้ ล้วออกนอกบริเวณโรงงำน
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขออนุญำตนำสงิ่ ปฏิกล
ู หรือว ัสดุทไี่ ม่ใชแ
(สก.2)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เป็ นผู ้ประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัตโิ รงงำน พ.ศ. 2535
มีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำครบถ ้วนถูกต ้อง

1. แบบขอคำขออนุญำตนำสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วออกบริเวณโรงงำน (สก.2)
1.1 ต ้องเป็ นแบบขอคำขออนุญำตนำสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วออกบริเวณโรงงำน (สก.2) ทีก
่ ำหนดในประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรือ
่ งกำรกำจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548 โดยสำมำรถถ่ำยสำเนำหรือดำวน์โหลดได ้จำกเว็บไซต์
ของ กรอ. โดยไม่อนุญำตให ้เปลีย
่ นหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสำร
1.2 รำยละเอียดกำรกรอกข ้อมูลในแบบคำขออนุญำตฯ ถูกต ้องครบถ ้วน (ถ ้ำไม่มใี ห ้ระบุวำ่ &ldquo;ไม่ม&
ี rdquo; หรือใช ้
เครือ
่ งหมำย &ldquo;-&rdquo; แทน) ดังนี้
(1) ข ้อมูลทัว่ ไปของผู ้ขออนุญำตต ้องสอดคล ้องกับข ้อมูลในสำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4) หรือ สำเนำใบรับ
แจ ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.2) หรือสำเนำหนังสือรับรองกำรประกอบกิจกำรโรงงำนในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำม
มำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัตโิ รงงำน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสำเนำหนังสืออนุญำตให ้ใช ้ทีด
่ น
ิ หรือประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรือสำเนำหนังสืออนุญำตให ้ประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (แบบ กนอ. 03/6)
(2) รหัสของชนิดและประเภทของวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วต ้องถูกต ้องและสอดคล ้องกับรำยกำรวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีข
่ ออนุญำต โดย
พิจำรณำจำกภำคผนวกที่ 1 รหัสของชนิดและประเภทของสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
เรือ
่ ง กำรกำจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
้ ขำย หรือ สัญญำกำรให ้บริกำร หรือหนังสือยินยอมระหว่ำงผู ้ใช ้และ
(3) รำยกำรวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วต ้องสอดคล ้องกับสัญญำซือ
ให ้บริกำรบำบัด/กำจัดวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว เพือ
่ ประกันควำมรับผิด-Liability (แบบ กอ.1) หรือใบอนุญำตส่งออกวัตถุอน
ั ตรำย (วอ.6)
หรือใบอนุญำตครอบครองวัตถุอน
ั ตรำย (วอ.8) เพือ
่ กำรเก็บรักษำ แล ้วแต่กรณี
้ ขำย หรือ
(4) ปริมำณทีข
่ ออนุญำตระบุน้ ำหนักเป็ น &ldquo;ตัน&rdquo; และต ้องสอดคล ้องกับปริมำณทีร่ ะบุในสัญญำซือ
สัญญำกำรให ้บริกำร หรือหนังสือยินยอมระหว่ำงผู ้ใช ้และ ผู ้ให ้บริกำรบำบัด/กำจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว เพือ
่ ประกันควำม
รับผิด-Liability (แบบ กอ.1) หรือใบอนุญำตส่งออกวัตถุอน
ั ตรำย (วอ.6) หรือใบอนุญำตครอบครองวัตถุอน
ั ตรำย (วอ.8) เพือ
่
กำรเก็บรักษำ แล ้วแต่กรณี
(5) วิธก
ี ำรกำจัดต ้องถูกต ้องและสอดคล ้องกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำนทีผ
่ ู ้ให ้ บริกำรได ้รับอนุญำต หรือรำยละเอียดวิธก
ี ำร
ี้ จง โดยใช ้รหัสเลข 3 หลักตำมระบุไว ้ในภำคผนวกที่ 4 หลักเกณฑ์และวิธก
จัดกำรทีช
่ แ
ี ำรในกำรจัดกำรสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้
แล ้ว ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรือ
่ ง กำรกำจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
่ ของผู ้ขออนุญำต (ในกรณีทเี่ ป็ นนิตบ
1.3 แบบคำขออนุญำต (สก.2) ทุกหน ้ำต ้องมีกำรลงลำยมือชือ
ิ ค
ุ คลให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ำมข ้อกำหนด
่
ในหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล) หรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบอำนำจให ้ ลงนำมแทนผู ้ขออนุญำต ห ้ำมถ่ำยสำเนำลำยมือชือ
1.4 กรณีมรี ำยกำรแก ้ไขข ้อมูลต ้องลงนำมกำกับกำรแก ้ไขโดยผู ้ขออนุญำตหรือผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมำยให ้ดำเนินกำรแทน
2. เอกสำรประกอบคำขออนุญำตนำสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วออกบริเวณโรงงำน (สก.2)
และผู ้ให ้บริกำร

