
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตน ำเขำ้/ สง่ออก วตัถอุนัตรำยชนดิที ่3 และกำรตอ่อำย ุ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

 

2.การยืน่ค าขออนุญาตน าเขา้/สง่ออก ใหย้ืน่แบบค าขออนุญาตน าเขา้วัตถอุนัตรายใหใ้ชแ้บบ วอ. 3 หรอืค าขออนุญาตสง่ออก

วตัถอุนัตรายใหใ้ชแ้บบ วอ. 5 และเอกสารประกอบ ไดท้ีศ่นูยบ์รกิารสารพันทนัใจ (single window) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบกอ่นรับค าขอ ตามเงือ่นไขดังนี้ 

 

2.1 กรณีค าขอและรายการเอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้น พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะลงรับค าขอ หลงัจากนัน้ ผูย้ืน่ค าขอจะ

สามารถตดิตามการพจิารณาเรือ่งไดท้างเว็บไซตส์ านักควบคมุวตัถอุนัตราย 

(http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวนัทีย่ืน่ 2 วนัท าการ 

 

2.2 กรณีทีค่ าขอหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขหรอื

เพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายในขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ที ่

จะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดนับจากวนัทีจ่ัดท าบนัทกึความบกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจจะลงนามในบันทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

 

- กรณีผูย้ืน่ค าขอไมส่ามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส านักควบคมุวตัถุอนัตราย จะสง่คนืค าขอและเอกสาร

ประกอบการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอตอ่ไป 

 

- เมือ่ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้แลว้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะลง

รับค าขอ หลงัจากนัน้ ผูย้ืน่ค าขอจะสามารถตดิตามการพจิารณาเรือ่ง ไดท้างเว็บไซต ์ส านักควบคมุวตัถอุนัตราย(http:// 

eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp)นับจากวนัทีย่ืน่เอกสารครบถว้น 2 วนัท าการ 

 

2.3ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งตดิตอ่นัดหมายพนักงานเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาเรือ่งในการตรวจสอบสถานทีเ่ก็บวตัถอุนัตราย ภายใน 3 วนัท า

การ นับจากวนัทีไ่ดด้ าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นแลว้ 

 

หมายเหต ุ**ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจพจิารณาไดใ้นขณะที่

รับค าขอฯ กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอฯ ครบถว้นแลว้ กรณีความไม่

ถกูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงั เป็นเหตทุีไ่มอ่าจอนุญาตได ้พนักงานเจา้หนา้ที่จะมคี าสัง่ไมอ่นุญาต 

 

        ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ ชัน้ 1  กรมโรงงานอตุสาหกรรม  ถนน
พระรามที ่6 เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ 10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนัท าการ 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของค าขอและ
เอกสาร 

(หมายเหต:ุ (หากค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น 
พนักงานเจา้หนา้ที ่
จะบนัทกึความบกพร่อง ใหผ้ ู้ ยูืน่ค าขอรับทราบและใหย้ืน่มาให ้
ครบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด))  

1 วนั ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 
 

2) กำรพจิำรณำ 

ผูอ้ านวยการสว่น พจิารณามอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีส่ว่น 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 
 

3) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีส่ว่นพจิารณา ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่
เก็บ/ ครอบครองวตัถุอนัตราย 

(หมายเหต:ุ -)  

14 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจพจิารณาลงนาม และแจง้ผูข้อ 

(หมายเหต:ุ (แจง้ผูย้ืน่ค าขอภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้
เสร็จทางไปรษณียห์รอืทางอเิล็กทรอนกิส)์)  

3 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขออนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย   ตำมแบบ วอ. 3 หรอืค ำขอตอ่

อำยตุำม  แบบ วอ. 9 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามโดยผูม้อี านาจผูกพันนติบิคุคล) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งแนบบัตรประจ าตวัประชาชน

ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

กรณีเป็นนติบิุคคล หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิุคคลที่
ออกใหโ้ดยกระทรวงพำณชิย ์พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูแ้ทน นติบิุคคล กรณีผูแ้ทน
นติบิุคคลเป็นคนตำ่งดำ้ว ใหใ้ชส้ ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (passport) 

หรอืส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน (work permit) /1 ฉบบั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลทีม่อีายุไมเ่กนิ 
6 เดอืน พรอ้มระบวุัตถปุระสงคท์ีเ่กีย่วกับสารเคม ีหรอืการประกอบการที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 
การประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม 

- กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งแนบส าเนาประจ าตวัประชาชนของผูรั้บ

มอบอ านาจ) 

กรมการคา้ภายใน 

4) 

 

