
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย และกำรตอ่อำยุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การขึน้ทะเบยีน การออกใบส าคญั และการตอ่อายใุบส าคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุ

อนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรับผดิชอบ พ.ศ. 2552 

 

2. การยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนฯ ใหย้ืน่แบบค าขอขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย วอ. /อก.1 และเอกสารประกอบ ไดท้ีห่อ้งสารพันทันใจ 

(single window) กรมโรงงานอตุสาหกรรม พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบกอ่นรับค าขอ ตามเงือ่นไข

ดงันี ้

 

2.1 กรณีค าขอและรายการเอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้น พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะลงรับค าขอ หลงัจากนัน้ผูย้ืน่ค าขอจะ

สามารถตดิตามการพจิารณาเรือ่งไดท้างเว็บไซตส์ านักควบคมุวตัถอุนัตราย (http:// 

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

 

2.2 กรณีทีค่ าขอไม่ครบถว้นหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไม่สามารถด าเนนิการ

แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ที ่ทีไ่ดรั้บมอบหมายในขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของค าขอ

หรอืรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวนัทีจ่ัดท าบนัทกึความบกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอจะลงนามในบนัทกึดงักลา่ว 

และจะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 

 กรณีผูย้ืน่ค าขอไม่สามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส านักควบคมุวตัถอุนัตราย จะคนืค าขอและเอกสาร

ประกอบการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอตอ่ไป 

 เมือ่ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้แลว้ หลงัจากนัน้ ผู ้

ยืน่ค าขอจะสามารถตดิตามการพจิารณาเรือ่งไดท้างเว็บไซต ์ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย (http:// 

eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวนัทีด่ าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นแลว้ 2 วันท า

การ 

 

 

หมายเหต ุ**ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจพจิารณาไดใ้นขณะที่

รับค าขอฯ กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอฯ ครบถว้นแลว้ กรณีความไม่

ถกูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงั เป็นเหตทุีไ่มอ่าจอนุญาตได ้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะมคี าสัง่ไมอ่นุญาต 

 

        ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ ชัน้ 1 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม ถนนพระรามที ่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 : 15 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของค าขอและ
เอกสาร 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีค่ าขอไมค่รบถว้นหรอืยังขาดเอกสารหรอื
หลกัฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไมส่ามารถ
ด าเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ที ่ทีไ่ดรั้บ
มอบหมายในขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความ
บกพร่องของค าขอหรอืรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่
เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสาร
เพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวนัทีจ่ัดท าบนัทกึ
ความบกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอจะลงนาม
ในบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอ
ไวเ้ป็นหลักฐาน))  

1 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 
 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาและตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ จนกวา่
ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ
ครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้))  

7 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจพจิารณาลงนาม และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (แจง้ผูย้ืน่ค าขอภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณา
แลว้เสร็จ ทางไปรษณียห์รอืทางอเิล็กทรอนกิส)์)  

7 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย   ตำมแบบ วอ./อก.1 หรอื ค ำขอ
ตอ่อำย ุ  ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีน  ตำมแบบ   วอ./อก. 4 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนามโดยผูม้อี านาจผูกพันนติบิคุคล) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

2) 
 

กรณีเป็นบุคคลธรรมดำส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งแนบบัตรประจ าตวัประชาชน

ของผูรั้บมอบอ านาจ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

กรณีเป็นนติบิุคคล     หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิุคคล      

ทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงพำณิชย ์พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูแ้ทน     นติบิุคคล กรณี
ผูแ้ทนนติบิุคคลเป็นคนตำ่งดำ้ว ใหใ้ชส้ ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 

(passport) หรอืส ำเนำใบอนุญำตท ำงำน (work permit) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลุทีม่อีายุไมเ่กนิ 

6 เดอืน พรอ้มระบวุัตถปุระสงคท์ีเ่กีย่วกับสารเคม ีหรอืการประกอบการที่

เกีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรม 
- กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งแนบส าเนาประจ าตวัประชาชนของผูรั้บ