2.1 เอกสำรของผู ้ขออนุญำต

(1) เอกสำรแสดงสถำนะผู ้ขออนุญำตและผู ้ให ้บริกำร กรณีเป็ นบุคคล
(1.1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้ขออนุญำต
(1.2) กรณีเป็ นบุคคลต่ำงด ้ำวให ้ใช ้สำเนำหนังสือเดินทำง (Passport)
(1.3) เอกสำรตำม (1.1) &ndash; (1.2) ต ้องมีกำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ
(2) เอกสำรแสดงสถำนะผู ้ขออนุญำตและผู ้ให ้บริกำร กรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
(2.1) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล ต ้องคัดสำเนำไว ้ไม่เกิน 6 เดือน นับตัง้ แต่วน
ั คัดสำเนำจนถึงวันทีย
่ น
ื่
แบบคำขออนุญำตฯ
(2.2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
(2.3) กรณีเป็ นบุคคลต่ำงด ้ำวให ้ใช ้สำเนำหนังสือเดินทำง (Passport)
(2.4) เอกสำรตำม (2.1) - (2.3) ต ้องมีกำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผู ้ขออนุญำต
(3) เอกสำรกำรมอบอำนำจ
(3.1) ต ้นฉบับมอบอำนำจให ้ดำเนินกำรแทนอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ เพียงอย่ำงเดียวทีต
่ ด
ิ อำกรแสตมป์ 10 บำท หรือสำเนำต ้นฉบับ
หนังสือมอบอำนำจกรณีเป็ นกำรมอบหมำยให ้ดำเนินกำรแทนหลำยอย่ำงโดยให ้ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท แล ้วแต่กรณี (ต ้องมี
พยำน 2 คน)
(3.2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู ้มอบและผู ้รับมอบอำนำจ
(3.3) สำเนำทะเบียนบ ้ำนของผู ้มอบและผู ้รับมอบอำนำจ
(3.4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของพยำน 2 คน
(3.5) เอกสำรตำม (3.1) &ndash; (3.4) ต ้องมีกำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ
.2.2 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต
(1) เอกสำรทัว่ ไป
(1.1) หนังสือยินยอมระหว่ำงผู ้ใช ้และผู ้ให ้บริกำรบำบัด/กำจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว เพือ
่ ประกันควำมรับผิด-Liability
(แบบ กอ.1) ซึง่ มีอำยุอยูใ่ นช่วงระยะเวลำทีข
่ ออนุญำต และผู ้ขออนุญำตและผู ้ให ้บริกำรมีกำรลงนำมในสัญญำฯ หรือหนังสือ
่ (ต ้องมีพยำน 2 คน) ทัง้ นี้ รหัสและรำยกำรของวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว ปริมำณ
ยินยอมฯ ถูกต ้องครบถ ้วน ห ้ำมถ่ำยสำเนำลำยมือชือ
และวิธจ
ี ัดกำร จะต ้องสอดคล ้องกับรำยละเอียดทีร่ ะบุในแบบคำขออนุญำตฯ
้ ขำย หรือสัญญำกำรให ้บริกำร หรือ
กรณีทเี่ ป็ นวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะไม่เป็ นของเสียอันตรำยสำมำรถใช ้สัญญำซือ
หนังสือรับรองกำรนำไปใช ้ประโยชน์แทนแบบ กอ.1 ได ้
(1.2) รำยละเอียดกระบวนกำรผลิตพร ้อมระบุขน
ั ้ ตอนทีท
่ ำให ้เกิดวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว (Process Chart) ทีแ
่ นบจะต ้องระบุ
รำยละเอียดกระบวนกำรผลิตพร ้อมระบุขน
ั ้ ตอนทีท
่ ำให ้เกิดวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วตำมทีข
่ ออนุญำต เพือ
่ ใช ้ประกอบกำรพิจำรณำว่ำรหัส
ของชนิดและประเภทของวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีข
่ ออนุญำตถูกต ้องและสอดคล ้องกับรำยกำรวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีย
่ น
ื่ ขออนุญำต