ส ำเนำใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย หรอืหนงัสอืยกเวน้

กำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

5) 
 

เอกสำรแสดงขอ้มูลควำมปลอดภยั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ทีอ่อกโดยบรษัิทผูผ้ลติทีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืลา่สดุ หรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบหมายใหจ้ัดท าขอ้มลูความปลอดภัย พรอ้มเอกสารยนืยันการ
ไดรั้บมอบหมาย ) 

6) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่ก็บรกัษำวตัถอุนัตรำยและบรเิวณ
ขำ้งเคยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(จะตอ้งระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน ดงันี้ 

• ชือ่ถนนสายหลัก/ สายรอง 
• ตรอก/ ซอย 

• จดุสงัเกตบรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้มก าหนดทศิ 

) 

- 

7) 

 

แผนผงักำรจดัเก็บวตัถอุนัตรำยภำยในหรอืนอกอำคำร ทีใ่ชเ้ป็น

สถำนทีเ่ก็บรกัษำวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(การจัดเก็บตอ้งเป็นไปตามประกาศ 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง คูม่อืการเก็บรักษาสารเคมแีละวตัถุ

อนัตราย พ.ศ. 2550 โดยตอ้งแสดงรายละเอยีด 
• แผนผังรวมของสถานประกอบการ  

ทีแ่สดงอาคารทัง้หมด และจดุทีเ่ป็นหอ้งเก็บจุดใชง้าน 

• แผนผังหอ้งเก็บทีร่ะบขุนาดตามมาตราสว่น พรอ้มก าหนดจดุ
เก็บและแสดงทางเขา้ – ออก  และระบชุือ่สารเคมพีรอ้มคณุสมบตัติาม

ประเภทการจัดเก็บ ทัง้ทีเ่ป็นวัตถอุนัตรายและไมเ่ป็นวัตถอุนัตรายภายใน
หอ้งเก็บ  

• กรณีรับเก็บวตัถุอนัตรายหรอืสารเคมใีหก้บัผูป้ระกอบการ
มากกวา่ 1 ราย จะตอ้งแจกแจงพืน้ทีจ่ัดเก็บของทกุราย 

หมายเหต ุตอ้งระบขุอ้ความ “สถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตรายเป็นไปตาม

ประกาศ 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง คูม่อืการจัดเก็บสารเคมแีละวตัถอุนัตราย 

พ.ศ. 2550” โดยผูม้อี านาจลงนามและบคุลากรเฉพาะรับผดิชอบวตัถุ
อนัตราย (กรณีทีส่ถานทีเ่ก็บรักษาฯ ตอ้งมบีคุลากรเฉพาะ) ลงนามรับรอง

ในเอกสาร 

) 

- 

8) 

 

กรณีเป็นโรงงำน ใหแ้นบหลกัฐำนกำรเป็นโรงงำนตำมกฎหมำย

โรงงำนหรอืตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนคิมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศ

ไทย (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไมเ่ป็นโรงงาน ใหแ้นบส าเนาใบอนุญาตกอ่สรา้ง

ดดัแปลงอาคาร ทีม่ขีอ้ความเกีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืเก็บรักษาสารเคม)ี 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

9) 
 

ใบอนุญำตกอ่สรำ้งดดัแปลงอำคำร ทีม่ขีอ้ควำมเกีย่วขอ้งกบักำร
ใชห้รอืเก็บรกัษำสำรเคม ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีไมเ่ป็นโรงงาน) 

- 

10) 
 

ส ำเนำหนงัสอืส ำนกัควบคมุวตัถอุนัตรำย เรือ่ง กำรแจง้มบีุคลำกร
เฉพำะรบัผดิชอบกำรเก็บรกัษำวตัถอุนัตรำยที ่กรมโรงงำน

อุตสำหกรรม รบัผดิชอบ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ในกรณีตอ้งมบีคุลากรเฉพาะรับผดิชอบ 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

    การเก็บรักษาวตัถุอนัตราย  

) 

11) 

 

เอกสำรแสดงลกัษณะภำชนะบรรจทุีจ่ะใช ้ และกำรหุม้หอ่หรอื

ผูกมดัภำชนะบรรจ ุวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

หลกัฐำนแสดงกำรรบัครอบครอง    วตัถอุนัตรำย (สญัญำเชำ่/ 

หนงัสอืยนิยอม    ใหใ้ชส้ถำนทีเ่ก็บ)  ส ำเนำใบอนุญำตมไีวใ้น

ครอบครองซึง่วตัถอุนัตรำย (ของสถำนทีใ่ชเ้ก็บวตัถอุนัตรำย) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีไมม่สีถานทีเ่ก็บเป็นของตนเอง 

