
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตน ำส ิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุ ีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงำน 

(สก.2) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 เป็นผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535 

 มเีอกสำรประกอบกำรพจิำรณำครบถว้นถกูตอ้ง 

 

 

1. แบบขอค ำขออนุญำตน ำสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกบรเิวณโรงงำน (สก.2) 

 

1.1 ตอ้งเป็นแบบขอค ำขออนุญำตน ำสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกบรเิวณโรงงำน (สก.2) ทีก่ ำหนดในประกำศกระทรวง

อตุสำหกรรม เรือ่งกำรก ำจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 โดยสำมำรถถำ่ยส ำเนำหรอืดำวนโ์หลดไดจ้ำกเว็บไซต์

ของ กรอ. โดยไม่อนุญำตใหเ้ปลีย่นหรอืดดัแปลงรูปแบบเอกสำร 

 

1.2 รำยละเอยีดกำรกรอกขอ้มูลในแบบค ำขออนุญำตฯ ถกูตอ้งครบถว้น (ถำ้ไมม่ใีหร้ะบวุำ่&ldquo;ไมม่&ีrdquo; หรอืใช ้

เครือ่งหมำย &ldquo;-&rdquo; แทน) ดงันี้ 

 

(1) ขอ้มลูทัว่ไปของผูข้ออนุญำตตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูในส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) หรอื ส ำเนำใบรับ

แจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) หรอืส ำเนำหนังสอืรับรองกำรประกอบกจิกำรโรงงำนในเขตประกอบกำรอตุสำหกรรมตำม

มำตรำ 30 แหง่พระรำชบญัญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิกำรในนคิม

อตุสำหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) 

 

(2) รหัสของชนดิและประเภทของวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ตอ้งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกับรำยกำรวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีข่ออนุญำต โดย

พจิำรณำจำกภำคผนวกที ่1 รหสัของชนดิและประเภทของสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ตำมประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม 

เรือ่ง กำรก ำจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

 

(3) รำยกำรวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ตอ้งสอดคลอ้งกับสญัญำซือ้ขำย หรอื สญัญำกำรใหบ้รกิำร หรอืหนังสอืยนิยอมระหวำ่งผูใ้ชแ้ละ

ใหบ้รกิำรบ ำบดั/ก ำจัดวัสดทุีไ่ม่ใชแ้ลว้ เพือ่ประกนัควำมรับผดิ-Liability (แบบ กอ.1) หรอืใบอนุญำตสง่ออกวตัถุอนัตรำย (วอ.6) 

หรอืใบอนุญำตครอบครองวัตถอุนัตรำย (วอ.8) เพือ่กำรเก็บรักษำ แลว้แตก่รณี 

 

(4) ปรมิำณทีข่ออนุญำตระบนุ ้ำหนักเป็น &ldquo;ตนั&rdquo; และตอ้งสอดคลอ้งกบัปรมิำณทีร่ะบใุนสญัญำซือ้ขำย หรอื 

สญัญำกำรใหบ้รกิำร หรอืหนังสอืยนิยอมระหวำ่งผูใ้ชแ้ละ ผูใ้หบ้รกิำรบ ำบัด/ก ำจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ เพือ่ประกันควำม

รับผดิ-Liability (แบบ กอ.1) หรอืใบอนุญำตสง่ออกวตัถุอนัตรำย (วอ.6) หรอืใบอนุญำตครอบครองวตัถอุนัตรำย (วอ.8) เพือ่

กำรเก็บรักษำ แลว้แตก่รณี 

 

(5) วธิกีำรก ำจัดตอ้งถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบักำรประกอบกจิกำรโรงงำนทีผู่ใ้ห ้บรกิำรไดรั้บอนุญำต หรอืรำยละเอียดวธิกีำร

จัดกำรทีช่ ีแ้จง โดยใชร้หัสเลข 3 หลกัตำมระบไุวใ้นภำคผนวกที ่4 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรจัดกำรสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ช ้

แลว้ ตำมประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง กำรก ำจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

 

1.3 แบบค ำขออนุญำต (สก.2) ทกุหนำ้ตอ้งมกีำรลงลำยมอืชือ่ของผูข้ออนุญำต (ในกรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลใหป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด

ในหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล) หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจให ้ลงนำมแทนผูข้ออนุญำต หำ้มถำ่ยส ำเนำลำยมอืชือ่ 

 

