
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัวตัถอุนัตรำยชนดิที ่2 และกำรตอ่อำยุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกับการแจง้ การออกใบรับแจง้ การขอตอ่อายุ

และการตอ่อายใุบรับแจง้การด าเนนิการเกีย่วกับวัตถอุนัตรายชนดิที ่2 ในความรับผดิชอบของ 

 กรมโรงงานอตุสาหกรรม พ.ศ. 2556 

 

 

   2. ยืน่ใบแจง้การด าเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 แบบ วอ./อก. 5 หรอืค าขอตอ่อายตุาม 

แบบ วอ./อก. 5/1 และเอกสารประกอบ ตามขอ้ 14 ไดท้ีห่อ้งสารพันทนัใจ (single window) กรมโรงงาน-อตุสาหกรรมดว้ย

ตนเองหรอืผูรั้บมอบอ านาจเทา่นัน้ มฉิะนัน้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บใบแจง้/ค าขอตอ่อายุ 

 

เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบกอ่นรับใบแจง้/ค าขอตอ่อาย ุตามเงือ่นไขดงันี้ 

 

       2.1 กรณีทีใ่บแจง้/ค าขอตอ่อายแุละรายการเอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะลงรับใบแจง้/ค าขอตอ่อาย ุ

หลงัจากนัน้ ผูย้ืน่ใบแจง้/ค าขอตอ่อาย ุสามารถจะตดิตามการพจิารณาเรือ่งไดท้ี ่

หอ้งสารพันทนัใจ (single window) 

 

      2.2 กรณีทีใ่บแจง้/ค าขอตอ่อายหุรอืยังขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใดไม่ครบถว้น หากผูย้ืน่ใบแจง้/ค าขอตอ่อายุไม่สามารถ

ด าเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่

จะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยก าหนดใหผู้ย้ืน่ใบแจง้/ค าขอตอ่อาย ุจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิตามระยะเวลาที่

ก าหนดในบนัทกึดงักลา่วขา้งตน้ โดยพนักงานเจา้หนา้ที ่และผูย้ืน่ใบแจง้/ 

ค าขอตอ่อายลุงนามในบนัทกึความบกพร่อง และพนักงานเจา้หนา้ทีม่อบส าเนาใหผู้ย้ืน่ค าขอไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 

 กรณีผูย้ืน่ใบแจง้/ค าขอตอ่อายุไมส่ามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด พนักงานเจา้หนา้ที ่จะมหีนังสอืสง่คนื

ใบแจง้/ค าขอตอ่อาย ุและเอกสารประกอบการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ใบแจง้/ค าขอตอ่อายุตอ่ไป 

 เมือ่ผูย้ืน่ใบแจง้/ค าขอตอ่อาย ุด าเนนิการแกไ้ขใบแจง้ใหถ้กูตอ้งหรอืยืน่เอกสารเพิ่มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความ

บกพร่องนัน้แลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะลงรับใบแจง้ ผูย้ืน่ใบแจง้/ค าขอตอ่อาย ุสามารถจะตดิตาม 

 การพจิารณาเรือ่งไดท้ีห่อ้งสารพันทนัใจ ชัน้ 1 กรมโรงงานอตุสาหกรรม                                                                                                  

 

 

    ** ผูย้ืน่ใบแจง้/ค าขอตอ่อาย ุตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ าหนด โดยความถูกตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจพจิารณาไดใ้น

ขณะทีรั่บใบแจง้/ค าขอตอ่อายุฯ กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ใบแจง้/ค าขอ

ตอ่อายฯุ ครบถว้นแลว้ กรณีความไมถ่กูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงัเป็นเหตทุีไ่ม่อาจรับแจง้ได ้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะ

ไมรั่บแจง้ 

 

    ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ ชัน้ 1  กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท 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 : 3 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีค่ าขอไมค่รบถว้นหรอืยังขาดเอกสารหรอื
หลกัฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไมส่ามารถ
ด าเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บ
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 
เจา้หนา้พจิารณาเอกสาร 