สญัญาเชา่/หนังสอืสญัญาใหบ้รกิาร/หนังสอืยนิยอมฯ จะตอ้งมี
รายละเอยีดอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้ 

• ขอ้มลูผูเ้ชา่กบัผูใ้หเ้ชา่/ผูใ้หบ้รกิารกับผูรั้บบรกิาร 

•  ระยะเวลาในการเชา่ ระบวุนัเริม่ตน้/สิน้สดุ 
•  พืน้ทีใ่หจ้ัดเก็บ (ตารางเมตร) 

•  ก าหนดหนา้ทีผู่รั้บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิจากวตัถอุนัตราย
หรอืสารเคม ี

•  ผูม้อี านาจลงนามทัง้สองฝ่าย/พยาน และตดิอากรแสตมป์ 

- กรณีหนังสอืสญัญาเชา่เป็น 
  ภาษาตา่งประเทศจะตอ้งจัดท าฉบับแปล 

  เป็นภาษาไทย ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้ ี
  อ านาจ 

- กรณีหนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีผู่ย้นิยอม 
  ใหใ้ชส้ถานทีจ่ะตอ้งเป็นโรงงาน   

  อตุสาหกรรมเทา่นัน้ 

) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

13) 

 

เอกสำรอืน่ๆ เช่น กรณีวตัถุอนัตรำย เป็นอำวธุเคม ี

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(การขอน าเขา้วตัถุอนัตราย ทีเ่ป็นบญัชคีวบคมุตามอนุสญัญา

หา้มอาวธุเคม ีประเทศผูผ้ลติ หรอืแหลง่ผลติ จะตอ้ง 
ไมถ่กูขึน้บัญชตีอ้งหา้มตามขอ้ตกลง หรอืขอ้ก าหนดระหวา่งประเทศ เชน่ 

ขอ้มตขิอง UN หรอืเป็นประเทศนอกภาคอีนุสญัญาหา้มอาวธุเคม ีเป็นตน้  

) 

- 

14) 

 

ใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำยฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีตอ่อายนุ าเขา้) 

- 

15) 
 

ค ำขออนุญำตสง่ออกวตัถอุนัตรำย ตำมแบบ วอ. 5 หรอืค ำขอตอ่
อำยตุำมแบบ วอ. 9 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ในกรณีตอ่อายใุชแ้บบฟอรม์ วอ.9  และลงนามโดยผ ู้ มูี

อ านาจผูกพันนติบิคุคล) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

16) 

 

ส ำเนำใบอนุญำต (ผลติหรอืน ำเขำ้หรอื    มไีวใ้นครอบครองฯ) 

วตัถอุนัตรำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีสง่ออก) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

17) 

 

เอกสำรหลกัฐำนแสดงกำรซือ้ขำยวตัถอุนัตรำย กรณีทีไ่มไ่ดผ้ลติ

หรอืน ำเขำ้เอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีสง่ออก) 

- 

18) 

 

ใบอนุญำตสง่ออกวตัถอุนัตรำยฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีตอ่อายสุง่ออก) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

19) 
 

กำรขอสง่ออกวตัถอุนัตรำยทีเ่ป็นบญัชคีวบคมุตำมอนุสญัญำหำ้ม
อำวธุเคม ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- การขอสง่ออกวัตถอุนัตราย ทีเ่ป็นบญัชคีวบคมุตาม
อนุสญัญาหา้มอาวธุเคม ีจะตอ้งระบผุูรั้บและประเทศปลายทางใหช้ดัเจน

และจะตอ้งไมถู่กขึน้บญัชตีอ้งหา้มตามขอ้ตกลง หรอืขอ้ก าหนดระหวา่ง

ประเทศ เชน่ ขอ้มตขิอง UN หรอืเป็นประเทศนอกภาคอีนุสญัญาหา้ม
อาวธุเคม ีเป็นตน้ 

- เอกสารเพิม่เตมิประกอบการขออนุญาตสง่ออก 
กรณีที ่1 ขอสง่ออกวัตถอุนัตราย (ทีเ่ป็นบญัชคีวบคมุตามอนุสญัญาหา้ม

อาวธุเคม)ี ในรายการ 3A และ 3B ทีม่อีตัราสว่นความเขม้ขน้มากกวา่รอ้ย

ละ 30 ไปยังประเทศ/รัฐ นอกภาคอีนุสญัญาหา้มอาวธุเคมจีะตอ้งแนบ
หนังสอืรับรองการใชข้ัน้สดุทา้ย  