1.4 กรณีมรีำยกำรแกไ้ขขอ้มลูตอ้งลงนำมก ำกับกำรแกไ้ขโดยผูข้ออนุญำตหรือผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมำยใหด้ ำเนนิกำรแทน 

 

2. เอกสำรประกอบค ำขออนุญำตน ำสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกบรเิวณโรงงำน (สก.2)      2.1 เอกสำรของผูข้ออนุญำต

และผูใ้หบ้รกิำร 

 



    (1) เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำตและผูใ้หบ้รกิำร กรณีเป็นบคุคล 

 

       (1.1) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผูข้ออนุญำต 

 

       (1.2) กรณีเป็นบคุคลตำ่งดำ้วใหใ้ชส้ ำเนำหนังสอืเดนิทำง (Passport)    

 

       (1.3) เอกสำรตำม (1.1) &ndash; (1.2) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

 

    (2) เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำตและผูใ้หบ้รกิำร กรณีเป็นนติบิคุคล 

 

       (2.1) ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล ตอ้งคดัส ำเนำไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่นัคดัส ำเนำจนถงึวนัทีย่ืน่

แบบค ำขออนุญำตฯ 

 

       (2.2) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 

 

       (2.3) กรณีเป็นบคุคลตำ่งดำ้วใหใ้ชส้ ำเนำหนังสอืเดนิทำง (Passport)  

 

       (2.4) เอกสำรตำม (2.1) - (2.3) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำต 

 

   (3) เอกสำรกำรมอบอ ำนำจ 

 

(3.1) ตน้ฉบบัมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพยีงอยำ่งเดยีวทีต่ดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หรอืส ำเนำตน้ฉบบั

หนังสอืมอบอ ำนำจกรณีเป็นกำรมอบหมำยใหด้ ำเนนิกำรแทนหลำยอยำ่งโดยใหต้ดิอำกรแสตมป์ 30 บำท แลว้แตก่รณี (ตอ้งมี

พยำน 2 คน) 

 

 (3.2) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อบและผูรั้บมอบอ ำนำจ  

 

       (3.3) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบและผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 

       (3.4) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของพยำน 2 คน 

 

       (3.5) เอกสำรตำม (3.1) &ndash; (3.4) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

 

.2.2 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

    (1) เอกสำรทัว่ไป 

 

      (1.1) หนังสอืยนิยอมระหวำ่งผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิำรบ ำบัด/ก ำจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ เพือ่ประกนัควำมรับผดิ-Liability 

(แบบ กอ.1) ซึง่มอีำยอุยูใ่นชว่งระยะเวลำทีข่ออนุญำต และผูข้ออนุญำตและผูใ้หบ้รกิำรมกีำรลงนำมในสญัญำฯ หรอืหนังสอื

ยนิยอมฯ ถูกตอ้งครบถว้น หำ้มถำ่ยส ำเนำลำยมอืชือ่ (ตอ้งมพียำน 2 คน) ทัง้นี ้รหัสและรำยกำรของวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ปรมิำณ 

และวธิจีัดกำร จะตอ้งสอดคลอ้งกบัรำยละเอยีดทีร่ะบใุนแบบค ำขออนุญำตฯ 

 

กรณีทีเ่ป็นวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ซึง่มคีณุลกัษณะไมเ่ป็นของเสยีอนัตรำยสำมำรถใชส้ญัญำซือ้ขำย หรอืสญัญำกำรใหบ้รกิำร หรอื

หนังสอืรับรองกำรน ำไปใชป้ระโยชนแ์ทนแบบ กอ.1 ได ้

 

     (1.2) รำยละเอยีดกระบวนกำรผลติพรอ้มระบขุัน้ตอนทีท่ ำใหเ้กดิวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ (Process Chart) ทีแ่นบจะตอ้งระบุ

รำยละเอยีดกระบวนกำรผลติพรอ้มระบขุัน้ตอนทีท่ ำใหเ้กดิวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ตำมทีข่ออนุญำต เพือ่ใชป้ระกอบกำรพจิำรณำวำ่รหัส

ของชนดิและประเภทของวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีข่ออนุญำตถูกตอ้งและสอดคลอ้งกับรำยกำรวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีย่ืน่ขออนุญำต 

 



     (1.3) รูปถำ่ยของเสยีพรอ้มค ำอธบิำยประกอบลักษณะวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ เชน่ วัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้คอือะไร มอีงคป์ระกอบหรอืท ำ

