
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตผลติวตัถอุนัตรำย และกำรตอ่อำยุ 
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 าขออนุญาตผลติวัตถอุนัตราย ตามแบบ วอ. 1 หรอื ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต ตามแบบ วอ. 9 และเอกสารประกอบ ได ้

ทีศ่นูยบ์รกิารสารพันทนัใจ (single window) กรมโรงงานอตุสาหกรรม พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบค าขอและเอกสาร

ประกอบกอ่นรับค าขอ ตามเงือ่นไขดงันี้ 

 

  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 าขอไม่ครบถว้นหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไมส่ามารถด าเนนิการ

แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายในขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของ

รายการเอกสารหรอืหลักฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลา

ทีก่ าหนด นับจากวนัทีจ่ัดท าบันทกึความบกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอจะลงนามในบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบ

ส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

 

 กรณีผูย้ืน่ค าขอไม่สามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ส านักควบคมุวตัถุ-อนัตราย จะสง่คนืค าขอและ

เอกสารประกอบการพจิารณาใหผู้ป้ระกอบการตอ่ไป 

 เมือ่ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้แลว้ พนักงาน

เจา้หนา้ทีจ่ะลงรับค าขอ หลงัจากนัน้ ผูย้ืน่ค าขอจะสามารถตดิตามการพจิารณาเรือ่งไดท้างเว็บไซต ์ส านักควบคมุวตัถุอนัตราย 

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

 

 

  2.3 ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งตดิตอ่เพือ่นัดหมายเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาเรือ่งตรวจสอบสถานทีเ่ก็บวัตถุ-อนัตราย ภายใน 3 วนัท าการนับ

จากวนัทีแ่กไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นแลว้ 

 

หมายเหต ุ**ผูย้ืน่ค าขอตอ้งยืน่เอกสารครบถว้นตามทีก่ าหนด โดยความถกูตอ้งของเอกสาร หากไม่อาจพจิารณาไดใ้นขณะที่

รับค าขอฯ กรมโรงงานอตุสาหกรรมขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการยืน่ค าขอฯ ครบถว้นแลว้ กรณีความไม่

ถกูตอ้งของเอกสารทีต่รวจพบในภายหลงั เป็นเหตทุีไ่มอ่าจอนุญาตได ้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะมคี าสัง่ไมอ่นุญาต 

 

        ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ณ 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 : 21 วนัท าการ 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น 
ของค าขอและเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีค่ าขอไมค่รบถว้นหรอืยังขาดเอกสารหรอื
หลกัฐานใด หากผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไมส่ามารถ
ด าเนนิการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิไดต้ามอ านาจหนา้ทีท่ีไ่ดรั้บ
มอบหมายในขณะนัน้ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ 
โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวนัทีจ่ัดท าบนัทกึความ
บกพร่อง โดยพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอจะลงนามใน
บนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอไว ้
เป็นหลกัฐาน))  

1 วนั ส านักควบคมุวัตถุ

อนัตราย 
 

2) กำรพจิำรณำ 
1. ผูอ้ านวยการสว่นพจิารณามอบหมายใหเ้จา้หนา้ทีส่ว่น 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีส่ว่นพจิารณา ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจ
สถานทีเ่ก็บ/ครอบครองวัตถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ (1. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ 
จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอืยืน่เอกสาร
เพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
2. ผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งตดิตอ่เพือ่นัดหมายเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณา
เรือ่งตรวจสอบสถานทีเ่ก็บวัตถุ-อนัตราย ภายใน 3 วนัท าการนับ
จากวนัทีแ่กไ้ขหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นแลว้))  

17 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจพจิารณาลงนาม และแจง้ผลการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (แจง้ผูย้ืน่ค าขอภายใน 7 วนั นับแตว่นัพจิารณาแลว้
เสร็จ ทางไปรษณียห์รอืทางอเิล็กทรอนกิส)์)  

3 วนัท าการ ส านักควบคมุวัตถุ
อนัตราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนา) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบ
อ านาจ และประทับตราบรษัิท 

2. มอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มระบวุตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัสารเคม ีหรอื

การประกอบการทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

ค ำขออนุญำตผลติวตัถอุนัตรำย ตำมแบบ วอ. 1 หรอื ค ำขอตอ่

อำยใุบอนุญำต ตำมแบบ วอ. 9 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทับตราบรษัิท) 

ส านักควบคมุวัตถอุนัตราย 

4) 

 

ส ำเนำใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย หรอืส ำเนำหนงัสอื

ยกเวน้กำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

และประทับตราบรษัิท) 

5) 
 

เอกสำรแสดงขอ้มูลควำมปลอดภยัของวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.  ออกโดยบรษัิทผูผ้ลติทีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืลา่สดุ หรอืผูท้ี่

ไดรั้บมอบหมายใหจ้ัดท าขอ้มลูความปลอดภัย พรอ้มเอกสารยนืยันการ

ไดรั้บมอบหมาย 
2. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

6) 
 

