
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : หนงัสอืขอควำมเห็นชอบกำรจดักำรสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุ ีไ่มใ่ชแ้ลว้ภำยใน

บรเิวณโรงงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 เป็นผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535 

 มเีอกสำรประกอบกำรพจิำรณำครบถว้นถกูตอ้ง 

 

 

หมำยเหต ุ**พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ข

ค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (วนัเสำรเ์ฉพำะเวลำ 8.30 - 12.00 น.))  
ศนูยบ์รกิำรสำรพันทนัใจ กรมโรงงำนอตุสำหกรรม ชัน้ 1 อำคำร
กรมโรงงำนอตุสำหกรรม ถนนพระรำมที ่6 แขวงทุง่พญำไท เขต
รำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสำร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
กรมโรงงำนอตุสำหกรรม ถนนพระรำมที ่6 แขวงทุง่พญำไท เขต
รำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสำร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรรับและตรวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและเอกสำร

ประกอบกำรพจิำรณำค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก
อตุสำหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีพ่จิำรณำค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

25 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี ำนำจลงนำมและแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

4 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืขอควำมเห็นชอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

2) บตัรประจ ำตวัประชำชน กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิทโดย ผู ้
ขออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 
                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 

) 

3) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิทโดย ผู ้
ขออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 
                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 

) 

กรมกำรปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 6เดอืน ของผูใ้หบ้รกิำร มกีำรลงนำมรับรอง

เอกสำรและประทับตรำบรษัิท (ถำ้ม)ี โดยผูใ้หบ้รกิำรทกุหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ตน้ฉบับมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนอย่ำงใดอยำ่งหนึง่

เพยีงอยำ่งเดยีวทีต่ดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หรอืส ำเนำตน้ฉบับหนังสอื
มอบอ ำนำจกรณีเป็นกำรมอบหมำยใหด้ ำเนนิกำรแทนหลำยอยำ่งโดยให ้

ตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท 2. มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำ

บรษัิท (ถำ้ม)ี โดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ )) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

6) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ส ำเนำใบรับแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) 

2. ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรประกอบกจิกำรโรงงำนในเขตประกอบกำร
อตุสำหกรรมตำมมำตรำ 30 แหง่พระรำชบญัญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535 

(แบบ ข.2)  
3. ส ำเนำหนังสอือนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิกำรในนคิม

อตุสำหกรรม (แบบ กนอ. 01/2)  

4. ส ำเนำหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ 
กนอ. 03/6) ทกุหนำ้ 

*** ขึน้อยูก่ับชนดิของใบอนุญำตหรอืหนังสอืทีผู่ย้ ืน่ค ำขอไดรั้บเมือ่ใช ้

ในกำรประกอบกจิกำรโรงงำน***) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

7) 

 

รำยละเอยีดกระบวนกำรผลติพรอ้มระบุข ัน้ตอนทีท่ ำใหเ้กดิวสัดุที่

ไมใ่ชแ้ลว้ (Process Chart) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(จะตอ้งระบรุำยละเอยีดกระบวนกำรผลติพรอ้มระบขุัน้ตอนที่

ท ำใหเ้กดิวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ตำมทีผู่ย้ ืน่ค ำขอ) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

8) เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet: SDS) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีทีว่สัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีก่อ่นใชง้ำนหรอืหมดอำยเุป็น

วสัดพุืน้ฐำนทีม่เีอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย หรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ปนเป้ือนดว้ยสำรเคมทีีม่เีอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย) 

9) 

 

ผลวเิครำะหข์องเสยี (แลว้แตก่รณี) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.อำยุไมเ่กนิ 1 ปี 
2. วเิครำะหโ์ดยหอ้งปฏบิัตกิำรวเิครำะหท์ีข่ ึน้ทะเบยีนกับกรมโรงงำน

อตุสำหกรรม และสำมำรถวเิครำะหป์ระเภทของสำรมลพษิตำมทีไ่ดข้ ึน้

ทะเบยีนไว ้หรอืหอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหข์องหน่วยงำนรำชกำร  
3.เฉพำะกรณีวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้มลีกัษณะเป็นสำรผสมและ/หรอืกอ่นใชง้ำน

