




















































































 

ผลการด าเนินงาน 

ตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 

ตามแผนบรหิารความสี่ยงการทจุรติ 

จากกระบวนงานอนมุติั อนญุาต 

ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

************************* 

 





มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต พ.ศ. 2565 

 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เดือน 
เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 

1. ปรับปรุงคู่มือส ำหรับประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

แล้วเสร็จ เดือน ม.ีค. 65 

2. ปรับปรุงข้อกฎหมำย 
 - ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง เง่ือนไขในกำรอนุญำตใหน้ ำของเสีย
เคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ที่เป็นวัตถุอันตรำยเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
ลงวันท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2539 

        

เสนอกองกฎหมำยพจิำรณำ         
เสนออธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมลงนำม         
ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ         
3. ปรับปรุงข้อกฎหมำย 
- ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำร
แจ้งข้อเท็จจริงของผู้น ำเข้ำหรือผู้สง่ออกซึ่งวัตถุอันตรำยที่กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม มีอ ำนำจหน้ำที่รับผดิชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่ำนระบบสัญญำณ
คอมพิวเตอร์ เข้ำกับระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ในข้อ 8 เกี่ยวกับควำมสอดคล้องในกำรแจง้ข้อมูล
ทำงอิเล็กทรอนิกส ์

        

เสนอกองกฎหมำยพจิำรณำ         
เสนออธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมลงนำม         
ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ         
4. แก้ไขคู่มือปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี         
5. จัดท ำหลักสตูรและฝึกอบรมเจำ้หน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรอนุญำตน ำเข้ำ/ส่งออก         
6. เสนอควำมคิดเห็นให้มีกำรจัดท ำประกันอุบัติเหตุส ำหรับรถรำชกำร         
7. จัดให้มรีะบบเชื่อมโยงระหว่ำงระบบกำรอนุญำตวตัถุอันตรำย ณ จุดเดียว 
(HSSS) กับระบบ HAZ 2009 ส ำหรับของเสียเคมีวัตถ ุ

        



- รา่ง - 

 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตน าเขา้วตัถอุนัตราย (ของเสยีเคมวีตัถ)ุ (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตน าเขา้ของเสยีเคมวีตัถ ุตอ้งขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ผูป้ระสงคข์ออนุญาตน าเขา้ของเสยีเคมวีตัถ ุตอ้งยืน่แบบค าขออนุญาตน าเขา้วตัถุอนัตราย (วอ.3) พรอ้มดว้ยเอกสาร

หลกัฐานประกอบทีถ่กูตอ้งครบถว้นตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 ของเสยีเคมวีตัถ ุเป็นไปตามบัญชรีายชือ่วัตถอุนัตรายแนบทา้ยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุ

อนัตราย พ.ศ.2556 บญัช ี5.2 ของเสยีเคมวีตัถ ุ(Chemical Wastes) 

 

 

หมายเหต ุ

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะยืน่ค าขอ

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ (วนัเสาร ์ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 12:00 น. (ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)))  
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 21 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ และตรวจสอบเอกสารการยืน่ประกอบ

พจิารณาในเบือ้งตน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาค าขอตามหลกัเกณฑ ์
(หมายเหต:ุ -)  

17 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูอ้นุญาตลงนามใบอนุญาตและแจง้ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบค าขออนุญาตน าเขา้วตัถอุนัตราย (วอ.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(สามารถถา่ยส าเนา หรอืดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องกรม
โรงงานอตุสาหกรรม โดยไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นหรอืดดัแปลงรูปแบบ

เอกสาร และตอ้งมกีารลงลายมอืชือ่ของผูข้ออนุญาตหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบ
อ านาจใหล้งนามแทนผูข้ออนุญาต หา้มถา่ยส าเนาลายมอืชือ่) 

- 

2) ใบขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย (วอ./อก.2) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ1)กรณีไดรั้บใบขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรายแลว้ 

2) ตอ้งลงนามรับรองเอกสารทกุฉบบั 

 

3) หนงัสอืตอบยนิยอมใหน้ าเขา้ของเสยีเคมวีตัถุจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ1) ใชก้รณีน าเขา้ของเสยีอนัตรายตามอนุสญัญาบาเซลฯ 
2) ตอ้งลงนามรับรองเอกสารทกุฉบบั 

 

4) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณียืน่ค าขออนุญาตฯ ผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสไ์มต่อ้ง
แนบเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(1. ใชใ้นกรณียืน่เอกสารในนามนติบิคุคล 
2. กรณียืน่ค าขออนุญาตฯ ผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสไ์มต่อ้งแนบ

เอกสาร 

) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนผูข้ออนุญาต (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1.ตอ้งใชแ้บบฟอรม์หนังสอืมอบอ านาจของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรมเทา่นัน้ ตดิแสตมป์อากร พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนของผูม้อบอ านาจทีม่กีารลงนามรับรองโดยเจา้ของบัตร กรณี

มอบอ านาจในนามนติบิคุคคลใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน
เป็นนติบิคุคลคดัส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน ทีม่รีายละเอยีดของผูม้อี านาจลง

นาม ทีอ่ยู่ส านักงาน และวัตถปุระสงคข์องนติบิคุคล และมกีารลงนาม

รับรองตามขอ้ก าหนดทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล 
2.กรณียืน่ค าขออนุญาตฯ ผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสไ์มต่อ้งแนบ

เอกสาร 
) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

7) 

 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานหรอืใบอนุญาตการประกอบ

กจิการในนคิมอุตสาหกรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม ตอ้งแสดงหนังสอือนุญาต
ใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) 

หรอืส าเนาหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ 
กนอ. 03/6) ทกุหนา้ ) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

8) 

 

สญัญาซือ้ขาย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(:  สญัญาซือ้ขายหรอืสญัญาการใหบ้รกิาร ซึง่ระบชุือ่ผู ้

น าเขา้ และสง่ออกของเสยีของเสยีเคมวีตัถุทัง้ตน้ทางและปลายทาง 

ปรมิาณ ระยะเวลา ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามทัง้สองฝ่าย) 

9) 

 

รายละเอยีดกระบวนการผลติ พรอ้มระบุข ัน้ตอนการน ามาใช ้

(Process Chart) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

10) 

 

รูปถา่ยของเสยี พรอ้มค าอธบิายประกอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รูปถา่ยของเสยี และรูปถา่ยภาชนะบรรจทุีจ่ะใช ้และการหุม้

หอ่หรอืผูกมัดภาชนะบรรจขุองเสยี) 

- 

11) 
 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet: SDS) (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12) 

 

ผลวเิคราะหค์า่ความเขม้ขน้ท ัง้หมดของสิง่เจอืปน หรอืผลวเิคราะห์

ธาตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบของสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ผลวเิคราะหจ์ะตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 ปีนับจากวันทีท่ าการ

วเิคราะหแ์ละจะตอ้งด าเนนิการวเิคราะหโ์ดยหอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหข์อง

หน่วยงานราชการหรอืหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชนทีข่ ึน้ทะเบยีนกับ
กรมโรงงานอตุสาหกรรมทีม่วีัตถปุระสงครั์บจา้งวเิคราะห ์หรอื

หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีไ่ดรั้บการรับรอง จากประเทศตน้ทางซึง่ตอ้ง
ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากลเชน่ ISO/IEC 17025:2005 

(2.) ผลวเิคราะหค์า่ความเขม้ขน้ทัง้หมดของสิ่ง่เจอืปน เชน่ Pb, Cd, Hg, 
Se, Te, Tl, Sb, As, Be และ Cr6+ ในหน่วยมลิลกิรัมของสารตอ่หนึง่

กโิลกรัมของของเสยี (Total Concentration mg/kg; wet weight) หรอื

ผลวเิคราะหธ์าตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบของสารซึง่เมือ่รวมกนัแลว้ครบรอ้ยละ 
100 (วธิ ีXRF) โดยพารามเิตอรท์ีท่ าการวเิคราะหจ์ะตอ้งพจิารณาให ้

สอดคลอ้งลักษณะของของเสยีดงักลา่ว 
(3.) ตอ้งลงนามรับรองเอกสารทกุฉบับ  

 

- 

13) 
 

แผนการน าเขา้ของเสยีเคมวีตัถุทีน่ ามาเป็นวตัถดุบิในกระบวนการ
ผลติ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการผลติ ชนดิ ปรมิาณ ของเสยีที่

เกดิขึน้จากกระบวนการผลติ การจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภัยพรอ้มแผนผังแสดงการจัดแบง่พืน้ทีก่ารเก็บวัตถอุนัตราย และ