(1.3) รูปถ่ำยของเสียพร ้อมคำอธิบำยประกอบลักษณะวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว เช่น วัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วคืออะไร มีองค์ประกอบหรือทำ
จำกวัสดุอะไร เป็ นต ้น
(2) เอกสำรเฉพำะด ้ำนเทคนิค (แล ้วแต่กรณี)
(2.1) เอกสำรข ้อมูลควำมปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) ใช ้ในกรณีทวี่ ัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีก
่ อ
่ นใช ้งำนหรือหมดอำยุ
้แล
เป็ นวัสดุพน
ื้ ฐำนทีม
่ เี อกสำรข ้อมูลควำมปลอดภัย หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้วปนเปื้ อนด ้วยสำรเคมีทม
ี่ เี อกสำรข ้อมูลควำมปลอดภัย เช่น
่ มสภำพ วัตถุดบ
่ มสภำพ ผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ นสำรเคมีไม่ได ้คุณภำพหรือเสือ
่ มสภำพ ฉนวนใช ้งำนแล ้วหรือ
สำรเคมีเสือ
ิ เสือ
่ มสภำพน้ ำมันหล่อเย็นหรือน้ ำยำหล่อเย็นทีใ่ ช ้งำนแล ้วหรือเสือ
่ มสภำพ น้ ำมันใช ้แล ้วชนิดต่ำงๆ สำรเร่งปฏิกริ ย
เสือ
ิ ำทีใ่ ช ้งำนแล ้ว
่ มสภำพ รวมถึง กรณีทเี่ ป็ นวัสดุดด
หรือเสือ
ู ซับ หรือวัสดุตวั กรอง หรือผ ้ำสำหรับเช็ด หรือบรรจุภัณฑ์ปนเปื้ อน หรือวัสดุปนเปื้ อน
ต่ำงๆ ทีป
่ นเปื้ อน วัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วดังกล่ำว (เพือ
่ พิสจ
ู น์ควำมเป็ นอันตรำย หรือพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรนำไปจัดกำร)
(2.2) ผลวิเครำะห์ของเสีย(แล ้วแต่กรณี) ซึง่ มีอำยุไม่เกิน 1 ปี และต ้องวิเครำะห์โดยห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรวิเครำะห์ทข
ี่ น
ึ้ ทะเบียนกับกรม
โรงงำนอุตสำหกรรมและสำมำรถวิเครำะห์ประเภทของสำรมลพิษตำมทีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนไว ้ หรือห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ำรวิเครำะห์ของ
หน่วยงำนรำชกำรโดยตัวอย่ำงของวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีต
่ ้องกำรพิสจ
ู น์ควำมเป็ นอันตรำย เช่น กำกตะกอนจำกระบบบำบัดน้ ำเสีย น้ ำ
้ งำน ฝุ่ น/ตะกอนจำกระบบบำบัดมลพิษอำกำศ อิฐทนไฟใช ้แล ้ว แกนและแบบหล่อทีใ่ ช ้ในกำรหลอมหล่อโลหะ เป็ นต ้น
ล ้ำงชิน
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กำรวิเครำะห์ของเสีย
กรณีทต
ี่ ้องทำกำรวิเครำะห์
1) ผลวิเครำะห์คำ่ ควำมเข ้มข ้นทัง้ หมดของสิง่ เจือปน (Total Concentration Analysis) ตำมข ้อ 5.1 และ/หรือผลวิเครำะห์ด ้วย
วิธส
ี กัดสำร (Waste Extraction Test) ตำมข ้อ 5.2 และปริมำณควำมเข ้มข ้นของสำรอินทรียอ
์ น
ั ตรำยตำมข ้อ 4.4 ของภำคผนวก
2 ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรือ
่ ง กำรกำจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548
กรณีท ี่ 1 มีข ้อโต ้แย ้งว่ำ วัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วไม่เป็ นของเสียอันตรำย
กรณีท ี่ 2 บำบัด/กำจัดโดยวิธฝ
ี ั งกลบ (รหัสกำจัด 071 &ndash; 073)
กรณีท ี่ 3 บำบัด/กำจัดของเสียจำพวกกำกตะกอน น้ ำล ้ำง กรด-ด่ำงใช ้แล ้ว โดยใช ้รหัสกำจัด 049 และ 052
2) ผลวิเครำะห์คำ่ ควำมร ้อนสุทธิ (Net Calorific Value หรือ Lower Heating Value) ในหน่วยกิโลแคลอรีต
่ อ
่ กิโลกรัม
้ เพลิงทดแทนและเชือ
้ เพลิงผสม (รหัสกำจัด 041 และ 042) เฉพำะวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วซึง่ มำ
กรณีทจ
ี่ ะใช ้วัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วเป็ นเชือ
ั
จำกหน่วยกำรผลิตทีไ่ ม่ทรำบชนิดวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วและ/หรือค่ำควำมร ้อนแน่ชด
3) ผลวิเครำะห์มลสำรโดยน้ ำหนัก ในรูปออกไซด์ของ 4 ธำตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca)กรณีทจ
ี่ ะใช ้วัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วเป็ นวัตถุดบ
ิ
ทดแทน (รหัสกำจัด 044)
4) ผลวิเครำะห์น้ ำเสีย (พำรำมิเตอร์ตำม ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ. โรงงำน
พ.ศ. 2535 เรือ
่ งกำหนดคุณลักษณะของน้ ำทิง้ ทีร่ ะบำยออกจำกโรงงำน ลงวันที่ 14 มิถน
ุ ำยน 2539
กรณีทบ
ี่ ำบัด/กำจัดโดยใช ้รหัสกำจัด 061 066 และ 065
5) ผลวิเครำะห์น้ ำเสียทีจ
่ ำเป็ นต ้องวิเครำะห์พำรำมิเตอร์อย่ำงน ้อย ดังต่อไปนีค
้ ำ่ บีโอดี ค่ำซีโอดี น้ ำมันและไขมัน ทีดเี อส ควำม
เป็ นกรดและด่ำง และค่ำควำมร ้อนสุทธิ กรณีบำบัด/รีไซเคิลน้ ำมันปนน้ ำทีอ
่ ยูใ่ นรูปอิมัลชัน ได ้แก่Coolant และ Emulsify liquid
(รหัสของเสีย 12 01 08, 12 01 09 และ 13 08 02)