จำกวสัดอุะไร เป็นตน้ 

 

   (2) เอกสำรเฉพำะดำ้นเทคนคิ (แลว้แตก่รณี) 

 

     (2.1) เอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) ใชใ้นกรณีทีว่ัสดทุีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีก่อ่นใชง้ำนหรอืหมดอำยุ

เป็นวสัดพุืน้ฐำนทีม่เีอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย หรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ปนเป้ือนดว้ยสำรเคมทีีม่เีอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภัย เชน่ 

สำรเคมเีสือ่มสภำพ วตัถดุบิเสือ่มสภำพ ผลติภัณฑซ์ึง่เป็นสำรเคมไีมไ่ดค้ณุภำพหรอืเสือ่มสภำพ ฉนวนใชง้ำนแลว้หรอื

เสือ่มสภำพน ้ำมันหลอ่เย็นหรอืน ้ำยำหลอ่เย็นทีใ่ชง้ำนแลว้หรอืเสือ่มสภำพ น ้ำมันใชแ้ลว้ชนดิตำ่งๆ สำรเร่งปฏกิริยิำทีใ่ชง้ำนแลว้

หรอืเสือ่มสภำพ รวมถงึ กรณีทีเ่ป็นวสัดดุดูซับ หรอืวสัดตุวักรอง หรอืผำ้ส ำหรับเชด็ หรอืบรรจุภัณฑป์นเป้ือน หรอืวัสดปุนเป้ือน

ตำ่งๆ ทีป่นเป้ือน วสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ดงักลำ่ว (เพือ่พสิจูนค์วำมเป็นอนัตรำย หรอืพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรน ำไปจัดกำร) 

 

(2.2) ผลวเิครำะหข์องเสยี(แลว้แตก่รณี) ซึง่มอีำยุไมเ่กนิ 1 ปี และตอ้งวเิครำะหโ์ดยหอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหท์ีข่ ึน้ทะเบยีนกับกรม

โรงงำนอตุสำหกรรมและสำมำรถวเิครำะหป์ระเภทของสำรมลพษิตำมทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนไว ้หรอืหอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหข์อง

หน่วยงำนรำชกำรโดยตวัอย่ำงของวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีต่อ้งกำรพสิจูนค์วำมเป็นอนัตรำย เชน่ กำกตะกอนจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสยี น ้ำ

ลำ้งชิน้งำน ฝุ่ น/ตะกอนจำกระบบบ ำบัดมลพษิอำกำศ อฐิทนไฟใชแ้ลว้ แกนและแบบหลอ่ทีใ่ชใ้นกำรหลอมหลอ่โลหะ เป็นตน้

โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 

กำรวเิครำะหข์องเสยี 

 

กรณีทีต่อ้งท ำกำรวเิครำะห ์

 

1) ผลวเิครำะหค์ำ่ควำมเขม้ขน้ทัง้หมดของสิง่เจอืปน (Total Concentration Analysis) ตำมขอ้ 5.1 และ/หรอืผลวเิครำะหด์ว้ย

วธิสีกดัสำร (Waste Extraction Test) ตำมขอ้ 5.2 และปรมิำณควำมเขม้ขน้ของสำรอนิทรยีอ์นัตรำยตำมขอ้ 4.4 ของภำคผนวก 

2 ประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง กำรก ำจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 

 

กรณีที ่1 มขีอ้โตแ้ยง้วำ่ วัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไมเ่ป็นของเสยีอนัตรำย 

 

กรณีที ่2 บ ำบดั/ก ำจัดโดยวธิฝัีงกลบ (รหัสก ำจัด 071 &ndash; 073) 

 

กรณีที ่3 บ ำบดั/ก ำจัดของเสยีจ ำพวกกำกตะกอน น ้ำลำ้ง กรด-ดำ่งใชแ้ลว้ โดยใชร้หัสก ำจัด 049 และ 052 

 

2) ผลวเิครำะหค์ำ่ควำมรอ้นสทุธ ิ(Net Calorific Value หรอื Lower Heating Value) ในหน่วยกโิลแคลอรีต่อ่กโิลกรัม 

 

กรณีทีจ่ะใชว้ัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้เป็นเชือ้เพลงิทดแทนและเชือ้เพลงิผสม (รหัสก ำจัด 041 และ 042) เฉพำะวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ซึง่มำ