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

1 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูม้อี านาจพจิารณาและลงนาม และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ข้อ
ทราบ 

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

1 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ใบแจง้กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบัวตัถอุนัตรำย    ชนดิที ่2 (แบบ วอ./

อก. 5) หรอืแบบค ำขอ    ตอ่อำยใุบแจง้ฯ (แบบ วอ./อก. 5/1) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนามโดยผูม้อี านาจผูกพันนติบิคุคล) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(( เอกสารทกุฉบับตอ้งลงนามรับรองส าเนา )) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิุคคลทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวง
พำณชิย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีเ่ป็นปัจจุบนั มอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มระบวุตัถปุระสงคท์ี่

เกีย่วกบัสารเคม ีหรอืการประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

ส ำเนำใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย หรอืส ำเนำหนงัสอื 

ยกเวน้กำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

5) 

 

เอกสำรแสดงขอ้มูลควำมปลอดภยัของ วตัถอุนัตรำยตำมแบบ  

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

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ขอ้ก ำหนดระบบ Globally Harmonized System of 

Classification And Labelling of Chemicals (GHS) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีอ่อกโดยบรษัิทผูผ้ลติทีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืลา่สดุ หรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบหมายใหจ้ัดท าขอ้มลูความปลอดภัย พรอ้มเอกสารยนืยันการ
ไดรั้บมอบหมาย ซึง่จะตอ้งมรีายละเอยีดของผลติภัณฑด์งันี้ 

5.1 ชือ่ทางการคา้หรอืชือ่ผลติภัณฑ ์

5.2 ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ (manufacturer) และประเทศทีผ่ลติทีช่ดัเจน 
5.3 ระบอุงคป์ระกอบเป็นชือ่ทางเคม ีและ CAS No.  ทีถ่กูตอ้งตรงกนั 

และรอ้ยละของแตล่ะองคป์ระกอบทีแ่น่นอน  
กรณีทีอ่งคป์ระกอบตามขอ้ 5.3 ไมค่รบ 100% หรอืไมร่ะบ ุ% ทีแ่น่นอน 

จะตอ้งมขีอ้ก าหนดเฉพาะวตัถุอนัตราย (specification) จากบรษัิทผูผ้ลติ 

หรอืรายงานผลการวเิคราะห ์
วตัถอุนัตราย หรอืเอกสารยนืยันขอ้ก าหนดของวตัถุอนัตราย ทีร่ะบเุนื้อหา

ตามขอ้ 5.1, 5.2 และ 5.3 และจะตอ้งมกีารลงนามจากบรษัิทผูผ้ลติ หรอื
ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย โดยระบชุือ่และต าแหน่งของผูล้งนามดว้ย 

หากไมม่กีารระบสุตูรทางเคมทีีแ่น่นอน พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บใบ
แจง้/ค าขอตอ่อาย ุ) 

6) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่ก็บรกัษำวตัถอุนัตรำยและบรเิวณ

ขำ้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(จะตอ้งระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน ดงันี้ 
• ชือ่ถนนสายหลัก/ สายรอง 

• ตรอก/ ซอย 
•  จดุสงัเกตบรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้มก าหนดทศิ) 

- 

7) 

 

แผนผงักำรจดัเก็บวตัถอุนัตรำยภำยในหรอืนอกอำคำร ทีใ่ชเ้ป็น

สถำนทีเ่ก็บรกัษำ    วตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(การจัดเก็บวตัถอุนัตรายตอ้งเป็นไปตามประกาศกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม เรือ่ง คูม่อืการเก็บรักษาสารเคมแีละวัตถอุนัตราย พ.ศ. 

