
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตรำยเพือ่ขำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 ผูย้ืน่ขอตอ้งเป็นเจำ้ของสถำนที ่หำกไมใ่ชเ่จำ้ของสถำนทีต่อ้งมหีนังสอืเชำ่สถำนทีห่รอืหนังสอืยนิยอมจำกเจำ้ของ

สถำนที ่แลว้แตก่รณี 

 มเีอกสำรประกอบกำรพจิำรณำครบถว้นถกูตอ้ง 

 

 

หมำยเหต ุ** กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน ร่วมกนั           พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผู ้

รับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

        ** พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำ

ขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ (วนัเสำร ์8.30-12.00))  
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิำรสำรพันทนัใจ กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม  ชัน้ 1 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสำร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ -)  
ส ำนักบรหิำรกำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 
ถ.พระรำมที ่6 เขตรำชเทว ีกทม. 10400/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จนท.รับเรือ่งค ำขอ และตรวจสอบเอกสำรกำรยืน่ประกอบ

พจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ (1. หำกครบถว้น จนท. ออกใบรับเรือ่งใหผุู้ข้อ 
2. หำกไมค่รบถว้น แตส่ำมำรถแกไ้ขไดท้นัท ีผูข้อสำมำรถยืน่
เพิม่เตมิได ้ 
3. หำกไมค่รบถว้นและไม่สำมำรถแกไ้ขไดใ้นทนัท ีจนท.แจง้
ควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรอืหลักฐำนทีจ่ะตอ้งยืน่
เพิม่เตมิ และคนืเรือ่งเดมิใหผู้ข้อแกไ้ขเอกสำร ))  

1 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก
อตุสำหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีย่ืน่ค ำขอใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ (1. หำกไมเ่ห็นชอบ ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำ
จะคนืเรือ่งค ำขอใหเ้จำ้หนำ้ทีน่ ำกลับไปพจิำรณำซ ำ้ 
2. หำกเห็นชอบอนุญำต ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำจะลงนำม
ในใบอนุญำต ))  

15 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ที ่(วศิวกร/นักวทิยำศำสตร)์ ตรวจสอบสถำนที่
ครอบครองยเพือ่กำรขำย/ พจิำรณำค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

7 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำย ลงนำมในใบอนุญำตและหนังสอืแจง้ผล 

จำ่ยใบอนุญำต วอ.8 พรอ้มทัง้ช ำระคำ่ธรรมเนยีม /หนังสอืแจง้
ผลใหผู้ข้อ 

(หมำยเหต:ุ -)  

7 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขออนุญำต (วอ.7) หรอืค ำขออนุญำตตอ่อำยุ (วอ.9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ผูข้ออนุญำตยืน่เอกสำรค ำขออนุญำตครอบครองวตัถุ
อนัตรำย กรณีขอใหม ่ใชแ้บบค ำขอ วอ.7  หำกเป็นกำรตอ่อำยุ 

   ใชแ้บบค ำขอตอ่อำย ุวอ .9 
) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1.กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุ
หนำ้ 2.กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทับตรำบรษัิท

โดย ผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 3. ผูล้งนำมในสญัญำเชำ่หรอืหนังสอืยนิยอม

ใหใ้ชส้ถำนที ่จ ำนวน 1 ชดุ 4.กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ 
/ ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 2. พยำนจ ำนวน 2 คน อย่ำงละ 1 ชดุ *** ใช ้

หนังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว)) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1.กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุ

หนำ้ 
2.กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิท    

โดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้  

3. ผูล้งนำมในสญัญำเชำ่หรอืหนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนที ่จ ำนวน 1 ชดุ  
4.กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ    

2. พยำนจ ำนวน 2 คน อย่ำงละ 1 ชดุ  
5. ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 6. กรณีหำกเปลีย่นชือ่-

นำมสกลุ กรุณำแนบใบเปลีย่นชือ่และนำมสกลุ 

) 

กรมกำรปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน /มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและ

ประทับตรำ บรษัิทโดยผูข้อฯ ทกุหนำ้ 2. ของผูใ้หเ้ชำ่สถำนทีห่รอืยนิยอม
ใหใ้ชส้ถำนที ่พรอ้มลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำ )) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท มกีำรลงนำมรับรองเอกสำร
และประทับตรำบรษัิทโดยผูม้อี ำนำจลงนำมทกุหนำ้) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

6) 

 

แผนทีแ่สดงสถำนทีต่ ัง้สถำนทีค่รอบครองวตัถอุนัตรำย โดยแสดง

สถำนทีส่งัเกตใกลเ้คยีงทีส่ ำคญั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองเอกสำรประกอบค ำขออนุญำตทกุฉบบั) 

- 

7) 

 

 แผนผงัแสดงบรเิวณทีจ่ดัเก็บภำยในสถำนทีค่รอบครอง

วตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองเอกสำรประกอบค ำขออนุญำตทกุฉบบั) 

- 

8) 

 

 รูปถำ่ยแสดงภำชนะบรรจแุละกำรจดัเก็บภำยในสถำน

ประกอบกำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองเอกสำรประกอบค ำขออนุญำตทกุฉบบั) 

- 

9) 

 

สญัญำเชำ่สถำนทีห่รอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถำนทีส่ ำหรบักำร

ครอบครองวตัถอุนัตรำยเพือ่ขำย พรอ้มเอกสำรแสดง กำรเป็น
เจำ้ของสถำนทีด่งักลำ่ว 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองเอกสำรประกอบค ำขออนุญำตทกุฉบบั) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีม เป็นไปตำมกฎกระทรวง ก ำหนดคำ่ธรรมเนยีม
เกีย่วกบัวตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2552 

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม,  75/6 ถนนพระรำมที ่6 แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 

(หมำยเหต:ุ (อเีมล:์ pr@diw.mail.go.th ))  
2)  โทรศพัท ์02 202 4000 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยรั์บเรือ่งรำวรอ้งทกุข ์ท ำเนียบรัฐบำล 

(หมำยเหต:ุ (ตู ้ปณ. 1111 เว็บไซต ์www.1111.go.th โทรศพัทส์ำยดว่นของรัฐบำล เลขหมำย 1111                         

))  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค ำขออนุญำตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตรำย  (วอ.7) 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) แบบค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำต วอ.9 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 



เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

