
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอขยำยระยะเวลำในกำรกกัเก็บสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุ ีไ่มใ่ชแ้ลว้ 

(สก.1) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงาน ตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

 

2.แบบค าขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ (สก.1) 

 

3. การกักเก็บสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ตอ้งเป็นไปตามการกฎกระทรวงฉบับที ่2 (พ.ศ.2535) หมวด 4 การควบคมุการ

ปลอ่ยของเสยีมลพษิ หรอืสิง่ใดๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม (ขอ้ 13 การก าจัดขยะสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ )โดย 

 

1) ตอ้งรักษาโรงงานใหส้ะอาดปราศจากขยะและสิง่ปฏกิลูอยูเ่สมอ และจัดใหม้ทีีร่องรับ หรอืทีก่ าจัดขยะและสิง่ปฏกิลูตามความ

จ าเป็นและเหมาะสม และ 

 

2) ตอ้งแยกเก็บสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ซึง่มวีตัถมุพีษิปนอยูด่ว้ย หรอืส าลผีา้ หรอืเศษดา้ย ทีเ่ป้ือนวตัถไุวไฟ ไวใ้นที่

รองรับตา่งหากทีเ่หมาะสมและมฝีาปิดมดิชดิ และตอ้งจัดใหม้กีารก าจัดสิง่ดงักลา่วโดยเฉพาะดว้ยวธิกีารทีป่ลอดภัยและไม่

กอ่ใหเ้กดิความเดอืนรอ้นร าคาญ 

 

4. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณาถูกตอ้งครบถว้น หากไมอ่าจพจิารณาไดใ้นขณะทีรั่บค าขอ กรม

โรงงานอตุสาหกรรมขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอครบถว้นแลว้ กรณีความไมถู่กตอ้งของ

เอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่มอ่าจอนุญาตได ้ผูอ้นุญาตจะมคี าสัง่ไมอ่นุญาต 

 

 

หมายเหต ุ

 

  ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไม่ครบถว้น หรอืไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

  ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

  ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

  ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ส านักบรหิารจัดการกากอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที ่6 แขวง
ทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกทม. 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาความถุูกตอ้งครบถว้นของ
เอกสารในเวลาราชการ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 

ชัว่โมง 



http://www2.diw.go.th/e-license/login.asp/เว็บไซทแ์ละ
ชอ่งทางออนไลน์  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

จนท.รับเรือ่งค าขอ และตรวจสอบเอกสารการยืน่ประกอบ
พจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ (1. หากครบถว้น จนท. ออกใบรับเรือ่งใหผุู้ข้อ 

2. หากไมค่รบถว้น แตส่ามารถแกไ้ขไดท้นัท ีผูข้อสามารถยืน่
เพิม่เตมิได ้ 
3. หากไมค่รบถว้นและไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นทนัท ีจนท.แจง้
ความบกพร่องและแจง้รายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่
เพิม่เตมิ และคนืเรือ่งเดมิใหผู้ข้อแกไ้ขเอกสาร ))  

1 วนั ส านักบรหิารจัดการกาก

อตุสาหกรรม 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ที ่(วศิวกร/นักวทิยาศาสตร)์  พจิารณาค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

20 วนั ส านักบรหิารจัดการกาก
อตุสาหกรรม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีย่ืน่ค าขอใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายพจิารณา (ผุ ้

อ านวยการสว่นและผูอ้ านวยการส านัก) 
(หมายเหต:ุ (1. หากไมเ่ห็นชอบ ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายพจิารณา
จะคนืเรือ่งค าขอใหเ้จา้หนา้ทีน่ ากลับไปพจิารณาซ า้ 2. หาก
เห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายพจิารณาจะลงนามใน
ใบอนุญาต ))  

7 วนั ส านักบรหิารจัดการกาก
อตุสาหกรรม 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจา้หนา้ทีเ่สนอใบอนุญาตใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายลงนามและ

แจง้ผลใหผู้ข้อ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั ส านักบรหิารจัดการกาก
อตุสาหกรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 

กรณีนติบิคุคล : มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโดย ผู ้

ขออนุญาตทกุหนา้ 
กรณีมอบอ านาจ : 1. ผูม้อบอ านาจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ านาจ 1 ชดุ 

                         2. พยานจ านวน 2 คน อยา่งละ 1 ชดุ 
*** ใชห้นังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว)) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 
กรณีนติบิคุคล : มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโดย ผู ้

ขออนุญาตทกุหนา้ 

กรณีมอบอ านาจ : 1. ผูม้อบอ านาจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ านาจ 1 ชดุ 
) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน /มกีารลงนามรับรองเอกสารและ

ประทับตราบรษัิทโดยผูข้อฯ ทกุหนา้) 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ตดิอากรแสตมป์มกีารลงนามรับรองเอกสารและ

ประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 
2. กรณีใชส้ าเนา ผูม้อี านาจตอ้งลงนามรับรองเอกสาร 

) 

- 

5) 
 

 ส ำเนำใบอนุญำตกำรประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4)  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หรอื 

1.ส าเนาใบรับแจง้ ประกอบกจิการโรงงาน (รง.2)  
2.ส าเนาหนังสอืรับรองการประกอบกจิการโรงงานในเขตประกอบการ

อตุสาหกรรม ตามมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ.2535 

(แบบ ข.2)  
3. ส าเนาหนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ หรอืประกอบกจิการในนคิม

อตุสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรอืส าเนาหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทกุหนา้) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

6) 

 

รำยละเอยีดกระบวนกำรผลติพรอ้มแสดงจดุทีเ่กดิของเสยี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

รำยละเอยีดแผนผงัแสดงอำคำรหรอืสถำนทีภ่ำยในบรเิวณโรงงำน
ทีม่กีำรจดัเก็บสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ พรอ้ม ภำพถำ่ย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม,  75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) pr@diw.mail.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสาร  02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค าขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ (สก.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

คูม่อืการใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสh์ttp://www2.diw.go.th/iwmb/manual.asp 

 
 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