จำกหน่วยกำรผลติทีไ่ม่ทรำบชนดิวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้และ/หรอืคำ่ควำมรอ้นแน่ชดั 

 

3) ผลวเิครำะหม์ลสำรโดยน ้ำหนัก ในรูปออกไซดข์อง 4 ธำตหุลกั (Si, Al, Fe, Ca)กรณีทีจ่ะใชว้สัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้เป็นวัตถดุบิ

ทดแทน (รหัสก ำจัด 044) 

 

4) ผลวเิครำะหน์ ้ำเสยี (พำรำมเิตอรต์ำม ประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ. โรงงำน 

พ.ศ. 2535 เรือ่งก ำหนดคณุลกัษณะของน ้ำทิง้ทีร่ะบำยออกจำกโรงงำน ลงวนัที ่14 มถินุำยน 2539 

 

กรณีทีบ่ ำบดั/ก ำจัดโดยใชร้หัสก ำจัด 061 066 และ 065 

 

5) ผลวเิครำะหน์ ้ำเสยีทีจ่ ำเป็นตอ้งวเิครำะหพ์ำรำมเิตอรอ์ย่ำงนอ้ย ดงัตอ่ไปนีค้ำ่บโีอด ีคำ่ซโีอด ีน ้ำมันและไขมัน ทดีเีอส ควำม

เป็นกรดและดำ่ง และคำ่ควำมรอ้นสทุธ ิกรณีบ ำบดั/รไีซเคลิน ้ำมันปนน ้ำทีอ่ยูใ่นรูปอมิัลชนั ไดแ้กC่oolant และ Emulsify liquid 

(รหัสของเสยี 12 01 08, 12 01 09 และ 13 08 02) 

 



 (2.3) ส ำเนำใบอนุญำตสง่ออกวตัถุอนัตรำย (วอ.6) ทียั่งมอีำยอุยูใ่นชว่งเวลำทีย่ืน่แบบค ำขออนุญำตพรอ้มส ำเนำเอกสำร

ส ำหรับเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึปรมิำณวตัถอุนัตรำยทีม่ำถงึดำ่นศลุกำกร ใชก้รณีทีผู่ข้ออนุญำตตอ้งกำรใหผู้ใ้หบ้รกิำรน ำออกไปเพือ่

รวบรวมและสง่ออกวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ไปจัดกำรยังตำ่งประเทศ รหัสก ำจัด 081 โดยรำยกำรวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ และปรมิำณทีร่ะบใุน

แบบ สก. 2 ตอ้งสอดคลอ้งกบั วอ.6 

 

 (2.4) ส ำเนำใบอนุญำตครอบครองวตัถุอนัตรำย (วอ.8) เพือ่กำรเก็บรักษำทียั่งมอีำยุอยูใ่นชว่งเวลำทีย่ืน่แบบค ำขออนุญำต ใช ้

กรณีทีผู่ข้ออนุญำตตอ้งกำรใหผู้ใ้หบ้รกิำรน ำไปเก็บรวบรวมกอ่นน ำไปกลับไปใชป้ระโยชนอ์ืน่ รหัสก ำจัด 021 โดยรำยกำรวสัดทุี่

ไมใ่ชแ้ลว้ และปรมิำณทีร่ะบใุนแบบ สก. 2 ตอ้งสอดคลอ้งกบั วอ.8 

 

 (2.5) สญัญำกำรใหบ้รกิำร หรอืหนังสอืยนิยอมระหวำ่งผูใ้หบ้รกิำรและผูส้ง่ออกหรอืโรงงำนรไีซเคลิวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ เฉพำะกรณี

ใชร้หัสก ำจัด 021 

 

(2.6) ส ำเนำโฉนดทีด่นิรูปถ่ำยพืน้ทีแ่ละพืน้ทีโ่ดยรอบ เฉพำะกรณีน ำวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไปถมทีลุ่ม่ หรอืน ำไปใชเ้ป็นสำรปรับปรุงดนิ 

หรอืน ำไปใชป้ระโยชน์อยำ่งอืน่ในเชงิพืน้ที ่ซึง่มผีลในกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูทิศันห์รอืสภำพแวดลอ้มเดมิของพืน้ทีเ่ดมิ ซึง่

วสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ดงักลำ่วตอ้งถกูบดยอ่ยใหม้ขีนำดใกลเ้คยีงวัสดตุำมธรรมชำต ิในลักษณะมวลหยำบ หรอืมวลละเอยีด 