(2.3) สำเนำใบอนุญำตส่งออกวัตถุอน
ั ตรำย (วอ.6) ทีย
่ ังมีอำยุอยูใ่ นช่วงเวลำทีย
่ น
ื่ แบบคำขออนุญำตพร ้อมสำเนำเอกสำร
สำหรับเจ ้ำหน ้ำทีบ
่ น
ั ทึกปริมำณวัตถุอน
ั ตรำยทีม
่ ำถึงด่ำนศุลกำกร ใช ้กรณีทผ
ี่ ู ้ขออนุญำตต ้องกำรให ้ผู ้ให ้บริกำรนำออกไปเพือ
่
้แล
้แล
รวบรวมและส่งออกวัสดุทไี่ ม่ใช ้ว ไปจัดกำรยังต่ำงประเทศ รหัสกำจัด 081 โดยรำยกำรวัสดุทไี่ ม่ใช ้ว และปริมำณทีร่ ะบุใน
แบบ สก. 2 ต ้องสอดคล ้องกับ วอ.6
(2.4) สำเนำใบอนุญำตครอบครองวัตถุอน
ั ตรำย (วอ.8) เพือ
่ กำรเก็บรักษำทีย
่ ังมีอำยุอยูใ่ นช่วงเวลำทีย
่ น
ื่ แบบคำขออนุญำต ใช ้
้ประโยชน์
กรณีทผ
ี่ ู ้ขออนุญำตต ้องกำรให ้ผู ้ให ้บริกำรนำไปเก็บรวบรวมก่อนนำไปกลับไปใช
อน
ื่ รหัสกำจัด 021 โดยรำยกำรวัสดุท ี่
ไม่ใช ้แล ้ว และปริมำณทีร่ ะบุในแบบ สก. 2 ต ้องสอดคล ้องกับ วอ.8
(2.5) สัญญำกำรให ้บริกำร หรือหนังสือยินยอมระหว่ำงผู ้ให ้บริกำรและผู ้ส่งออกหรือโรงงำนรีไซเคิลวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว เฉพำะกรณี
ใช ้รหัสกำจัด 021
(2.6) สำเนำโฉนดทีด
่ น
ิ รูปถ่ำยพืน
้ ทีแ
่ ละพืน
้ ทีโ่ ดยรอบ เฉพำะกรณีนำวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วไปถมทีล
่ ม
ุ่ หรือนำไปใช ้เป็ นสำรปรับปรุงดิน
หรือนำไปใช ้ประโยชน์อย่ำงอืน
่ ในเชิงพืน
้ ที่ ซึง่ มีผลในกำรเปลีย
่ นแปลงสภำพภูมท
ิ ศ
ั น์หรือสภำพแวดล ้อมเดิมของพืน
้ ทีเ่ ดิม ซึง่
้แล
วัสดุทไี่ ม่ใช ้วดังกล่ำวต ้องถูกบดย่อยให ้มีขนำดใกล ้เคียงวัสดุตำมธรรมชำติ ในลักษณะมวลหยำบ หรือมวลละเอียด
นอกจำกนี้ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขออนุญำตต ้องกำรนำวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรำยไปใช ้ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรีย ์
ชีวภำพ หรือสำรปรับปรุงดินโดยตรงในพืน
้ ทีท
่ ำงกำรเกษตรของเกษตรกร รหัสกำจัด 083 ต ้องแนบสำเนำโฉนดทีด
่ น
ิ ประกอบกำร
พิจำรณำด ้วย
ั ว์/
(2.7) สำเนำหนังสือรับรองกำรขึน
้ ทะเบียนเกษตรกร/กำรขึน
้ ทะเบียนฟำร์ม/บัตรสมำชิกสหกรณ์ สมำคมทำงด ้ำนเกษตร/ปศุสต
ประมง/หนังสือรับรองกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมจำกหน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนท ้องถิน
่ /กำนัน/ผู ้ใหญ่บ ้ำน ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขอ
อนุญำตต ้องกำรนำวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรำยไปใช ้เป็ นอำหำรสัตว์ รหัสกำจัด 084 หรือนำไปใช ้ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรียช
์ วี ภำพ หรือสำรปรับปรุงดินโดยตรงในพืน
้ ทีท
่ ำงกำรเกษตรของเกษตรกร รหัสกำจัด 083
(2.8) หนังสือให ้ควำมเห็นทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรว่ำวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วดังกล่ำวสำมำรถนำไปใช ้เป็ นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย ์
