น Materials Safety Data Sheet 
 อื่น ๆ ( ระบุ ) ………………………………………………………………….…. 

  

มาเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย (๔) 
 

( ลายมือช่ือ ) …………………………………………ผู้ขออนุญาต 
 

หมายเหตุ      (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมวิชาการเกษตร   
กรมประมง  และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี 

(๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation) 
(๓)  เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นต้องแนบเฉพาะการขออนุญาตคร้ังแรก หรือในกรณีท่ี 

เอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงข้อความไปจากฉบับเดิมท่ีได้เคยมอบไว้ 
(๔)  ให้ใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 

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



ครุฑ 
ใบอนญุาตส่งออกวัตถุอันตราย 

ใบอนุญาตเลขที ่……………………                                             กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….…... 
                                                                                   กระทรวง ..………….................................. 

วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนเลขที่ …………………………….…………… 
อนุญาตให้ …………………………………………………………………………….…………………. สัญชาติ …….…………………….. 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………….…………….. 
สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังอยู่เลขที่ ……….… หมูท่ี่ …………... ตรอก/ซอย ………….……………….…...…. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
ส่งออกวัตถุอันตรายตามรายการ ดังต่อไปน้ี 
ช่ือวัตถุอันตราย  สูตรเคมี (๑) และอัตราส่วน ...……………………………………………..…………………………………………. 
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….… 
ลักษณะและสูตร (Formulation) (๒) …………………………………….………………………………..……………………….....…. 
ช่ือทางการค้า ( ถ้ามี ) ..…………………………………………………………………………………………………..………………...…. 
ประเทศปลายทาง ……………………………………………………………............................................................................ 
ปริมาณ ..…………………………………………………………………………………………..…..................................................... 

หมายเหตุ .……………………..…………………………………………………………………......................................................... 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตรายตามรายการด้านหลังใบอนุญาตน้ี 
ใบอนุญาตน้ีออกให้โดยมเีงื่อนไข ดังต่อไปน้ี ...……………………………………………………..………………………………….. 
…………………….……..………………………………………………………………………..……………………..……………………..………
……………………….…………………………..…………………………………………………………………………………..……………….… 
ใบอนุญาตน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 

( ลายมือช่ือ ) …………………………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                                                                            (……………………………….……) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ วอ. ๖ 



-๑/๑- 
 

รายการด้านหลงัใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย 
ใบอนุญาตสง่ออกวัตถุอันตรายเลขที่ .................................................................................................................... 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตรายแห่งที ่๑ ช่ือ ……………………………………………………….………………………………….… 
ต้ังอยู่เลขที่ …………..… หมู่ที่ ……………… ตรอก/ซอย …………….……………………. ถนน ………………………….......... 
ตําบล/แขวง ……………………………………… อําเภอ/เขต …………………….…..…………. จังหวัด ...…………….…………. 
รหสัไปรษณีย์ ………………….….โทรศัพท์ ………………………….…..……… โทรสาร………………………..………….……….. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรอืบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบสําหรบัการเกบ็รักษา (ในกรณีทีม่ปีระกาศฯ ออกตามความใน
มาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมผีู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบฯ) ........................................................................................................ 
 

( ลายมือช่ือ ) ……………………………….…… พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                       (………………………………………) 

 
(ในกรณีที่มีสถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตรายมากกว่า  ๑ แห่ง ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) 

หมายเหตุ      (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง  และกรมปศุสัตว์ไม่ต้องระบุสูตรเคมี 

(๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องระบุสูตร (Formulation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายเลขที่ …………………………………………………. 