ไมม่เีอกสำรดำ้นควำปลอดภัยก ำกบั หรอืจ ำเป็นตอ้งวเิครำะหล์กัษณะ
และสมบตัคิวำมเป็นอนัตรำยของวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้เพือ่พจิำรณำ

ประกอบกำรใหค้วำมเห็นชอบกำรจัดกำรสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ภำยในบรเิวณโรงงำน โดยพำรำมเิตอรท์ีท่ ำกำรวเิครำะหจ์ะตอ้งพจิำรณำ

ใหส้อดคลอ้งกับวธิบี ำบัด/ก ำจัด/รไีซเคลิ วสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ และกำร

จัดกำรของเสยีขัน้สดุทำ้ย (ถำ้ม)ี 
) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

10) 

 

โฉนดทีด่นิ รูปถำ่ยพืน้ทีแ่ละพืน้ทีโ่ดยรอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีน ำวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไปถมทีลุ่ม่ หรอืน ำไปใชเ้ป็น
สำรปรับปรุงดนิ หรอืน ำไปใชป้ระโยชนอ์ยำ่งอืน่ในเชงิพืน้ที ่ซึง่มผีลใน

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูทิศัน์หรอืสภำพแวดลอ้มเดมิของพืน้ทีเ่ดมิ) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

11) 
 

รูปถำ่ยวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้พรอ้มค ำอธบิำยประกอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เมือ่ระบวุำ่วัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้คอือะไร  มอีงคป์ระกอบหรอืท ำ

มำจำกวัสดอุะไร ) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

12) 
 

หนงัสอืรบัรองหรอืใหค้วำมเห็นทำงวชิำกำรจำกหนว่ยงำนรำชกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งวำ่ วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นหรอืใชเ้ป็น

องคป์ระกอบของปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภำพ หรอืสำร

ปรบัปรุงดนิไดจ้รงิ โดยจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและ
สขุภำพมนุษยเ์มือ่น ำไปใชง้ำน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไมช่ดัเจนวำ่สำมำรถน ำไป
จัดกำรโดยหมักท ำปุ๋ ยหรอืสำรปรับปรุงคณุภำพดนิ ) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

13) 

 

รำยละเอยีดวธิกีำรรไีซเคลิ หรอืกำรบ ำบดั/ก ำจดั หรอืกำรน ำไปใช้

ประโยชน ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีทีไ่มป่รำกฏขอ้มูลทีท่รำบกนัทัว่ไปวำ่ ประเภท
วสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ดงักลำ่ว ทัง้ในดำ้นปรมิำณและดำ้นคณุภำพ สำมำรถ

ด ำเนนิกำรเชงิอตุสำหกรรมไดจ้รงิ จะตอ้งแนบเอกสำรรับรองทีน่่ำเชือ่ถอื 
หรอืค ำชีแ้จงทีย่อมรับไดต้ำมหลกัวชิำกำรเพือ่น ำมำประกอบกำร

พจิำรณำ) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

14) 
 

ผลวเิครำะหค์ำ่ควำมรอ้นสุทธ ิ(Net Calorific Value หรอื Lower 
Heating Value) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ( ในหน่วย      กโิลแคลอรตีอ่กโิลกรัม กรณีขอควำม
เห็นชอบกำรจัดกำรสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ภำยในบรเิวณโรงงำน

โดยกำรเผำ เฉพำะวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ซึง่มำจำกหน่วยกำรผลติทีไ่มท่รำบ
ชนดิวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้และ/หรอืคำ่ควำมรอ้นทีแ่น่ชดั ) 

15) 

 

รำยกำรบญัชเีครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นกระบวนกำรรไีซเคลิ หรอืกำร

บ ำบดั/ก ำจดั หรอืกำรน ำไปใชป้ระโยชน ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) pr@diw.mail.go.th 

(หมำยเหต:ุ (กรมโรงงำนอตุสำหกรรม,  75/6 ถนนพระรำมที ่6 แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 
10400))  

2) โทรศพัท ์0 2202 4000/0 2202 4016 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรำวรอ้งทกุข ์ท ำเนียบรัฐบำล 

(หมำยเหต:ุ (ตู ้ปณ. 1111 เว็บไซต ์www.1111.go.th โทรศพัทส์ำยดว่นของรัฐบำล เลขหมำย 1111 

ศนูยรั์บเรือ่งรำวรอ้งทกุข ์ ท ำเนยีบรัฐบำล 
))  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