ปุ๋ยอินทรียช
์ วี ภำพ หรือสำรปรับปรุงดินได ้ในกรณีทผ
ี่ ู ้ขออนุญำตต ้องกำรนำวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรำยไปใช ้เป็ น
ส่วนผสมในกำรปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรียช
์ วี ภำพ หรือสำรปรับปรุงดินรหัสกำจัด 083 ยกเว ้นวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วบำงประเภททีม
่ ี
ข ้อมูลทำงวิชำกำรซึง่ เป็ นทีแ
่ พร่หลำยทั่วไปว่ำสำมำรถนำไปใช ้เป็ นส่วนผสมในกำรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรียช
์ วี ภำพ หรือ
สำรปรับปรุงดินได ้ เช่น ขีเ้ ถ ้ำชีวมวล ขีเ้ ถ ้ำแกลบ เศษพืช เป็ นต ้น โดยต ้องนำไปใช ้ในอัตรำส่วนทีเ่ หมำะสมตำมหลักวิชำกำร
(2.9) รำยละเอียดวิธก
ี ำรรีไซเคิล หรือกำรบำบัด/กำจัดหรือกำรนำไปใช ้ประโยชน์ในกรณีทน
ี่ ำวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วไปจัดกำรด ้วย
วิธก
ี ำรต่ำงๆ ทีต
่ ้องกำรหลำยละเอียดเพิม
่ เติมประกอบกำรพิจำรณำ ได ้แก่ รหัสกำจัด 031 039 049 052 053 059 061 062 063
064 069 และ 079ทัง้ นี้ กรณีทผ
ี่ ู ้ขออนุญำตยืน
่ แบบคำขออนุญำต สก.2 ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
ต ้องแนบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ของเอกสำรในข ้อ 2.2 (1.2) &ndash; (1.3) และ 2.3 (2.1) &ndash; (2.9) เฉพำะกรณีตำม
รูปแบบและขนำดไฟล์ตำมทีก
่ รมโรงงำนอุตสำหกรรมกำหนด
หมำยเหตุ ** กรณีคำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อำจแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ใน
ขณะนัน
้ ผู ้รับคำขอและผู ้ยืน
่ คำขอจะต ้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องในรำยกำรเอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร ้อมกำหนด
ระยะเวลำให ้ผู ้ยืน
่ คำขอดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติม หำกผู ้ยืน
่ คำขอไม่ดำเนินกำรแก ้ไข/เพิม
่ เติมได ้ภำยในระยะเวลำทีก
่ ำหนด ผู ้
รับคำขอจะดำเนินกำรคืนคำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
** พนักงำนเจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะยังไม่พจ
ิ ำรณำคำขอ และยังไม่นับระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู ้ยืน
่ คำขอจะดำเนินกำรแก ้ไขคำขอหรือ
ยืน
่ เอกสำรเพิม
่ เติมครบถ ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนัน
้ เรียบร ้อยแล ้ว
** ขัน
้ ตอนกำรดำเนินงำนตำมคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลำตัง้ แต่เจ ้ำหน ้ำทีต
่ รวจสอบเอกสำรครบถ ้วนตำมทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชำชน
เรียบร ้อยแล ้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
เสำร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.