(End –Use Certificate) จากประเทศผูรั้บ ตามแบบฟอรม์ 
กรณีที ่2 ขอสง่ออกวัตถอุนัตราย (ทีเ่ป็นบญัชคีวบคมุตามอนุสญัญาหา้ม

อาวธุเคม)ี ในรายการ 2B ทีม่อีัตราสว่นความเขม้ขน้มากกวารอ้ยละ 10 
ไปยังประเทศ/รัฐ  

นอกภาคอีนุสญัญาหา้มอาวธุเคมจีะไมอ่นุญาตใหส้ง่ออก 

) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

20) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ตน้ฉบบั 1 ฉบับ ส าเนา 2 ฉบบั 

- ตดิอากรแสตมป์ 10 บาทตอ่การด าเนนิการ 1 เรือ่ง หรอืตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท ตอ่การด าเนนิการมากกวา่ 1 เรือ่งในคราวเดยีวกนั 

- - ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 ปี  

- กรณีมอบอ านาจชว่ง ผูรั้บมอบอ านาจคนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบ
อ านาจชว่งถูกตอ้ง (ผูม้อบอ านาจชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่ง

ไดแ้ละจ านวนชว่งทีม่อบ)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถุอนัตรำย (คดิตำมปรมิำณกำรน ำเขำ้ต่อปี) 

 

(หมายเหต:ุ (ไมถ่งึสบิเมตรกิตัน (ตอ่ฉบบั)  
ใบแทนใบอนุญาตน าเขา้ ฉบบัละ 500 บาท 

))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 

2) ใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (คดิตำมปรมิำณกำรน ำเขำ้ตอ่ปี) 
(หมายเหต:ุ (ตัง้แตส่บิเมตรกิตันขึน้ไป แตไ่มถ่งึหา้สบิเมตรกิตัน 

ใบแทนใบอนุญาตน าเขา้ ฉบบัละ 500 บาท 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

3) ใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (คดิตำมปรมิำณกำรน ำเขำ้ตอ่ปี)  คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (ตัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 

ใบแทนใบอนุญาตน าเขา้ ฉบบัละ 500  บาท))  
  

 

4) ใบอนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (คดิตำมปรมิำณกำรน ำเขำ้ตอ่ปี) 

(หมายเหต:ุ (ตัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 
ใบแทนใบอนุญาตสง่ออก ฉบบัละ 500 บาท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

5) ใบอนุญำตสง่ออกวตัถอุนัตรำย (คดิตำมปรมิำณกำรสง่ออกตอ่ปี) 

(หมายเหต:ุ (ไมถ่งึสบิเมตรกิตัน 
ใบแทนใบอนุญาตสง่ออก ฉบบัละ 500 บาท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

6) ใบอนุญำตสง่ออกวตัถอุนัตรำย (คดิตำมปรมิำณกำรสง่ออกตอ่ปี) 

(หมายเหต:ุ (ตัง้แตส่บิเมตรกิตันขึน้ไป แตไ่มถ่งึหา้สบิเมตรกิตัน 
ใบแทนใบอนุญาตสง่ออก ฉบบัละ 500 บาท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

7) ใบอนุญำตสง่ออกวตัถอุนัตรำย (คดิตำมปรมิำณกำรสง่ออกตอ่ปี) 

(หมายเหต:ุ (ตัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 
ใบแทนใบอนุญาตสง่ออก ฉบบัละ 500 บาท 

))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 

  
 

8) ใบอนุญำตสง่ออกวตัถอุนัตรำย (คดิตำมปรมิำณกำรสง่ออกตอ่ปี) 
(หมายเหต:ุ (ตัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 

ใบแทนใบอนุญาตสง่ออก ฉบบัละ 500 บาท))  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  

 

9) ใบแทนใบอนุญำตน ำเขำ้/สง่ออก 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) • กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที ่6  แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) โทรศพัท ์0 2202 4000 โทรสาร 0 2354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
3) • อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 

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

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซด ์http://www.111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(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) แบบค าขออนุญาตน าเขา้ (แบบ วอ.3) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบค าขออนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย (แบบ วอ.5) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) แบบค าขอตอ่อายใุบอนุญาต (แบบ วอ. 9) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) หนังสอืมอบอ านาจ 



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ตวัอยา่งใบปะหนา้หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
6) End Use Certificate form 

(หมายเหต:ุ (ส าหรับวตัถุอนัตรายทีเ่ป็นบญัชคีวบคมุตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการหา้มอาวธุเคม)ี)  
 

หมำยเหตุ 

หมายเหต ุสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดท้ีเ่ว็บไซตส์ านักควบคมุวตัถอุนัตราย 
(http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf) 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