 

นอกจำกนี ้ในกรณีทีผู่ข้ออนุญำตตอ้งกำรน ำวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรำยไปใชท้ ำปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยี์

ชวีภำพ หรอืสำรปรับปรุงดนิโดยตรงในพืน้ทีท่ำงกำรเกษตรของเกษตรกร รหัสก ำจัด 083 ตอ้งแนบส ำเนำโฉนดทีด่นิประกอบกำร

พจิำรณำดว้ย 

 

(2.7) ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกร/กำรขึน้ทะเบยีนฟำรม์/บตัรสมำชกิสหกรณ์ สมำคมทำงดำ้นเกษตร/ปศสุตัว/์

ประมง/หนังสอืรับรองกำรประกอบอำชพีเกษตรกรรมจำกหน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนทอ้งถิน่/ก ำนัน/ผูใ้หญบ่ำ้น ในกรณีทีผู่ข้อ

อนุญำตตอ้งกำรน ำวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรำยไปใชเ้ป็นอำหำรสตัว ์รหัสก ำจัด 084 หรอืน ำไปใชท้ ำปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ย

อนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภำพ หรอืสำรปรับปรุงดนิโดยตรงในพืน้ทีท่ำงกำรเกษตรของเกษตรกร รหัสก ำจัด 083 

 

(2.8) หนังสอืใหค้วำมเห็นทำงวชิำกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรวำ่วสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ดงักลำ่วสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอนิทรยี ์

ปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภำพ หรอืสำรปรับปรุงดนิไดใ้นกรณีทีผู่ข้ออนุญำตตอ้งกำรน ำวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรำยไปใชเ้ป็น

สว่นผสมในกำรปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภำพ หรอืสำรปรับปรุงดนิรหัสก ำจัด 083 ยกเวน้วัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้บำงประเภททีม่ี

ขอ้มลูทำงวชิำกำรซึง่เป็นทีแ่พร่หลำยทั่วไปวำ่สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นสว่นผสมในกำรท ำปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภำพ หรอื

สำรปรับปรุงดนิได ้เชน่ ขีเ้ถำ้ชวีมวล ขีเ้ถำ้แกลบ เศษพชื เป็นตน้ โดยตอ้งน ำไปใชใ้นอตัรำสว่นทีเ่หมำะสมตำมหลกัวชิำกำร 

 

(2.9) รำยละเอยีดวธิกีำรรไีซเคลิ หรอืกำรบ ำบดั/ก ำจัดหรอืกำรน ำไปใชป้ระโยชนใ์นกรณีทีน่ ำวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไปจัดกำรดว้ย

วธิกีำรตำ่งๆ ทีต่อ้งกำรหลำยละเอยีดเพิม่เตมิประกอบกำรพจิำรณำ ไดแ้ก ่รหัสก ำจัด 031 039 049 052 053 059 061 062 063 

064 069 และ 079ทัง้นี ้กรณีทีผู่ข้ออนุญำตยืน่แบบค ำขออนุญำต สก.2 ผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิสข์องกรมโรงงำนอตุสำหกรรม

ตอ้งแนบอเิล็กทรอนกิสไ์ฟลข์องเอกสำรในขอ้ 2.2 (1.2) &ndash; (1.3) และ 2.3 (2.1) &ndash; (2.9) เฉพำะกรณีตำม

รูปแบบและขนำดไฟลต์ำมทีก่รมโรงงำนอตุสำหกรรมก ำหนด 

 

หมำยเหต ุ** กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องในรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน ร่วมกนั พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผู ้

รับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

 ** พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไม่พจิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

  
 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (วนัเสำร ์เปิดใหบ้รกิำร 8.30 - 12.00 น.))  
ศนูยบ์รกิำรสำรพันทนัใจ กรมโรงงำนอตุสำหกรรม ชัน้ 1 อำคำร
กรมโรงงำนอตุสำหกรรม ถ.พระรำมที ่6 เขตรำชเทว ีกทม. 