(หมำยเหตุ: (วันเสำร์ เปิ ดให ้บริกำร 8.30 - 12.00 น.))
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ชัน้ 1 อำคำร
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถ.พระรำมที่ 6 เขตรำชเทวี กทม.
10400/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

สำนั กบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ชัน้
4 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุง่ พญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ
10400/ไปรษณีย ์
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
(หมำยเหตุ: (เจ ้ำหน ้ำทีจ
่ ะพิจำรณำควำมถูกต ้องครบถ ้วนของ
เอกสำรในเวลำรำชกำร))
http://www2.diw.go.th/e-license/login.asp/เว็บไซท์และ
ช่องทำงออนไลน์

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
-

กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำที่ (วิศวกร/นักวิทยำศำสตร์) พิจำรณำคำขอ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ ้ำหน ้ำทีย
่ น
ื่ คำขอให ้ผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมำยพิจำรณำ
(หมำยเหตุ: (1. หำกไม่เห็นชอบ ผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมำยพิจำรณำ
จะคืนเรือ
่ งคำขอให ้เจ ้ำหน ้ำทีน
่ ำกลับไปพิจำรณำซำ้ 2. หำก

14 วัน

สำนั กบริหำรจัดกำรกำก
อุตสำหกรรม

12 วัน

สำนั กบริหำรจัดกำรกำก
อุตสำหกรรม

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้ำหน ้ำทีเ่ สนอใบอนุญำตให ้ผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมำยลงนำม และ
แจ ้งผลให ้ผู ้ขอ
(หมำยเหตุ: -)

3 วัน

สำนั กบริหำรจัดกำรกำก
อุตสำหกรรม

กำรตรวจสอบเอกสำร
จนท.รับเรือ
่ งคำขอ และตรวจสอบเอกสำรกำรยืน
่ ประกอบ
พิจำรณำในเบือ
้ งต ้น
(หมำยเหตุ: (1. หำกครบถ ้วน จนท. ออกใบรับเรือ
่ งให ้ผุู ้ขอ 2.

หำกไม่ครบถ ้วน แต่สำมำรถแก ้ไขได ้ทันที ผู ้ขอสำมำรถยืน
่
เพิม
่ เติมได ้ 3. หำกไม่ครบถ ้วนและไม่สำมำรถแก ้ไขได ้ในทันที
จนท.แจ ้งควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่
จะต ้องยืน
่ เพิม
่ เติม และคืนเรือ
่ งเดิมให ้ผู ้ขอแก ้ไขเอกสำร ))
2)
3)

เห็นชอบอนุญำต ผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมำยพิจำรณำจะลงนำมใน
ใบอนุญำต))
4)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบค
ุ คล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล : มีกำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทับตรำบริษัทโดย ผู ้
ขออนุญำตทุกหน ้ำ
กรณีมอบอำนำจ : 1. ผู ้มอบอำนำจ 1 ชุด / ผู ้รับมอบอำนำจ 1 ชุด