ที่ ลงวันที ่
                        อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

พนักงานเจ้าหน้าที ่
ครั้งที ่ ใช้ได้ถึง บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



-๓- 
 

บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายเลขที่ ………………………… 

ครั้งที ่ หนังสือ ที่ ลงวันที ่ รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พนักงานเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



คําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย 
 

           วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….…. 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..……… อายุ ………....… ปี สญัชาติ ……………….… 
 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….……………………………………………………… 
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าต้ังอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………………………………….. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตราย ช่ือ ………………………………………………………………..……………………………………….. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบสําหรับการเกบ็รกัษา/การใช้รับจ้าง (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เช่ียวชาญหรือ 
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ) ……........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่วัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการครอบครองเพื่อ 

  ขาย    ขนส่ง      ใช้    อื่น ๆ  (ระบุ) ..................................  
ช่ือวัตถุอันตราย (๑)  ที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ………................................................................................... 
ช่ือทางการค้าของวัตถุอันตราย (๒) ที่ขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ……................................................................ 
ทะเบียนเลขที่ ...................................................................................... 
ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด ……………......................................... 
พื้นที่เฉพาะในส่วนของการครอบครองรวมสูงสุด …………… ตารางเมตร 
(ถ้ามีหลายรายการใหร้ะบุว่า “ดังบัญชีรายช่ือแนบท้าย”) 
 
พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าได้ส่งมอบเอกสารประกอบคําขออนุญาต (๓) ดังต่อไปน้ี 

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

 

 

 

    แบบ วอ. ๗ 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 



 
-๒- 

 
 สําเนาใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 หลักฐานแสดงการได้วัตถุอันตรายไว้ในครอบครอง 
 รายช่ือวัตถุอันตรายที่มีไว้ในครอบครองในกรณีที่มีมากกว่าหน่ึงรายการ 
 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง 
 แผนผังภายในของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย (ในกรณีที่มีประกาศฯ  

                  ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
                    ให้สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด) 

 เอกสารแสดงความรู้ความชํานาญของผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบ 
                 สําหรับการเก็บรักษา 

 เอกสารแสดงระบบ/กรรมวิธี การปอ้งกัน และอุปกรณ์ในการบรรเทาความรุนแรงของ 
                 อุบัติภัยของสถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตราย 

 เอกสารแสดงวิธีการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
 เอกสารแสดงข้อมลูความปลอดภัยของวัตถุอันตราย เช่น Materials Safety Data Sheet 
 อื่น ๆ  ( ระบุ) …………………...…………………………………………………........       

 
มาเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย (๔) 

                                                                                                                                         
 

  ( ลายมือช่ือ ) …………………………………… ผู้ขออนุญาต 
 
 
 

หมายเหตุ         (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ระบุเฉพาะช่ือวัตถุอันตราย 
(๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ระบุเฉพาะ 

ช่ือทางการค้า 
(๓)  เอกสารประกอบคําขออนุญาตดังกล่าวข้างต้นต้องแนบเฉพาะการขออนุญาตครั้งแรก  

หรือกรณีในที่เอกสารประกอบคําขออนุญาตมีการเปล่ียนแปลงข้อความไปจากฉบับเดิม 
ที่ได้เคยมอบไว้ 

(๔)  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 



ครุฑ 
ใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอนัตราย 

 

ใบอนุญาตเลขที ่……………………                                             กรม/สํานักงาน ...…….…………….…….…... 
                                                                                   กระทรวง ..………….................................. 

วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 
อนุญาตให้ …………………………………………………………………………….…………………. สัญชาติ …….…………………….. 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร …………………………….…………….. 
สถานที่ติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังอยู่เลขที่ ……….… หมูท่ี่ …………... ตรอก/ซอย ………….……………….…...…. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตราย ช่ือ .…………………………………………………………….………………………………………….. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
ช่ือผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรบัผิดชอบสําหรับการเกบ็รกัษา/การใช้รับจ้าง (ในกรณีที่มีประกาศฯ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้ต้องมีผู้เช่ียวชาญหรือ 
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบฯ) ……........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปริมาณการครอบครองรวมสูงสุด ……………………………………………..…… 
พื้นที่เฉพาะในส่วนของการครอบครองรวมสูงสุด …………………………….. ตารางเมตร 
มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการครอบครองเพื่อ ..................................................... 
ช่ือวัตถุอันตราย (๑)  ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ......................................................................................... 
ช่ือทางการค้าของวัตถุอันตราย (๒) ที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง .................................................................. 
ทะเบียนเลขที่ ...………………………………………........................................................................................................ 
(ในกรณีที่มีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครองมากกว่า ๑ รายการ ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมด้านหลัง) 