2550 โดยแผนผังตอ้งแสดงรายละเอยีด 
• แผนผังรวมของสถานประกอบการ  

ทีแ่สดงอาคารทัง้หมด และจดุทีเ่ป็นหอ้งเก็บและจุดใชง้าน 
•  กรณีรับเก็บสารเคมหีรอืวตัถุอันตรายใหก้บัผูป้ระกอบการ

มากกวา่ 1 ราย จะตอ้ง 

แจกแจงพืน้ทีจ่ัดเก็บของทกุราย 
หมายเหต ุตอ้งระบขุอ้ความ “สถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตรายเป็นไปตาม

ประกาศ 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง คูม่อืการจัดเก็บสารเคมแีละวตัถอุนัตราย 

พ.ศ. 2550 โดยผูม้อี านาจ ลงนามและบคุลากรเฉพาะรับผดิชอบวตัถุ
อนัตราย (กรณีทีส่ถานทีเ่ก็บรักษาฯ  

ตอ้งมบีคุลากรเฉพาะ) ลงนามรับรองในเอกสาร) 

- 

8) 
 

ส ำเนำหนงัสอืส ำนกัควบคมุวตัถอุนัตรำย เรือ่ง กำรแจง้มบีุคลำกร
เฉพำะรบัผดิชอบกำรเก็บรกัษำวตัถอุนัตรำยทีก่รมโรงงำน

อุตสำหกรรมรบัผดิชอบในกรณีตอ้งมบีุคลำกรเฉพำะรบัผดิชอบ

กำรเก็บรกัษำวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

9) 

 

เอกสำรแสดงลกัษณะภำชนะบรรจทุีจ่ะใชแ้ละกำรหุม้หอ่หรอื

ผูกมดัภำชนะบรรจวุตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

หลกัฐำนแสดงกำรรบัครอบครองวตัถอุนัตรำย (สญัญำเชำ่/ 

หนงัสอืยนิยอม    ใหใ้ชส้ถำนทีเ่ก็บ)  ส ำเนำใบอนุญำตมไีวใ้น
ครอบครองซึง่วตัถอุนัตรำย (ของสถำนทีใ่ชเ้ก็บวตัถอุนัตรำย) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีไมม่สีถานทีเ่ก็บเป็นของตนเอง 

สญัญาเชา่/หนังสอืยนิยอมฯ จะตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้ 
• ขอ้มลูผูเ้ชา่กบัผูใ้หเ้ชา่/ผูใ้หบ้รกิารกับ 

ผูรั้บบรกิาร 
• ระยะเวลาในการเชา่ ระบวุนัเริม่ตน้/สิน้สดุ 

• พืน้ทีใ่หจ้ัดเก็บ (ตารางเมตร) 
• ก าหนดหนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ 

•  ผูม้อี านาจลงนามทัง้สองฝ่าย/ พยาน และตดิอากรแสตมป์ 

- กรณีหนังสอืสญัญาเชา่เป็นภาษาตา่งประเทศจะตอ้งจัดท าฉบบัแปล
เป็นภาษาไทย ซึง่ 

ลงนามรับรองโดยผูม้อี านาจ 
- กรณีหนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีผู่ย้นิยอมใหใ้ชส้ถานทีจ่ะตอ้งเป็น

โรงงานอตุสาหกรรมเทา่นัน้) 

- 

11) 
 

เอกสำรแสดงกรรมวธิกีำรผลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

- ผังกระบวนการผลติทัง้หมดและขัน้ตอน 

  ทีม่กีารใชว้ตัถุอนัตรายทีข่ออนุญาต 
- ระบบป้องกนัมลพษิสิง่แวดลอ้มและ 

  ความปลอดภัย 
- แผนป้องกนัและระงับอบุตัภิัยจากสารเคม ี

) 

- 

12) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำทตอ่กำรด ำเนนิกำร 1 
เรือ่ง หรอื      ตดิอำกรแสตมป์ 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 านาจคนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบ
อ านาจชว่งถูกตอ้ง (ผูม้อบอ านาจชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่ง

ไดแ้ละจ านวนชว่งทีม่อบ)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

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

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

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

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
6) 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) • ใบแจง้การด าเนนิการเกีย่วกับวัตถอุนัตรายชนดิที ่2 (แบบ วอ./อก. 5)  
(หมายเหต:ุ -)  

2) • แบบค าขอตอ่อายใุบแจง้ฯ (แบบ วอ./อก. 5/1) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