มอบอ านาจ) 

- 

4) 
 

เอกสำรแสดงขอ้มูลควำมปลอดภยัของ วตัถอุนัตรำยตำมแบบ 
วอ./อก. 3  หรอื ตำมมำตรฐำน ISO 11014-1 หรอื ตำม

ขอ้ก ำหนดระบบ Globally Harmonized System of 
Classification And Labelling of Chemicals (GHS) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีอ่อกโดยบรษัิทผูผ้ลติทีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืลา่สดุ หรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบหมายใหจ้ัดท าขอ้มลูความปลอดภัย พรอ้มเอกสารยนืยันการ
ไดรั้บมอบหมาย ซึง่จะตอ้งมรีายละเอยีดของผลติภัณฑด์งันี้ 

1 ชือ่ทางการคา้หรอืชือ่ผลติภัณฑ ์
2 ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ (manufacturer) และประเทศทีผ่ลติทีช่ดัเจน 

3 ระบอุงคป์ระกอบเป็นชือ่ทางเคม ีและ CAS No.  ทีถ่กูตอ้งตรงกนั และ

รอ้ยละของแตล่ะองคป์ระกอบทีแ่น่นอน  
กรณีทีอ่งคป์ระกอบตามขอ้ 3 ไมค่รบ 100% หรอืไมร่ะบ ุ% ทีแ่น่นอน 

จะตอ้งมขีอ้ก าหนดเฉพาะวตัถุอนัตราย (specification) จากบรษัิทผูผ้ลติ 
หรอืรายงานผลการวเิคราะหว์ตัถอุนัตราย หรอืเอกสารยนืยันขอ้ก าหนด

ของวตัถุ-อนัตราย ทีร่ะบเุนือ้หาตามขอ้ 1  2 และ 3 และจะตอ้งมกีารลง

นามจากบรษัิทผูผ้ลติ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย โดยระบชุือ่และต าแหน่ง
ของผูล้งนามดว้ย 

หากไมม่กีารระบสุตูรทางเคมทีีแ่น่นอน พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บค าขอ) 

5) 

 

เอกสำรหรอืภำพถำ่ยแสดงลกัษณะภำชนะบรรจวุตัถอุนัตรำยและ

กำรหุม้หอ่หรอืผูกมดัภำชนะบรรจวุตัถอุนัตรำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผ ู้ ปูระกอบการจัดท าและรับรองเอกสารดงักลา่วดว้ย
ตนเอง) 

- 

6) 

 

ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย   ฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีการตอ่อายุ) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำทตอ่กำรด ำเนนิกำร 1 
เรือ่ง หรอืตดิ อำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่กำรด ำเนนิกำรมำกกวำ่ 1 

เรือ่งในครำวเดยีวกนั 
ฉบบัจรงิ 3 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-ตน้ฉบบั 1 ฉบับ ส าเนา 2 ฉบบั 
- ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 ปี  

- กรณีมอบอ านาจชว่ง ผูรั้บมอบอ านาจ 
คนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบอ านาจชว่งถูกตอ้ง (ผูม้อบอ านาจชว่งแรก

จะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่งไดแ้ละจ านวนชว่งทีม่อบ)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ฉบับ 

การตอ่อายใุบส าคญัการขึน้ทะเบยีน 
วตัถอุนัตรายครัง้ละเทา่กบัคา่ธรรมเนยีม 

ส าหรับใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

 

2) ใบแทนใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย 
(หมายเหต:ุ (ราคาตอ่ฉบับ 

การตอ่อายใุบส าคญัการขึน้ทะเบยีน 

วตัถอุนัตรายครัง้ละเทา่กบัคา่ธรรมเนยีม 
ส าหรับใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที ่6  แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

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

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์0 2202 4000  โทรสาร 02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
5) 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 าขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตราย (วอ./อก.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบค าขอตอ่อายใุบส าคัญการขึน้ทะเบยีน (วอ./อก.4) 
(หมายเหต:ุ -)  

3) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

