สาหรับรับฟังความคิดเห็น

(ร่าง)
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนาผ่านวัตถุอันตราย
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ....
------------------------------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐/๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญญั ติ วัต ถุอั น ตราย (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมโรงงานอุ ตสาหกรรมโดยความเห็ นของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนาผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑
บททั่วไป
-------------------------------------------------------------

ข้อ ๓ “วัตถุอันตราย ” ในประกาศนี้ หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบตามบัญชี ๕.๑ บัญชี ๕.๒ บัญชี ๕.๓ บัญชี ๕.๔ และบัญชี ๕.๕ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
ตามแบบ วอ./อก .. ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าวต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
แจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์
วิธีการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งและเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้ออกใบนาผ่านเพื่อเป็นหลักฐานตามบันทึกท้ายแบบ วอ./อก ..
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
วอ./อก .. ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าวต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือแจ้งผ่าน
ระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
เมื่อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่พิจ ารณารายการเอกสารและหลั กฐานแล้ ว ถ้าเห็ น ควรอนุญ าตให้ ออก
ใบนาผ่าน ตามแบบ วอ./อก... ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๖ กรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ให้ยื่นเอกสารเพื่อแจ้งนาผ่าน
วัตถุอันตราย ต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

ข้อ ๗ ใบนาผ่านออกให้สาหรับผลิตภัณฑ์หรือชื่อของวัตถุอันตรายมากกว่าหนึ่งรายการได้ โดยให้ใช้ได้
ภายในอายุใบนาผ่านและใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง
ข้อ ๘ ผู้ขอนาผ่านวัตถุอันตรายจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นผู้ ประกอบกิจการ
นาเข้าและส่งออกวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
๒) เป็นผู้ลงทะเบียนให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนหรือถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ข้อ ๙ ผู้ขอนาผ่านต้องจัดให้มีการประกันสาหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการ
วัตถุอันตรายตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๒ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยต้องทาสัญญาประกันค่าใช้จ่ายตามแบบ วอ./อก ..
ท้ายประกาศนี้ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมวางหนังสือค้าประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่าหนึ่งแสนบาท ยกเว้นกรณีการนาเข้า -ส่งออก
ของเสียเคมีวัตถุ ต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารวงเงินขั้นต่าห้าแสนบาท
ข้อ ๑๐ เมื่อมีการนาผ่านวัตถุอันตรายออกจากราชอาณาจักรแล้ว ให้ผู้นาผ่านส่งคืนใบนาผ่านที่เจ้าหน้าที่
ศุลกากรได้สลักหลังครบถ้วนแล้วให้แก่กรมโรงงาน จึงจะดาเนินการขอคืนหลักประกันได้

หมวด ๒
ขั้นตอนในการพิจารณาออกใบนาผ่าน
-----------------------------------------------------ข้อ ๑๑ ผู้ประสงค์จะขอใบนาผ่าน ให้ยื่นใบแจ้งสาหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒ ยื่นคาขออนุญาต
สาหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบใบแจ้ง/ คาขออนุญาต ตามเงื่อนไขดังนี้
๑) กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับเรื่อง
๒) กรณีที่คาขอหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด หากผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจ ไม่สามารถ
ดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ จะจัดทาบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดนับจากวันที่จัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามในบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้
เป็นหลักฐาน
กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะส่งคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอต่อไป
เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้น
แล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะออกใบรับเรื่อง

ข้อ ๑๒ เมื่อได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ออกใบนาผ่านตามหมวดนี้ เมื่อได้รับเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน
กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบในภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งไม่ให้นาผ่าน
ข้อ ๑๓ หากอธิบ ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ ซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบอานาจให้
ปฏิบัติราชการแทนเห็นสมควรไม่ออกใบนาผ่าน ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งผลการออกใบนาผ่านให้แจ้งผู้ขอทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่อง

หมวด ๓
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบนาผ่าน
-----------------------------------------------------ข้อ ๑๔ หากผู้รับใบนาผ่านวัตถุอันตรายจาเป็นจะต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบนาผ่าน ให้ยื่น
คาขอตามแบบ วอ./อก .. ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในแบบดังกล่าวก่อนวัตถุอันตรายเข้ามา
ในราชอาณาจั ก ร ต่ อ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ แจ้ ง ผ่ า นระบบสั ญ ญาณคอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดโดยการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อวัตถุอันตราย อัตราส่วนผสม ไม่อาจกระทาได้ ทั้งนี้ ต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนวัตถุอันตรายถึง
ราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่

(

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๒

………………………………………………………..

