คู่มือสำหรับประชำชน
1. ชื่องำนบริกำร

การแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และ
การนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (วอ./อก.6)

2. หน่วยงำนรับผิดชอบ

สานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

3. ประเภทงำนบริกำร

กระบวนงานบริการ

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร

การแจ้ง

5. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
๒. พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
๓. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก
หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน้าที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
๕. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง
ข้อเท็จจริงของผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจ
หน้าที่รับผิดชอบ (วอ/อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
6. ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย

ไม่มี

7. ประเภทของช่องทำง แจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. กรณีสมัครเป็นสมาชิกยื่นแจ้ง วอ./อก.6 ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์ฯ : ติดต่อด้วย
ตนเองที่ศูนย์สารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 1 อาคารกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
2. กรณีเป็นสมาชิกแล้ว ให้ยื่นแจ้ง วอ./อก.6 ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. โทรศัพท์ / โทรสำร

0 2202 4127,0 2202 4165, 0 2202 4168, 0 2202 4017

10 วันที่ให้บริกำร

วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

11. เวลำที่ให้บริกำร
1. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00-18.00น. (กรณียื่นแจ้ง วอ./อก.6 ทางออนไลน์)
2. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 และวันเสาร์ 08.30-12.00 (กรณีสมัคร
สมาชิกยื่น วอ./อก.6)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
1. การสมัครสมาชิก
ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นแจ้ง วอ./อก.6 จะต้องสมัครเป็นสมาชิก ตามแบบ วอ./
อก.6 พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ ศูนย์สารพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
แบบ วอ./อก.6 ได้ที่ http://www2.diw.go.th/iwmb/forms.asp
2. การแจ้งตามแบบ วอ./อก.6
การแจ้งตามแบบ วอ./อก.6 กาหนดให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนาเข้า/ส่งออก แจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย(ของเสียเคมีวัตถุ) และการนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้แล้ว ตามบัญชี 5.2 และ 5.3 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.
2556 ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนาเช้าหรือส่งออก
วัตถุอันตรายดังกล่าวออกจากด่านศุลกากร สามารถแจ้งข้อเท็จจริง ได้ที่
http://haz2.diw.go.th/LinkVK6/index.html
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนกำรสมัครสมำชิก
เริ่ม

จนท. รับ/จ่ายเรื่องที่ปฏิบตั ิงานที่ศูนย์สารพันทันใจ
รับใบสมัครสมาชิกเป็นสมาชิก ตามแบบ วอ./อก.6.1

เอกสารครบถ้วนและ
ถูกต้อง

เอกสารไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน

ผู้ขออนุญาตแก้ไข/ยื่นเอกสารเพิ่มเติม

จนท. รับ/จ่ายเรื่อง แจ้งความ
บกพร่องและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม
จนท. รับ/จ่ายเรื่อง คืนใบรับแจ้ง

วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์ พิจารณา
และสั่งพิมพ์หนังสือแจ้งหมายเลข
สมาชิกและรหัสผ่าน

ส่งเรื่องให้ ฝบ. บันทึกข้อมูล และจัดส่งหนังสือแจ้ง
จบ

ขั้นตอนกำร “แจ้งข้อเท็จจริง ตำมแบบ วอ./อก. 6”
ผู้ประกอบการยื่นแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบความถูกต้อง
โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบ
ความถูกต้องข้อมูลการแจ้ง
วอ./อก. 6 ของผู้ประกอบการ

กรณีตรวจพบไม่เป็นไปตามที่แจ้งข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ
เพื่อดาเนินการเปรียบเทียบปรับ

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
กำรสมัครเป็นสมำชิก
รำยกำรเอกสำร
1. แบบการแจ้งข้อเท็จจริง (แบบ วอ./อก.6.1)
1. เอกสำรประกอบ
รำยกำรเอกสำร
2. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต กรณี
เป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้สาเนาหนังสือ
เดินทาง (Passport) หรือสาเนาใบอนุญาต
ทางาน (work permit) มีการลงนาม
รับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทน
นิติบุคคลกรณีเป็นบุคคลต่างด้าวให้ใช้
สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
สาเนาใบอนุญาตทางาน (work permit)
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ออกไว้ไม่เกิน 6เดือน ลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
โดยผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือจด
ทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า
1.2 กรณีผู้ขออนุญำตมีกำรมอบอำนำจ
4. หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ ๑๐
บาท ต่อการดาเนินการ ๑ เรื่อง หรือติด
อากรแสตมป์ ๓๐ บาทต่อการดาเนินการ
มากกว่า ๑ เรื่อง ในคราวเดียวกัน
5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีบุคคลต่างด้าวของผู้มอบอานาจ
6. ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
7. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีบุคคลต่างด้าวของผู้รับมอบอานาจ
8. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ
1.3 เอกสำรประกอบกำรแจ้งข้อเท็จจริง
9. สาเนาบัญชีสินค้า(Invoice)
10. สาเนารายการพัสดุภัณฑ์ (Packing List)
11. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L)หรือ
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill)

ตัวจริง
1

สำเนำ

เงื่อนไข

ตัวจริง

สำเนำ
1

เงื่อนไข
บุคคลธรรมดา

1

นิติบุคคล

1

นิติบุคคล

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1
1

กรณีมีการมอบอานาจ
กรณีมีการมอบอานาจ

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1
1
1

ผู้ขออนุญาต
ผู้ขออนุญาต
ให้ระบุวันนาส่งให้ชัดเจน

15. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400อีเมล์: pr@diw.mail.go.th
2. โทรศัพท์ 0 2202 4000/0 2202 4016
3. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล
ตู้ ปณ. 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.thโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล
17. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www2.diw.go.th/iwmb/forms.asp