10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม กรมโรงงำนอตุสำหกรรม ชัน้ 
4 ถนนพระรำมที ่6 แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 
10400/ไปรษณีย ์ 

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (เจำ้หนำ้ทีจ่ะพจิำรณำควำมถูกตอ้งครบถว้นของ
เอกสำรในเวลำรำชกำร))  
http://www2.diw.go.th/e-license/login.asp/เว็บไซทแ์ละ
ชอ่งทำงออนไลน์  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรตลอด 24 
ชัว่โมง 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จนท.รับเรือ่งค ำขอ และตรวจสอบเอกสำรกำรยืน่ประกอบ

พจิำรณำในเบือ้งตน้ 
(หมำยเหต:ุ (1. หำกครบถว้น จนท. ออกใบรับเรือ่งใหผุู้ข้อ 2. 

หำกไม่ครบถว้น แตส่ำมำรถแกไ้ขไดท้นัท ีผูข้อสำมำรถยืน่
เพิม่เตมิได ้3. หำกไมค่รบถว้นและไมส่ำมำรถแกไ้ขไดใ้นทนัท ี
จนท.แจง้ควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรอืหลักฐำนที่
จะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ และคนืเรือ่งเดมิใหผู้ข้อแกไ้ขเอกสำร ))  

1 วนั - 
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ที ่(วศิวกร/นักวทิยำศำสตร)์ พจิำรณำค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

14 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีย่ืน่ค ำขอใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ (1. หำกไมเ่ห็นชอบ ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำ
จะคนืเรือ่งค ำขอใหเ้จำ้หนำ้ทีน่ ำกลับไปพจิำรณำซ ำ้ 2. หำก
เห็นชอบอนุญำต ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำจะลงนำมใน
ใบอนุญำต))  

12 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจำ้หนำ้ทีเ่สนอใบอนุญำตใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยลงนำม และ
แจง้ผลใหผู้ข้อ 

(หมำยเหต:ุ -)  

3 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
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 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 
) 

2) 
 

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 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน /มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและ
ประทับตรำบรษัิทโดยผูข้อฯ ทกุหนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ตดิอำกรแสตมป์ มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและ
ประทับตรำบรษัิท 

    โดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 
*** กรณีใชส้ ำเนำ ผูม้อี ำนำจตอ้งลงนำมรับรองเอกสำร***) 

- 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หรอื 

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 
) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

6) 

 

 สญัญำซือ้ขำย หรอื สญัญำกำรใหบ้รกิำร หรอืหนงัสอื

ยนิยอมระหวำ่งผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิำรบ ำบดั/ก ำจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุ
ทีไ่มใ่ชแ้ลว้ เพือ่ประกนัควำมรบัผดิ - Liability (แบบ กอ.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(*** กรณีใชส้ ำเนำ ผูม้อี ำนำจตอ้งลงนำมรับรอง

เอกสำร***) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

7) 

 

รำยละเอยีดกระบวนกำรผลติพรอ้มระบุข ัน้ตอนทีท่ ำใหเ้กดิวสัดุที่

ไมใ่ชแ้ลว้ (Process Chart) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

8) 

 

 รูปถำ่ยวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้พรอ้มค ำอธบิำยประกอบ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

9) 

 

 เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet: 

SDS)  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีทีว่สัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีก่อ่นใชง้ำนหรอืหมดอำยเุป็น
วสัดพุืน้ฐำนทีม่เีอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย หรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้

ปนเป้ือนดว้ยสำรเคมทีีม่เีอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภัย) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

10) 
 

 ผลวเิครำะหว์สัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ ซึง่มอีำยุไมเ่กนิ 1 ปี และตอ้ง
วเิครำะหโ์ดยหอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหท์ีข่ ึน้ทะเบยีนกบั กรอ. และ

สำมำรถวเิครำะหป์ระเภทของสำรมลพษิตำมทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนไว ้
หรอืหอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหข์องหนว่ยงำนรำชกำร  

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้มลีักษณะเป็นสำรผสมและ/หรอื

กอ่นใชง้ำนไมม่ ีSDS ก ำกับ หรอืจ ำเป็นตอ้งวเิครำะหล์ักษณะและสมบตัิ
ควำมเป็นอนัตรำยของวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้เพือ่ตรวจสอบรหัสของเสยีและ

วธิกีำรก ำจัด โดยพำรำมเิตอรท์ีว่เิครำะหจ์ะตอ้งพจิำรณำใหส้อดคลอ้งกับ
วธิบี ำบดั/ก ำจัดวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้และกำรจัดกำรของเสยีขัน้สดุทำ้ย 