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

)

แบบ วอ./อก. ..

สัญญาประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย
สาหรับผู้นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ และ/หรือชนิดที่ ๓ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
(นิติบุคคล)
ข้าพเจ้า ...................................................................................ส
านักงานตั้งอยู่เลขที่ ...........................หมู่ท่ี ..........
ตรอก/ซอย ...................... ถนน .................. ตาบล/แขวง .................. อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด........................
โดยมี ...................................................................................................เป็นผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .................................. ลงวันที่.........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ขอทา
สัญญาประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุอันตรายตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๒ และมาตรา
๘๘ แห่งพระราชแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผูกพันรับผิดชอบในฐานะผู้นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ และ/
หรือชนิดที่ ๓ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ผู้ให้สัญญาจะดาเนินการนาผ่านวัตถุอันตรายโดยจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่ง
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการนาผ่านทุกประการ จนกระทั่งได้นาวัตถุอันตรายดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร
๒. ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่ได้
ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะออกบังคับใช้ต่อไปในภายหน้าด้วย
๓. ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบในการกระทาใด ๆ ที่พนักงานควบคุมการขนส่ง หรือพนักงานขับรถของผู้ให้
สัญญา หรือบุคคลอื่นที่ผู้ให้สัญญาได้ว่าจ้างได้กระทาในการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนา
ผ่านวัตถุอันตรายนั้น
๔. หากผู้ให้สัญญาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของกรม...เกี่ยวกับ
การนาผ่าน และมีเหตุให้ต้องมีคาสั่งทาลายหรือจัดการวัตถุอันตรายนั้นตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๒ และมาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ให้
สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบและชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เป็นเหตุ
ให้ผู้ให้สัญญาหลุดพ้นจากการที่จะต้องถูกฟ้องดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๖. เพื่อเป็นการประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุอันตรายที่ ฝ่าฝืนการนาผ่าน ผู้ให้
สัญญาขอวางหลักประกัน □ แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายกรมโรงงานอุตสาหกรรม

□ หนังสือค้าประกันของธนาคารเป็นจานวนเงิน ......เท่าของมูลค่าสินค้าวัตถุอันตรายที่
ประสงค์ขอนาผ่าน
□ อื่นๆ ระบุ ........................................................

เป็นจานวนเงิน............................................บาท (...........................................................................................................)

ผู้ให้สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความสาคัญในสัญญาประกันค่าใช้จ่ายฉบับนี้แล้ว โดยเห็นเป็นการถูกต้องตรงตาม
ความประสงค์และยินยอมผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของผู้ให้สัญญาไว้เป็นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา
(..............................................................)
ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้สัญญา
(..............................................................)
ลงชื่อ ................................................... พยาน
(..............................................................)
ลงชื่อ ................................................... พยาน
(..............................................................)
หมายเหตุ หลักประกันสัญญาวงเงินขั้นต่าหนึ่งแสนบาท ยกเว้นกรณีการนาเข้า-ส่งออกของเสียเคมีวัตถุ ต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร
วงเงินขั้นต่าห้าแสนบาท

แบบ วอ./อก. ..

ใบแจ้งการนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
(นิติบุคคล)
ข้าพเจ้า .............................................................................................................เลขทะเบี
ยนนิติบคุ คล ..........................................