หลกัฐำนกำรเป็นโรงงำน หรอื ใบอนุญำตกอ่สรำ้งดดัแปลงอำคำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีเป็นโรงงาน ใหแ้นบหลกัฐานการเป็นโรงงานตาม

กฎหมายโรงงานหรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

2. กรณีไมเ่ป็นโรงงาน ใหแ้นบส าเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดัดแปลงอาคาร 

ทีม่ขีอ้ความเกีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืเก็บรักษาสารเคม ี
3. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

7) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่ก็บรกัษำ    วตัถอุนัตรำยและบรเิวณ
ขำ้งเคยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ตอ้งระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน ดงันี้ 
• ชือ่ถนนสายหลัก/ สายรอง 

• ตรอก/ ซอย 

• จดุสงัเกตบรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้มก าหนดทศิ 
2. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

8) 
 

แผนผงักำรจดัเก็บวตัถอุนัตรำยภำยในหรอืนอกอำคำร ทีใ่ชเ้ป็น
สถำนทีเ่ก็บรกัษำวตัถอุนัตรำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. การจัดเก็บตอ้งเป็นไปตามประกาศกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม เรือ่ง คูม่อืการเก็บรักษาสารเคมแีละวัตถอุนัตราย พ.ศ. 
2550 โดยตอ้งแสดงรายละเอยีด 

• แผนผังรวมของสถานประกอบการ 
ทีแ่สดงอาคารทัง้หมด และจดุทีเ่ป็นหอ้งเก็บจุดใชง้าน 

• แผนผังหอ้งเก็บทีร่ะบขุนาดตามมาตราสว่น พรอ้มก าหนดจดุ
เก็บและแสดงทางเขา้ – ออก  และระบชุือ่สารเคมพีรอ้มคณุสมบตัติาม

ประเภทการจัดเก็บ ทัง้ทีเ่ป็นวัตถอุนัตรายและไมเ่ป็นวัตถอุนัตรายภายใน

หอ้งเก็บ  
3. กรณีรับเก็บวตัถอุนัตรายหรอืสารเคมใีหก้บัผูป้ระกอบการมากกวา่ 1 

ราย จะตอ้งแจกแจงพืน้ทีจ่ัดเก็บของทกุราย 
4. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

9) 
 

เอกสำรแสดงกรรมวธิกีำรผลติ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. มรีายละเอยีดดังนี ้

- ผังกระบวนการผลติทัง้หมดและขัน้ตอนทีม่กีารใชว้ัตถอุนัตรายทีข่อ

อนุญาต 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

- ระบบป้องกนัมลพษิสิง่แวดลอ้มและ 

ความปลอดภัย 
- แผนป้องกนัและระงับอบุตัภิัยจากสารเคม ี

2. กรณีวตัถอุนัตรายเป็นอาวธุเคม ีตอ้งมเีอกสารเพิม่เตมิดงัตอ่ไปนี้ 
- เอกสารแจง้ยอดปรมิาณการผลติ/ผา่นกระบวนการ/ขายและยอด

คงเหลอื พรอ้มรายละเอยีดชือ่ทีอ่ยูผู่ซ้ ือ้หรอืผูใ้ช ้ 
3. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

10) 
 

หนงัสอืรบัแจง้สถำนประกอบกำรมบีุคลำกรเฉพำะ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเขา้ขา่ยตอ้งมบีคุลากรเฉพาะ 
2. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

11) 

 

เอกสำรแสดงลกัษณะภำชนะบรรจทุีจ่ะใชแ้ละกำรหุม้หอ่หรอื

ผูกมดัภำชนะบรรจวุตัถอุนัตรำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 
และประทับตราบรษัิท) 

- 

12) 

 

ใบอนุญำตผลติวตัถอุนัตรำยฉบบัเดมิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีตอ่อายุ 
2. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ

ประทับตราบรษัิท) 

- 

13) 
 

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

เรือ่งในครำวเดยีวกนั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 ปี 
    - กรณีมอบอ านาจชว่ง ผูรั้บมอบอ านาจคนสดุทา้ย ตอ้งไดรั้บมอบ

อ านาจชว่งถูกตอ้ง (ผูม้อบอ านาจชว่งแรกจะตอ้งระบกุารมอบอ านาจชว่ง

ไดแ้ละจ านวนชว่งทีม่อบ)) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตผลติวตัถอุนัตรำย คดิตำมก ำลงักำรผลติตอ่ปี ดงัตอ่ไปนี ้

1.ไมถ่งึสบิเมตรกิตนั   
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

2) 2. ต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหำ้สบิเมตรกิตนั 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

3) 3. ต ัง้แตห่ำ้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 

  
 

4) 4. ต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))  
 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

5) 5. ใบแทนใบอนุญำตผลติ  คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบับ))    

 
 

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) 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) ค าขออนุญาตผลติวตัถอุนัตราย (แบบ วอ. 1) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต (แบบ วอ. 9) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