ใบอนุญาตน้ีออกให้โดยมเีงื่อนไข ดังต่อไปน้ี …………………..…………………………………............................................ 
……………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ใบอนุญาตน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ……. เดือน ……………………… พ.ศ. ………… 

( ลายมือช่ือ ) …………………………….……… พนักงานเจ้าหน้าที่ 

                                                                            (……………………………….……) 
 
 
 
 

แบบ วอ. ๘ 



 
-๑/๑- 

 
รายการด้านหลงัใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่วัตถุอันตราย 
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ ............................................................................................... 
รายช่ือวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครอง 
๑.  ช่ือวัตถุอันตราย .............................................................................................................................................. 
     ช่ือทางการค้า ........…………………………………………......................................................................................... 
     ทะเบยีนเลขที ่………….………………………………………………………….................................................................. 
  
 

( ลายมือช่ือ ) …………………..……………………….. พนักงานเจ้าหน้าที ่

                                                                     (…………………………..…………………) 
 
(ระบุรายการเพิม่เติมด้านล่าง) 
หมายเหตุ      (๑)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ระบุเฉพาะช่ือวัตถุอันตราย 

(๒)  วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ระบุเฉพาะช่ือทางการค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

รายการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่วัตถุอันตรายเลขที่ ………………………………. 

ที่ ลงวันที ่
                        อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

พนักงานเจ้าหน้าที ่
ครั้งที ่ ใช้ได้ถึง บันทึกการอนุญาตเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 



-๓- 

 

บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที ่…………………… 

ครั้งที ่ หนังสือ ที่ ลงวันที ่ รายการการแก้ไขเปลี่ยนแปลง พนักงานเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 



คําขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

           วันที่ ….... เดือน …………………… พ.ศ ……….…. 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..……… อายุ ………....… ปี สญัชาติ ……………….… 
 
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ………………….……………………………….…….……………………………………………………… 
สถานที่ติดต่อของข้าพเจ้าต้ังอยู่เลขที่ …….….. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………………………………….. 
ถนน ……………………………………. ตําบล/แขวง ……………………………….……. อําเภอ/เขต ..………………..…………… 
จังหวัด …………………………… รหสัไปรษณีย์ ………………….. โทรศัพท์ …………….…………โทรสาร ...…………………. 
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย ช่ือ ………………………………………………………………..………………………………………………. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
สถานที่เกบ็รกัษาวัตถุอันตราย ช่ือ ………………………………………………………………..……………………………………….. 
ต้ังอยู่เลขที่ ……..…… หมู่ที่ …..…... ตรอก/ซอย ………………..……..…………… ถนน ………………..…………….………… 
ตําบล/แขวง ………………………………… อําเภอ/เขต …………..…………………... จังหวัด ………………………….………... 
รหสัไปรษณีย์ ……………………….……… โทรศัพท์ ……………………..…………… โทรสาร ..……………………..……………. 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต    ผลิตวัตถุอันตราย     ส่งออกวัตถุอันตราย 
      นําเข้าวัตถุอันตราย     มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาต ………………………………………………… 
ใบอนุญาตเลขที ่……………………………………………………………………………… 
พร้อมกันน้ีข้าพเจ้าได้ส่ง    ใบอนุญาต 
      อื่นๆ ระบ ุ…………………..…………………..…………………… 

      .………………………………………………….………………………. 
มาเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย 
 
  
                        (ลายมือช่ือ) ………………………..……………………. ผู้ขออนุญาต 
 
หมายเหตุ    ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

แบบ วอ. ๙ 

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการพัฒนาเปลีย่นแปลงไป  การกําหนดให้การขออนุญาตผลิต  นําเข้า  ส่งออก  และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
และการขอต่ออายุใบอนุญาตที่กําหนดไว้เดิมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
การขออนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตให้สามารถขอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายน้ัน  และปรับปรุงแบบคําขออนุญาต  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  
และแบบใบอนุญาต  ตลอดจนหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตผลิต  นําเข้า  ส่งออก  
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