สถานที่ตดิ ต่อตั้งอยู่เลขที่ .......................................................................... หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย .........................................
ถนน ............................................... ตาบล/แขวง .............................................. อาเภอ/เขต .......................................................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร .................................
ขอแจ้งการนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ และ/หรือ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ (จานวน ........... รายการ) รายละเอียดตามรายการแนบท้าย
จากเมือง ............................................................................ ประเทศ .............................................................................................
ไปยังเมือง .......................................................................... ประเทศ .............................................................................................
โดยพาหนะ (ขณะเข้าประเทศไทย)...........................................................(ในประเทศไทย).............................................................
ผ่านเข้าทางด่านศุลกากร...................................................... ผ่านออกทางด่านศุลกากร ................................................................
วันที่คาดว่าจะนาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่.................................................ถึงวันที่ .............................................
เส้นทางที่มีการขนส่งวัตถุอันตรายผ่านท้องที่ภายในราชอาณาจักร.................................................................................................
สถานทีท่ ี่จะขนถ่ายหรือพักเก็บวัตถุอันตรายภายในราชอาณาจักร (กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล)
.........................................................................................................................................................................................................
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง ดังนี้














๑. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน พร้อมวัตถุประสงค์
๒. หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ)
๓. สาเนาใบกากับสินค้า (Invoice) ที่ระบุชื่อ-ที่อยู่ ของผู้จาหน่าย ผู้สั่งซื้อ และชื่อผู้ขนส่ง พร้อมบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
(Packing List)
๔. สาเนาใบตราส่ง เช่น Bill of Lading, Air Waybill, Railway Receipt เป็นต้น
๕. หนังสือแจ้งเส้นทางการเข้าออกและผ่านราชอาณาจักร สถานที่ขนถ่ายหรือพักสินค้า และชนิดของยานพาหนะที่นา
สินค้าผ่านราชอาณาจักร
๖. สัญญาประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. .. และหนังสือค้า
ประกันของธนาคาร
๗. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ของผลิตภัณฑ์ที่ขอนาผ่าน พร้อมเอกสารข้อกาหนดของ
วัตถุอันตราย (Specification)
๘. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้ขอผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๙. อื่นๆ (ระบุ)










สาเนาเอกสารยืนยันการสั่ง/ยอมรับสินค้าวัตถุอันตรายจากผู้สั่งซื้อ
สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ให้แสดงหนังสือรับรองการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิม
โดยอายุการใช้งานนับแต่วันผลิตที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้ส่งออก พร้อมระบุ ยีห่ ้อ รุ่น และปีที่ผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภาพแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย หรือการบรรจุหีบห่อหรือผูกมัด
รูปถ่ายตู้ container เห็นเลขตู้ รูปเปิดตู้ ๑ บาน (ครึ่งนึง) ให้เห็นสินค้าในตู้และเลขตู้ และรูปถ่ายสินค้าในตู้เปิดประตูตู้
หมด ๒ บาน
ถ่ายภาพการบรรจุกรณีมีการขนสินค้าหลายอย่างร่วมกัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้อความและเอกสารหลั กฐานดั งกล่ า วข้างต้นเป็นความจริงทุ กประการ และรับทราบการปฏิ บั ติ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการนาผ่าน ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ ................................................................ ผู้แจ้ง
(........................................................)

ใบนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกใบนาผ่านฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานการรับแจ้งการนาผ่านวัตถุอันตราย
เลขที่รับแจ้ง ................... ออกให้ ณ วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ........... โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ แจ้ งต้ องน าผ่ านวั ตถุอั นตรายตรงตามรายการ ปริ มาณ และรายละเอี ยดที่ แจ้ งไว้ ในใบแจ้ ง และต้ องน าผ่ าน
ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรตามที่กาหนดไว้ในใบแจ้งเท่านั้น
(๒) วัตถุอันตรายที่นาผ่านต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักรภายในห้าวัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยวัตถุอันตรายออกจากด่าน
ศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร
(๓) จะต้องไม่มีการนาวัตถุอันตรายออกมาแบ่งบรรจุหรือเปลี่ยนหีบห่อใหม่
ใบนาผ่านฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............ เดือน .......................พ.ศ. ............. และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว

ลงชื่อ .................................................... พนักงานเจ้าหน้าที่
(........................................................)