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

ลำด ับ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
2. พยำนจำนวน 2 คน อย่ำงละ 1 ชุด
*** ใช ้หนังสือเดินทำง (กรณีบค
ุ คลต่ำงด ้ำว)
)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบค
ุ คล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ
กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล : มีกำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทับตรำบริษัทโดย ผู ้
ขออนุญำตทุกหน ้ำ
กรณีมอบอำนำจ : 1. ผู ้มอบอำนำจ 1 ชุด / ผู ้รับมอบอำนำจ 1 ชุด
2. พยำนจำนวน 2 คน อย่ำงละ 1 ชุด
*** ใช ้หนังสือเดินทำง (กรณีบค
ุ คลต่ำงด ้ำว)
)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ออกไม่เกิน 6 เดือน /มีกำรลงนำมรับรองเอกสำรและ
ประทับตรำบริษัทโดยผู ้ขอฯ ทุกหน ้ำ)
หน ังสือมอบอำนำจ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (1. ติดอำกรแสตมป์ มีกำรลงนำมรับรองเอกสำรและ
ประทับตรำบริษัท
โดยผู ้ขออนุญำตทุกหน ้ำ
*** กรณีใช ้สำเนำ ผู ้มีอำนำจต ้องลงนำมรับรองเอกสำร***)
สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (หรือ
1. สำเนำใบรับแจ ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.2)
2. สำเนำหนังสือรับรองกำรประกอบกิจกำรโรงงำนในเขตประกอบกำร
อุตสำหกรรมตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัตโิ รงงำน พ.ศ. 2535
(แบบ ข.2)
3.สำเนำหนังสืออนุญำตให ้ใช ้ทีด
่ น
ิ หรือประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม (แบบ กนอ. 01/2)
4. สำเนำหนังสืออนุญำตให ้ประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม (แบบ
กนอ. 03/6) ทุกหน ้ำ
)
้ ขำย หรือ สญญำกำรให้
ั
ั
สญญำซื
อ
บริกำร หรือหน ังสือ
้
ยินยอมระหว่ำงผูใ้ ชและผูใ้ ห้บริกำรบำบ ัด/กำจ ัดสิง่ ปฏิกูลหรือว ัสดุ
้ ล้ว เพือ
ทีไ่ ม่ใชแ
่ ประก ันควำมร ับผิด - Liability (แบบ กอ.1)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (*** กรณีใช ้สำเนำ ผู ้มีอำนำจต ้องลงนำมรับรอง
เอกสำร***)
รำยละเอียดกระบวนกำรผลิตพร้อมระบุขนตอนที
ั้
ท
่ ำให้เกิดว ัสดุท ี่
้ ล้ว (Process Chart)
ไม่ใชแ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ้ ล้วพร้อมคำอธิบำยประกอบ
รูปถ่ำยว ัสดุทไี่ ม่ใชแ
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค ้ำ

-

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

ลำด ับ

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภ ัย (Safety Data Sheet:
SDS)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีทวี่ ส
ั ดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีก
่ อ
่ นใช ้งำนหรือหมดอำยุเป็ น
วัสดุพน
ื้ ฐำนทีม
่ เี อกสำรข ้อมูลควำมปลอดภัย หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว
ปนเปื้ อนด ้วยสำรเคมีทม
ี่ เี อกสำรข ้อมูลควำมปลอดภัย )
้ ล้ว ซึง่ มีอำยุไม่เกิน 1 ปี และต้อง
ผลวิเครำะห์ว ัสดุทไี่ ม่ใชแ
วิเครำะห์โดยห้องปฏิบ ัติกำรวิเครำะห์ทข
ี่ น
ึ้ ทะเบียนก ับ กรอ. และ
สำมำรถวิเครำะห์ประเภทของสำรมลพิษตำมทีไ่ ด้ขน
ึ้ ทะเบียนไว้
หรือห้องปฏิบ ัติกำรวิเครำะห์ของหน่วยงำนรำชกำร
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วมีลักษณะเป็ นสำรผสมและ/หรือ
ก่อนใช ้งำนไม่ม ี SDS กำกับ หรือจำเป็ นต ้องวิเครำะห์ลักษณะและสมบัต ิ
ควำมเป็ นอันตรำยของวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วเพือ
่ ตรวจสอบรหัสของเสียและ
วิธก
ี ำรกำจัด โดยพำรำมิเตอร์ทวี่ เิ ครำะห์จะต ้องพิจำรณำให ้สอดคล ้องกับ
วิธบ
ี ำบัด/กำจัดวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วและกำรจัดกำรของเสียขัน
้ สุดท ้ำย
*** กรณีใช ้สำเนำ ผู ้มีอำนำจต ้องลงนำมรับรองเอกสำร***)
สำเนำใบอนุญำตส่งออกว ัตถุอ ันตรำย (วอ.6) พร้อมสำเนำเอกสำร
สำหร ับเจ้ำหน้ำทีบ
่ ันทึกปริมำณว ัตถุอ ันตรำยทีม
่ ำถึงด่ำนศุลกำกร
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีสง่ ออกวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีเ่ ป็ นวัตถุอน
ั ตรำยตำม
บัญชี 5.2 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอน
ั ตรำย พ.ศ. 2535 (รหัสกำจัด 081))
สำเนำใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึง่ ว ัตถุอ ันตรำย (วอ.8) เพือ
่
กำรเก็บร ักษำ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีกักเก็บในภำชนะบรรจุ วัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีเ่ ป็ น
วัตถุอน
ั ตรำยตำมบัญชี 5.2 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอน
ั ตรำย พ.ศ. 2535 (รหัส
กำจัด 021))
ั
สำเนำสญญำกำรให้
บริกำร หรือหน ังสือยินยอมระหว่ำงผูใ้ ห้บริกำร
้ ล้ว
่
และผูส
้ งออกหรือโรงงำนรีไซเคิลว ัสดุทไี่ ม่ใชแ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีกักเก็บวัสดุไม่ใช ้แล ้ว (รหัสกำจัด 021))
้ ทีแ
้ ทีโ่ ดยรอบ
สำเนำโฉนดทีด
่ น
ิ รูปถ่ำยพืน
่ ละพืน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีนำวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วไปถมทีล
่ ม
ุ่ (รหัสกำจัด 082)
หรือนำไปใช ้เป็ นสำรปรับปรุงดิน (รหัสกำจัด 083) หรือนำไปใช ้ประโยชน์
อย่ำงอืน
่ ในเชิงพืน
้ ที่ ซึง่ มีผลในกำรเปลีย
่ นแปลงสภำพภูมท
ิ ศ
ั น์หรือ
สภำพแวดล ้อมเดิมของพืน
้ ทีเ่ ดิม)
้ ทะเบียนเกษตรกร/กำรขึน
้ ทะเบียน
สำเนำหน ังสือร ับรองกำรขึน
ั /
ฟำร์ม/บ ัตรสมำชิกสหกรณ์ สมำคมทำงด้ำนเกษตร/ปศุสตว์
ประมง/หน ังสือร ับรองกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมจำก
หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนท้องถิน
่ /กำน ัน/ผูใ้ หญ่บำ้ นตำมเหตุ
่ ถือได้
อ ันสมควรและเชือ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