*** กรณีใชส้ ำเนำ ผูม้อี ำนำจตอ้งลงนำมรับรองเอกสำร***) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

11) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตสง่ออกวตัถอุนัตรำย (วอ.6) พรอ้มส ำเนำเอกสำร
ส ำหรบัเจำ้หนำ้ทีบ่นัทกึปรมิำณวตัถอุนัตรำยทีม่ำถงึดำ่นศลุกำกร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีสง่ออกวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีเ่ป็นวตัถอุนัตรำยตำม

บญัช ี5.2 แหง่ พ.ร.บ. วตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2535 (รหัสก ำจัด 081)) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

12) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตรำย (วอ.8) เพือ่

กำรเก็บรกัษำ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีกักเก็บในภำชนะบรรจ ุวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีเ่ป็น
วตัถอุนัตรำยตำมบญัช ี5.2 แหง่ พ.ร.บ. วตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2535 (รหัส

ก ำจัด 021)) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

13) 
 

ส ำเนำสญัญำกำรใหบ้รกิำร หรอืหนงัสอืยนิยอมระหวำ่งผูใ้หบ้รกิำร
และผูส้ง่ออกหรอืโรงงำนรไีซเคลิวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีกักเก็บวสัดไุมใ่ชแ้ลว้ (รหัสก ำจัด 021)) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

14) 
 

 ส ำเนำโฉนดทีด่นิ รูปถำ่ยพืน้ทีแ่ละพืน้ทีโ่ดยรอบ  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีน ำวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไปถมทีลุ่ม่ (รหัสก ำจัด 082) 
หรอืน ำไปใชเ้ป็นสำรปรับปรุงดนิ (รหัสก ำจัด 083) หรอืน ำไปใชป้ระโยชน์

อยำ่งอืน่ในเชงิพืน้ที ่ซึง่มผีลในกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูทิศันห์รอื
สภำพแวดลอ้มเดมิของพืน้ทีเ่ดมิ) 

กรมทีด่นิ 

15) 

 

ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรขึน้ทะเบยีนเกษตรกร/กำรขึน้ทะเบยีน

ฟำรม์/บตัรสมำชกิสหกรณ ์สมำคมทำงดำ้นเกษตร/ปศสุตัว/์
ประมง/หนงัสอืรบัรองกำรประกอบอำชพีเกษตรกรรมจำก

หนว่ยงำนรำชกำร/หนว่ยงำนทอ้งถิน่/ก ำนนั/ผูใ้หญบ่ำ้นตำมเหตุ
อนัสมควรและเชือ่ถอืได ้

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีน ำวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไปใชป้ระโยชนท์ำงดำ้น
เกษตรกรรม/ 

ปศสุตัว/์ประมง 
) 

16) 

 

ส ำเนำ หนงัสอืรบัรองหรอืใหค้วำมเห็นทำงวชิำกำรจำกหนว่ยงำน

รำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งวำ่ วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นหรอื
ใชเ้ป็นองคป์ระกอบของปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยอนิทรยี ์ปุ๋ ยอนิทรยีช์วีภำพ 

หรอืสำรปรบัปรุงดนิไดจ้รงิ โดยจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และสุขภำพมนุษยเ์มือ่น ำไปใชง้ำน  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ไมช่ดัเจนวำ่สำมำรถน ำไป

จัดกำรดว้ยกำรหมักท ำปุ๋ ยหรอืสำรปรับปรุงดนิ (รหัสก ำจัด 083)) 

- 

17) 

 

 รำยละเอยีดวธิกีำรรไีซเคลิ หรอืกำรบ ำบดั/ก ำจดั หรอืกำร

น ำไปใชป้ระโยชน ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีทีไ่มป่รำกฏขอ้มูลทีท่รำบกนัทัว่ไปวำ่ ประเภท
วสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ดงักลำ่ว ทัง้ในดำ้นปรมิำณและดำ้นคณุภำพ สำมำรถ

ด ำเนนิกำรเชงิอตุสำหกรรมไดจ้รงิ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

2) pr@diw.mail.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสำร  02 354 3390 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรำวรอ้งทกุข ์ท ำเนียบรัฐบำล ตู ้ปณ. 1111 

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

(หมำยเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ำยดว่นของรัฐบำล เลขหมำย 1111 

(หมำยเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

(หมำยเหต:ุ -)  
8) 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 

1) แบบค ำขออนุญำตน ำสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงำน สก.2 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ตวัอยำ่งกำรกรอกแบบฟอรม์ 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

คูม่อืกำรใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิส ์

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

 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 
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