รายการแนบท้ายใบนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
เลขที่รับแจ้ง .......................... ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ................
ใช้ได้จนถึงวันที่............ เดือน .......................พ.ศ. ............. และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ขอนาผ่าน จานวน ...................................... รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อทางการค้า .....................................................................................................................................................................
ชนิดของวัตถุอันตราย
 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
 วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราส่วน ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ปริมาณ ....................................... กิโลกรัม
ลักษณะ O ของแข็ง O ของเหลว O ก๊าซ O อื่น ๆ ............................................................................................
รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด) .................................................................................................................
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต ......................................................................................... .................................................................
ประเทศต้นทาง...............................................................ประเทศปลายทาง.......................................................................
การนาวัตถุอันตรายไปใช้ประโยชน์ของประเทศปลายทาง ................................................................................................
(ระบุรายการเพิ่มเติมได้)

ลงชื่อ ................................................................ ผู้แจ้ง
(........................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
๑. วัตถุอันตรายนี้ได้นาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากร ............................................................... เมื่อวันที่..............................
ลงชื่อ ...............................................เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
ตาแหน่ง ............................................
๒. วัตถุอันตรายนี้ได้นาผ่านออกจากราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากร ............................................................... เมื่อวันที่..............................
ลงชื่อ ...............................................เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
ตาแหน่ง ............................................
หมายเหตุ (ถ้ามี).............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(ให้ผู้ขอนำผ่ำนส่งคืนใบนำผ่ำนที่ได้สลักหลังครบถ้วนเมื่อมีกำรนำผ่ำนออกจำกรำชอำณำจักรแล้วให้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม)

คาขออนุญาตนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขรับที่ …………………….
วันที่ ……………………………..

แบบ วอ./อก ..

วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............

ข้าพเจ้า .............................................................................................................เลขทะเบียนนิตบิ ุ คคล ..........................................
(นิติบุคคล)

สถานที่ตดิ ต่อตั้งอยู่เลขที่ .......................................................................... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย .......................................
ถนน ............................................... ตาบล/แขวง .............................................. อาเภอ/เขต .......................................................
จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร .................................
มีความประสงค์ขออนุญาตนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
จานวน ..................... รายการ รายละเอียดตามรายการแนบท้าย
จากเมือง ............................................................................ ประเทศ .............................................................................................
ไปยังเมือง .......................................................................... ประเทศ .............................................................................................
โดยพาหนะ (ขณะเข้าประเทศไทย)...........................................................(ในประเทศไทย).............................................................
ผ่านเข้าทางด่านศุลกากร...................................................... ผ่านออกทางด่านศุลกากร ................................................................
วันที่คาดว่าจะนาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่.................................................ถึงวันที่ .............................................
เส้นทางที่มีการขนส่งวัตถุอันตรายผ่านท้องที่ภายในราชอาณาจักร.................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
สถานทีท่ ี่จะขนถ่ายหรือพักเก็บวัตถุอันตรายภายในราชอาณาจักร (กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต ดังนี้














๑. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน พร้อมวัตถุประสงค์
๒. หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ)
๓. สาเนาใบกากับสินค้า (Invoice) ที่ระบุชื่อ-ที่อยู่ ของผู้จาหน่าย ผู้สั่งซื้อ และชื่อผู้ขนส่ง พร้อมบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
(Packing List)
๔. สาเนาใบตราส่ง เช่น Bill of Lading, Air Waybill, Railway Receipt เป็นต้น
๕. หนังสือแจ้งเส้นทางการเข้าออกและผ่านราชอาณาจักร สถานที่ขนถ่ายหรือพักสินค้า และชนิดของยานพาหนะที่นา
สินค้าผ่านราชอาณาจักร
๖. สัญญาประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. .. และหนังสือค้า
ประกันของธนาคาร
๗. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ของผลิตภัณฑ์ที่ขอนาผ่าน พร้อมเอกสารข้อกาหนดของวัตถุ
อันตราย (Specification)
๘. สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้ขอผ่านแดน หรือผู้ขอถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
๙. อื่นๆ (ระบุ)
 สาเนาเอกสารยืนยันการสั่ง/ยอมรับสินค้าวัตถุอันตรายจากผู้สั่งซื้อ









สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ให้แสดงหนังสือรับรองการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิม
โดยอายุการใช้งานนับแต่วันผลิตที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้ส่งออก พร้อมระบุ ยีห่ ้อ รุ่น และปีที่ผลิตของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภาพแสดงลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย หรือการบรรจุหีบห่อหรือผูกมัด
รูปถ่ายตู้ container เห็นเลขตู้ รูปเปิดตู้ ๑ บาน (ครึ่งนึง) ให้เห็นสินค้าในตู้และเลขตู้ และรูปถ่ายสินค้าในตู้เปิดประตูตู้
หมด ๒ บาน
ถ่ายภาพการบรรจุกรณีมีการขนสินค้าหลายอย่างร่วมกัน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้อความและเอกสารหลั กฐานดั งกล่ าวข้างต้นเป็นความจริงทุ กประการ และรับทราบการปฏิ บั ติ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการนาผ่าน ออกตามความในมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื่อ ................................................................ ผู้ขออนุญาต
(........................................................)

รายการแนบท้ายคาขออนุญาตนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ขออนุญาตนาผ่าน จานวน ...................................... รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อทางการค้า .....................................................................................................................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราส่วน ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ปริมาณ ....................................... กิโลกรัม
ลักษณะ O ของแข็ง O ของเหลว O ก๊าซ O อื่น ๆ ............................................................................................
รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด) .................................................................................................................
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต ..........................................................................................................................................................
ประเทศต้นทาง...............................................................ประเทศปลายทาง.......................................................................
การนาวัตถุอันตรายไปใช้ประโยชน์ของประเทศปลายทาง ................................................................................................
(ระบุรายการเพิ่มเติมได้)

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ขออนุญาต
(........................................................)

แบบ วอ./อก ..

ใบนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ ...........เดือน .......................... พ.ศ. ..........
เลขที่ ....................
อนุญาตให้............................................................................................................................. .............................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล .......................................................
สถานที่ติดต่อตั้งอยู่เลขที่ ............................................................ หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .......................................
ถนน .......................................... ตาบล/แขวง ........................................... อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์ ................ โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .................................
นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ( จานวน .......................... รายการ) รายละเอียดตามรายการด้านหลังใบอนุญาต
จากเมือง ................................................................. ประเทศ .........................................................................................
ไปยังเมือง ................................................................. ประเทศ ........................................................................................
โดยพาหนะ (ขณะเข้าประเทศไทย)...........................................................(ในประเทศไทย).............................................................

ผ่านเข้าทางด่านศุลกากร...............................................ผ่านออกทางด่านศุลกากร ............................................................
วันที่คาดว่าจะนาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่..........................................ถึงวันที่ ........................................
เส้นทางที่มีการขนส่งวัตถุอันตรายผ่านท้องที่ภายในราชอาณาจักร....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
สถานที่ที่จะขนถ่ายหรือพักเก็บวัตถุอันตรายภายในราชอาณาจักร (กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ใบอนุญาตนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ผู้รับอนุ ญาตต้องนาผ่านวัตถุอันตรายตรงตามรายการ ปริมาณ และรายละเอียดที่ ได้รับอนุญาต และต้องนาผ่าน
ราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
๒. วัตถุอันตรายที่นาผ่านต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักรภายในห้าวันนับแต่วันที่ตรวจปล่อยวัตถุอันตรายออกจากด่าน
ศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร
๓. จะต้องไม่มีการนาวัตถุอันตรายออกมาแบ่งบรรจุหรือเปลี่ยนหีบห่อใหม่
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............ เดือน .......................พ.ศ. ............. และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
(ลายมือชื่อ) ................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(....................................................)

-๒-

รายการด้านหลังใบอนุญาตนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ใบอนุญาตเลขที่ .................. ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ................
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่............ เดือน .......................พ.ศ. ............. และให้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ได้รับอนุญาตนาผ่าน จานวน ...................................... รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อทางการค้า ..........................................................................................................................................................
ชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี และอัตราส่วน ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ปริมาณ ....................................... กิโลกรัม
ลักษณะ O ของแข็ง O ของเหลว O ก๊าซ O อื่น ๆ ............................................................................................
รายละเอียดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด) .................................................................................................................
ผู้ผลิตและแหล่งผลิต ......................................................................................... .................................................................
ประเทศต้นทาง...............................................................ประเทศปลายทาง.......................................................................
การนาวัตถุอันตรายไปใช้ประโยชน์ของประเทศปลายทาง ................................................................................................

