
 
 
 
 

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

------------------------------------- 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ประกอบกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
25 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น  

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง
เป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่  
จึงสมควรก าหนดแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการด าเนินการ 
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายไป  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับ  
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีประกาศยกเลิก 

ข้อ ๓ การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียด หรือขอยกเลิกใบอนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ด าเนินการผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ จัดเตรียมใบอนุญาตฉบับจริงที่ได้รับอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายการที่
ปรากฏในคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอที่แนบท้ายประกาศนี้  

๓.๒ ส่ ง เ อกสารตาม  3 .1  ในรู ปแบบ  PDF ไปที่ ไ ปรษณี ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  
HazCounter@diw.mail.go.th 

๓.๓ เจ้าหน้าที่จะท าการแจ้งกลับไปเมื่อรับเอกสารตาม 3.1 แล้ว พร้อมแจ้งเลขรับ
เอกสาร เพ่ือใช้อ้างอิงการติดตามเรื่อง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบติดตามค าขอ  
e-service ได ้
  

ข้อ 4 การติดต่อ... 
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ข้อ ๔ การติดต่อหรือการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบ ให้ด าเนินการผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การยื่นขอเลข ๑๕ หลักของวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ เพ่ือน าไปแจ้งข้อเท็จจริงของ 
ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก. ๖)  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

๔.๑.๑ จัดเตรียมหนังสือยื่นขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

๔.๑.๒ ส่ งหนั งสื อเอกสารตาม 4 .1 .1  ในรูปแบบ PDF ไปที่ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ HazClass1@diw.mail.go.th 

๔.๑.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าเอกสารตาม 4.1.1 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
หมายเลข 15 หลักจะปรากฏในระบบการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่ งวัตถุอันตรายที่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) 

๔.๒ การแจ้งล่วงหน้าก่อนการส่งออกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือ Pre-Export Notification (PEN)  
ให้ด าเนินการดังนี้ 

๔.๒.๑ จัดเตรียมหนังสือแจ้งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

๔.๒.๒ ส่งเอกสารตาม 4.2.1 ในรูปแบบ PDF ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
pen@diw.mail.go.th 

๔.๒.๓ เมื่อครบก าหนด 7 วันท าการนับถัดจากวันยื่นเอกสารตาม 4.2.1 และ
ประเทศผู้น าเข้าไม่ขัดข้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นการส่งออก
ไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะใช้เวลา 10 วันท าการ 

๔.๓ การขอแก้ไข หรือขอยกเลิกใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่ง 
วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.๖) ให้ด าเนินการดังนี้ 

๔.๓.๑ จัดเตรียมเอกสารในรูปแบบ PDF ได้แก่ หนังสือน าส่ง ข้อมูลการแจ้ง
ข้อเท็จจริงที่ต้องการแก้ไขที่บันทึกจากระบบการแจ้งข้อมูล วอ./อก.๖  ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L) 
หรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) ส่งไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ HazCounter@diw.mail.go.th 

๔.๓.๒ เจ้าหน้าที่จะท าการตอบกลับไปเมื่อรับเอกสารตาม 4.3.1 แล้ว  
พร้อมแจ้งเลขรับเอกสาร เพ่ือใช้อ้างอิงการติดตามเรื่อง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาผ่านระบบ
ติดตามค าขอ e-service ได ้

๔.๔ การหารือที่ระบบหารือเคมีภัณฑ์ระบุสถานะให้ติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรณี มีส่ วนผสมที่ เป็นความลับทางการค้ า  (Confidential Business Information, CBI)  ผลิตภัณฑ์ 
มีองค์ประกอบตะกั่ว  และองค์ประกอบไม่มี CAS number ให้ด าเนินการดังนี้ 

๔.๔.๑ จัดเตรียมหนังสือยื่นขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องท่ีแนบท้ายประกาศนี้  

๔.๔.๒ ส่งเอกสารตาม 4.4.1 ในรูปแบบ PDF ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
HazCounter@diw.mail.go.th 

๔.๔.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาทาง ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 5 การยืนยัน... 
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ข้อ ๕ การยืนยันการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ ให้ส่ง 
ใบยืนยันการลงทะเบียนสมัครสมาชิกพร้อมเอกสารหลักฐานในรูปแบบ PDF ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