แผนทีส่งัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถุอนัตราย และบรเิวณขา้งเคยีง) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมถ่งึสบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

2) ต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหา้สบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

3) ต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 

  

 

4) ต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป  คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)    

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม,   (หมายเหต:ุ 75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

10400,  อเีมล pr@diw.mail.go.th, โทรศพัท ์02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) 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))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขออนุญาตน าเขา้วัตถอุันตราย วอ.3 
(หมายเหต:ุ -)  

2) Application for Permission to Import Hazardous Substances (Chemical Wastes) 

(หมายเหต:ุ (คูม่อืประชาชนฉบบัภาษาองักฤษ))  
 

หมายเหตุ 

คูม่อืการใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิส ์http://www2.diw.go.th/iwmb/manual.asp 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 31/01/2563 
  

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


- รา่ง - 

 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตสง่ออกวตัถอุนัตราย (ของเสยีเคมวีตัถ)ุ (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ผูป้ระสงคข์ออนุญาตสง่ออกของเสยีเคมวีตัถ ุตอ้งยืน่แบบค าขออนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย (วอ.5) พรอ้มดว้ยเอกสาร

หลกัฐานประกอบทีถ่กูตอ้งครบถว้นตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 ของเสยีเคมวีตัถ ุเป็นไปตามบัญชรีายชือ่วัตถอุนัตรายแนบทา้ยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถุ

อนัตราย พ.ศ.2556 บญัช ี5.2 ของเสยีเคมวีตัถ ุ(Chemical Wastes) 

 

 

หมายเหต ุ

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะยืน่ค าขอ

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (วนัเสาร ์ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 12:00 น.))  
กรมโรงงานอตุสาหกรรม  เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
กรมโรงงานอตุสาหกรรม  เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 

แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
/ไปรษณีย ์ 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 21 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งค าขอ และตรวจสอบเอกสารการยืน่ประกอบ

พจิารณาในเบือ้งตน้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

2) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาค าขอตามหลกัเกณฑ ์
(หมายเหต:ุ -)  

17 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ผูอ้นุญาตลงนามใบอนุญาตและ แจง้ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบค าขออนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย  (วอ.5) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(สามารถถา่ยส าเนา หรอืดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องกรม

โรงงานอตุสาหกรรม โดยไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นหรอืดดัแปลงรูปแบบ
เอกสาร และตอ้งมกีารลงลายมอืชือ่ของผูข้ออนุญาตหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบ

อ านาจใหล้งนามแทนผูข้ออนุญาต หา้มถา่ยส าเนาลายมอืชือ่) 

- 

2) 
 

แบบใบแจง้ (Notification Form) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีการสง่ออกวตัถอุนัตรายด าเนนิตาม

อนุสญัญาบาเซล 

2) ส าเนาแบบใบแจง้ทีไ่ดย้ืน่ประกอบการด าเนนิการสง่ออกตาม
อนุสญัญาบาเซลฯ) 

- 

3) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณียืน่ค าขออนุญาตฯ ผา่นชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสไ์มต่อ้ง
แนบเอกสาร) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(1. ใชใ้นกรณียืน่เอกสารในนามนติบิคุคล 
2. กรณียืน่ค าขออนุญาตฯ ผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสไ์มต่อ้งแนบ

เอกสาร 

) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนผูข้ออนุญาต (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(1.ตอ้งใชแ้บบฟอรม์หนังสอืมอบอ านาจของกรมโรงงาน

อตุสาหกรรมเทา่นัน้ ตดิแสตมป์อากร พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชนของผูม้อบอ านาจทีม่กีารลงนามรับรองโดยเจา้ของบัตร กรณี

มอบอ านาจในนามนติบิคุคคลใหแ้นบส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน
เป็นนติบิคุคลคดัส าเนาไมเ่กนิ 6 เดอืน ทีม่รีายละเอยีดของผูม้อี านาจลง

นาม ทีอ่ยู่ส านักงาน และวัตถปุระสงคข์องนติบิคุคล และมกีารลงนาม

รับรองตามขอ้ก าหนดทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล 
2.กรณียืน่ค าขออนุญาตฯ ผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนกิสไ์มต่อ้งแนบ

เอกสาร) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

6) 
 

ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานหรอืใบอนุญาตการประกอบ
กจิการในนคิมอุตสาหกรรม (กรณีผูส้ง่ออกเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม ตอ้งแสดงหนังสอือนุญาต

ใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) 

หรอืส าเนาหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ 
กนอ. 03/6) ทกุหนา้ ) 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

7) 

 

หนงัสอืค า้ประกนัทางการเงนิ  (Bank Guarantee) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(1. ใชเ้ฉพาะกรณีการสง่ออกตามอนุสญัญาบาเซล 
2. ในครัง้แรกของการขออนุญาต ตอ้งยืน่ฉบับจรงิ ซึง่จะถกูเก็บไวท้ีก่รม

โรงงานอตุสาหกรรม และในการยืน่ขออนุญาตครัง้ตอ่ไปใหย้ืน่ส าเนา 
) 

- 

8) 

 

สญัญาซือ้ขาย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(สญัญาซือ้ขายหรอืสญัญาการใหบ้รกิาร ซึง่ระบชุือ่ผูน้ าเขา้

และสง่ออกของเสยีเคมวีตัถุทัง้ตน้ทางและปลายทาง ปรมิาณ ระยะเวลา 

ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามทัง้สองฝ่าย) 

9) 

 

รายละเอยีดผูร้บัวตัถอุนัตรายและกระบวนการจดัการวตัถอุนัตราย

ทีป่ลายทาง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

10) 

 

รูปถา่ยของเสยี พรอ้มค าอธบิายประกอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(รูปถา่ยของเสยี และรูปถา่ยภาชนะบรรจทุีจ่ะใช ้และการหุม้

หอ่หรอืผูกมัดภาชนะบรรจขุองเสยี) 

- 

11) 
 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet: SDS) (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

12) 

 

ผลวเิคราะหค์า่ความเขม้ขน้ท ัง้หมดของสิง่เจอืปน และผลวเิคราะห์

องคป์ระกอบของสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. ผลวเิคราะหจ์ะตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 ปีนับจากวันทีท่ าการ

วเิคราะหแ์ละจะตอ้งด าเนนิการวเิคราะหโ์ดยหอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหข์อง

หน่วยงานราชการ หรอืหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชนทีข่ ึน้ทะเบยีนกับ
กรมโรงงานอตุสาหกรรมทีม่วีัตถปุระสงครั์บจา้งวเิคราะห ์หรอื

หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีไ่ดรั้บการรับรอง จากประเทศตน้ทางซึง่ตอ้ง
ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากลเชน่ ISO/IEC 17025:2005 

(2.) ผลวเิคราะหค์า่ความเขม้ขน้ทัง้หมดของสิ่ง่เจอืปน เชน่ Pb, Cd, Hg, 
Se, Te, Tl, Sb, As, Be และ Cr6+ ในหน่วยมลิลกิรัมของสารตอ่หนึง่

กโิลกรัมของของเสยี (Total Concentration mg/kg; wet weight) หรอื

ผลวเิคราะหธ์าตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบของสารซึง่เมือ่รวมกนัแลว้ครบรอ้ยละ 
100 (วธิ ีXRF) โดยพารามเิตอรท์ีท่ าการวเิคราะหจ์ะตอ้งพจิารณาให ้

สอดคลอ้งลักษณะของของเสยีดงักลา่ว 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมถ่งึสบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

2) ต ัง้แตส่บิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหา้สบิเมตรกิตนั 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

3) ต ัง้แตห่า้สบิเมตรกิตนัขึน้ไป แตไ่มถ่งึหนึง่รอ้ยเมตรกิตนั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 

  

 

4) ต ัง้แตห่นึง่รอ้ยเมตรกิตนัขึน้ไป 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม,   (หมายเหต:ุ 75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400,  อเีมล pr@diw.mail.go.th, โทรศพัท ์02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

3) 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))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขออนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย วอ.5 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบใบแจง้ (Notification Form) (หมายเหต:ุกรณีสง่ออกตามอนุสญัญาบาเซล) 

(หมายเหต:ุ -)  
3) Application for Permission to Export Hazardous Substances (Chemical Wastes) 

(หมายเหต:ุ (คูม่อืส าหรับประชาชนฉบบัภาษาองักฤษ))  
 

หมายเหตุ 

คูม่อืการใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิส ์http://www2.diw.go.th/iwmb/manual.asp 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 31/01/2563 
 

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