(ระบุรายการเพิ่มเติมได้)
(ลายมือชื่อ) ................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(....................................................)

เฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร
๑. วัตถุอันตรายนี้ได้นาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากร ............................................................... เมื่อวันที่..............................
ลงชื่อ ...............................................เจ้าหน้าทีด่ ่านศุลกากร
ตาแหน่ง ............................................
๒. วัตถุอันตรายนี้ได้นาผ่านออกจากราชอาณาจักร ณ ด่านศุลกากร ............................................................... เมื่อวันที่..............................
ลงชื่อ ...............................................เจ้าหน้าทีด่ ่านศุลกากร
ตาแหน่ง ............................................
หมายเหตุ (ถ้ามี).............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(ให้ผู้ขอนำผ่ำนส่งคืนใบนำผ่ำนที่ได้สลักหลังครบถ้วนเมื่อมีกำรนำผ่ำนออกจำกรำชอำณำจักรแล้วให้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
ในการจัดทาร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การขออนุญาต และการออกใบนาผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ....
เหตุผลความจาเป็น
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในประเด็นสาคัญ ได้ แก่ การกาหนนดนิยาม “นาผ่าน” แยกจากการนาเข้า
กาหนนดใหน้หนน่วยงานผู้รับผิดชอบออกประกาศหนลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนาผ่านตามมาตรา ๒๐/๒
ใหน้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบออกประกาศกาหนนดใหน้ผู้นาผ่านมีหนน้าที่ต้องดาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑)
และ (๒) รวมทั้งการกาหนนดใหน้มีค่าธรรมเนียมการนาผ่าน และไม่อนุญาตใหน้นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
กรมโรงงานอุตสาหนกรรมจึงได้ยกร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหนกรรม เรื่อง หนลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนาผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหนกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ....
เพื่อกาหนนด
๑. คุณสมบัติของผู้นาผ่าน
๒. เอกสารหนลักฐานที่ต้องนามาแสดงพร้อมคาขอ
๓. การทาประกันสาหนรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหนรือการจัดการวัตถุอันตรายที่ขอนาผ่าน
สาระสาคัญ
๑. “นาผ่าน” หนมายความว่า นาหนรือส่งวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่
นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหนรือเปลี่ยนพาหนนะหนรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ หนรือ
มีพฤติกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายดังกล่าวในราชอาณาจักร
๒. “มาตรา ๒๐/๒ ผู้นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หนรือชนิดที่ ๒ ในแต่ละครั้งต้องแจ้งใหน้พนักงานเจ้าหนน้าที่ทราบก่อน
เมื่อพนักงานเจ้าหนน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว ใหน้ออกใบนาผ่านเพื่อเป็นหนลักฐานการรับแจ้ง
ผู้นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ในแต่ละครั้งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหนน้าที่ก่อน เมื่อพนักงาน
เจ้าหนน้าที่ได้อนุญาตแล้ว ใหน้ออกใบนาผ่านเพื่อเป็นหนลักฐานการอนุญาต
ใบนาผ่านจากการรับแจ้งตามวรรคหนนึ่งหนรือจากการอนุญาตตามวรรคสอง ใหน้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนนด
ในใบนาผ่านนั้น แต่มิใหน้กาหนนดเกินสี่สิบหน้าวันนับแต่วันที่ออกใบนาผ่าน ทั้งนี้ ผู้นาผ่านจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการนาเข้า
และส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
วัตถุอันตรายที่นาผ่านต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหน้าวัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยวัตถุอันตราย
ออกจากด่านศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร
การแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนาผ่าน ใหน้เป็นไปตามหนลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หนน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบกาหนนดโดยความเหน็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนนดใหน้มีการประกัน
สาหนรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทาลายหนรือการจัดการวัตถุอันตรายตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๒/๒ และมาตรา ๘๘
ผู้นาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หนรือชนิดที่ ๓ ตามวรรคหนนึ่งหนรือวรรคสองต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) และ (๒) ด้วย