๕.๑ การสมัครสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น า เข้าหรือผู้ส่ งออก 
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์  
ตามแบบ วอ./อก.๖ และแบบ วอ./อก.๗ ให้ส่งไปทีไ่ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ HazCounter@diw.mail.go.th 

๕.๒ การยืนยันการลงทะเบียนขอใช้บริการระบบการแจ้งข้อเท็จจริงการผลิตหรือ 
การน าเข้าซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 (ใบ สว.อ2) และการหารือเคมีภัณฑ์ ให้ส่งไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Member_Haz@diw.mail.go.th 

๕.๓ การยืนยันตัวตนการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว 
(ระบบ HSSS) ให้ส่งไปทีไ่ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ HSSSregist@diw.mail.go.th 

ข้อ ๖ การหารือเรื่องทั่วไปต่อกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ให้ส่งเรื่องไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ HazCounter@diw.mail.go.th 

ข้อ ๗ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
๗.๑ การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมรายละเอียด หรือขอยกเลิกใบอนุญาตผลิต 

น าเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้น าเอกสารตาม 3.1 พร้อมเอกสารการมอบอ านาจ 
(กรณีให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน) มายื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือบันทึกการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม
รายละเอียดในใบอนุญาตฉบับจริง หรือท าการยกเลิกใบอนุญาต 

๗.๒ การยืนยันการสมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 5  
ให้น าใบยืนยันการลงทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ พร้อมเอกสาร 
การมอบอ านาจ (กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน) มายื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อ ๘ กรณีท่ีผู้ประกอบการได้มีการด าเนินการตามประกาศนี้แล้วปรากฏว่ามีการยื่นเอกสารเท็จ 
เอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือด าเนินการโดยไม่มีอ านาจ จะมีการยกเลิก 

๘.๑ การแจ้ง การรับแจ้ง ใบรับแจ้ง ที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 
๘.๒ การสมัคร การยืนยันการสมัคร การอนุมัติการสมัคร ที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 
๘.๓ การมีหนังสือแจ้ง การรับแจ้ง การรับทราบ การออกเอกสารรับแจ้ง การออก

เอกสารรับทราบ หรือการออกเอกสารเพื่อให้ด าเนินการได้ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 

ข้อ ๙ การยกเลิกตามข้อ 8.1  8.2 และ 8.3 ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ได้มีการ
ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะด าเนินคดีอาญากับผู้ประกอบการ บุคคลผู้ด าเนินการ 
หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการที่ก่อให้เกิดการยกเลิก ตามข้อ 8 และข้อ 9 และบุคคลดังกล่าวไม่
อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได ้

ข้อ ๑๑ กรณีที่เกิดการด าเนินการตามข้อ 8 ข้อ 9 และ ข้อ 10 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางแพ่งหรือความรับผิดทางอาญาก็ตาม 

 
ประกาศ ณ วันที่  

 
(นายประกอบ วิวิธจินดา) 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

mailto:HazCounter@diw.mail.go.th%20%20เวลา
mailto:HazCounter@diw.mail.go.th%20%20เวลา


เอกสารแนบท้าย 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

รายละเอียด URL QR Code 

คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ
ยื่นค าขอ 

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/
manual.htm 

 
ระบบติดตามค าขอ e-service http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_re

cv.asp 

 
คู่มือสมัครสมาชิกระบบ HSSS http://oaep.diw.go.th/haz/wp-

content/uploads/2019/12/newuser_ma
nual20363.pdf 

 
คู่มือการสมัครใช้งานระบบการแจ้งข้อเท็จจริงของ
วัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 และการตอบหารือ
เคมีภัณฑ์ 

http://haz3.diw.go.th/hazvk/doc/metho
de_use.pdf 

 
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า
หรือผู้ส่งออกซ่ึงวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ/อก.๖) 
โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

http://www2.diw.go.th/Haz_o/hazard/la
wsnew/56.pdf 

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้า
หรือผู้ส่งออกซ่ึงวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ/อก.๖) 
โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

http://www2.diw.go.th/Haz_o/hazard/la
wsnew/57_2.pdf 
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