กรมทีด
่ น
ิ

-

ลำด ับ

16)

17)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีนำวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วไปใช ้ประโยชน์ทำงด ้ำน
เกษตรกรรม/
ั ว์/ประมง
ปศุสต
)
สำเนำ หน ังสือร ับรองหรือให้ควำมเห็นทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำน
้ ล้ว สำมำรถนำไปใชเ้ ป็นหรือ
รำชกำรทีเ่ กีย
่ วข้องว่ำ ว ัสดุทไี่ ม่ใชแ
้
ใชเป็นองค์ประกอบของปุ๋ยหม ัก ปุ๋ยอินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรียช
์ วี ภำพ
่
หรือสำรปร ับปรุงดินได้จริง โดยจะไม่สงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสุขภำพมนุษย์เมือ
่ นำไปใชง้ ำน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
ั เจนว่ำสำมำรถนำไป
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วไม่ชด
จัดกำรด ้วยกำรหมักทำปุ๋ยหรือสำรปรับปรุงดิน (รหัสกำจัด 083))
รำยละเอียดวิธก
ี ำรรีไซเคิล หรือกำรบำบ ัด/กำจ ัด หรือกำร
้ ระโยชน์
นำไปใชป
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เฉพำะกรณีทไี่ ม่ปรำกฏข ้อมูลทีท
่ รำบกันทัว่ ไปว่ำ ประเภท
วัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วดังกล่ำว ทัง้ ในด ้ำนปริมำณและด ้ำนคุณภำพ สำมำรถ
ดำเนินกำรเชิงอุตสำหกรรมได ้จริง)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มข
ี ้อมูลค่ำธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุง่ พญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
(หมำยเหตุ: -)
2)
pr@diw.mail.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3)
โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสำร 02 354 3390
(หมำยเหตุ: -)
4)
ศูนย์รับเรือ
่ งรำวร ้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบำล ตู ้ ปณ. 1111
(หมำยเหตุ: -)
5)
เว็บไซต์ http://www.1111.go.th
(หมำยเหตุ: -)
6)
โทรศัพท์สำยด่วนของรัฐบำล เลขหมำย 1111
(หมำยเหตุ: -)
7)
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย
(หมำยเหตุ: -)
8)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลำด ับ
ชือ
่
้แล
1)
แบบคำขออนุญำตนำสิงปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้วออกนอกบริเวณโรงงำน สก.2
(หมำยเหตุ: -)
2)
ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์ม

่ แบบฟอร์ม
ชือ

ลำด ับ
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
คูม
่ อ
ื กำรใช ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
http://www2.diw.go.th/iwmb/manual.asp

เอกสำรฉบับนีด
้ ำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศน
ู ย์รวมข ้อมูลกำรติดต่อรำชกำร
www.info.go.th
วันทีค
่ ม
ู่ อ
ื มีผลบังคับใช ้: 21/07/2558

