คู่มือสำหรับประชำชน
1. ชื่องำนบริกำร

การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา

2. หน่วยงำนรับผิดชอบ

สานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

3. ประเภทงำนบริกำร

กระบวนงานบริการ

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร

การออกใบอนุญาต

5. กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
6. ระยะเวลำดำเนินกำรที่กำหนดในกฎหมำย

30 วัน

7. ประเภทของช่องทำง - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
- ทางไปรษณีย์
8. สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร - ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
9. โทรศัพท์ / โทรสำร - 02 202 4127 / 02 202 4127 / 02 202 4242
10 วันที่ให้บริกำร

- วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

11. เวลำที่ให้บริกำร

- 8.30 – 16.30 (ไม่หยุดพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรยื่นคำขอ
 ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นเจ้าของสถานที่ หากไม่ใช่เจ้าของสถานที่ต้องมีหนังสือเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
สถานที่
 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
 ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารคาขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย กรณีขอใหม่ ใช้แบบคาขอ วอ.7 หากเป็นการต่ออายุ
ใช้แบบคาขอต่ออายุ วอ .9
 กรมโรงงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและพิจารณาการอนุญาต
 เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา
 ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งทางการ
ปกครอง

เห็นชอบ
นชอบ
ฝบ.พิมพ์ใบอนุญำต /หนังสืออบ
แจ้งผลฯ

เสนอ อรอ/.ผูท้ ี่ อรอ .มอบหมำย ลง
อรอ .มอบหมำย ลงนำม
ลงนำม

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย ลงนำม
ลงนำม

ไม่เห็นชอบ/ทบทวนผลกำร
ผู้ซึ่งได้ทบทวนผลกำรพิ
รับมอบหมาย จำรณำ

วิศวกร / นักวิทยำศำสตร์
นักวิทยำศำสตร์
ตรวจสอบสภำพกำรครอบครองยำนพำหนะ
อนุญำต /ไม่กำรครอบครองยำนพำหนะ
อนุญำต
ยำนพำหนะ
เพื่อกำรขนส่ง /พิจำรณำคำขอ
พิจำรณำคำขอ

กำรพิจำรณำ
กรณีพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ
ตำมกำหนดเวลำ

จบ

ฝบ .จ่ำยใบอนุญำต วอ 8.พร้อมชำระ
ชำระค่ำธรรมเนียม /หนังสือแจ้งผล ให้ผู้ขอ
ผล ให้ผู้ขออนุญำต
ฝบ.แจ้งผู้ยื่นคำขอทรำบเหตุผลทุก ๗ วัน
พร้อมสำเนำแจ้ง กพร.

1
ฝบ .พิมพ์หนังสือชี้แจง
พิมพ์หนังสือชี้แจง
พ์หนังสือชี้แจง
หนังสือชี้แจง
งสือชี้แจง
อชี้แจง
ชี้แจง
จง

1
วิศวกร / นักวิทยำศำสตร์
ตรวจสอบสภำพกำรครอบครองยำนพำหนะ
เพื่อกำรขนส่ง /พิจำรณำคำขอ

ฝบ.พิมพ์ใบอนุญำต /หนังสือแจ้งผลฯ

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
พิจารณา
เห็นชอบ
อนุญำต /ไม่อนุญำต

ไม่เห็นชอบ/ทบทวนผลกำร
พิจำรณำ

กรณีพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ
ตำมกำหนดเวลำ

ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย ลงนำม

ฝบ .จ่ำยใบอนุญำต วอ 8.พร้อมชำระ
ค่ำธรรมเนียม /หนังสือแจ้งผล ให้ผู้ขออนุญำต

จบ

ฝบ .พิมพ์หนังสือชี้แจง

เสนอ อรอ/.ผูท้ ี่ อรอ .มอบหมำย ลง
นำม
ฝบ.แจ้งผู้ยื่นคำขอทรำบเหตุผลทุก ๗ วัน
พร้อมสำเนำแจ้ง กพร.

14. รำยกำรหลักฐำนเอกสำรประกอบ
ใบรับเรื่องประกอบกำรพิจำรณำขออนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย
ขออนุญำต (วอ.7) และยื่นต่ออำยุ (วอ.9) ของเสียเคมีวัตถุ เพื่อเก็บรักษำ
บันทึกควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร กรณีเอกสำรไม่ครบถ้วน ตำมมำตรำ 8 วรรคหนึ่ง
พ.ร.บ.กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ส่วนกำกับและตรวจสอบโครงกำร สำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
ผู้ขออนุญาต...........................................................................เลขรับเรื่อง................................วันที่ ………………………………
แบบฟอร์มคำขออนุญำต
รำยกำรเอกสำร
1. คาขออนุญาต (วอ.7)
1. เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต
1.1 เอกสำรของผู้ขออนุญำต
รำยกำรเอกสำร
2. บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (กรณี
บุคคลต่างด้าว ใช้หนังสือเดินทาง) มีการ
ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาต
ทุกหน้า
3. บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (กรณี
บุคคลต่างด้าว ใช้หนังสือเดินทาง) ของ
ผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือจดทะเบียน
นิติบุคคล และลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้เจ้าของบัตรทุกหน้า
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน ลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
โดยผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือ
จดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า
5. สัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้
ใช้สถานที่สาหรับการเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย พร้อมเอกสารแสดงการเป็น
เจ้าของสถานที่ดังกล่าว เช่น โฉนดที่ดิน
ของเจ้าของที่ดิน

ตัวจริง
1

สำเนำ

เงื่อนไข
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

ตัวจริง

สำเนำ
1

เงื่อนไข
บุคคลธรรมดา

1

นิติบุคคล

1

นิติบุคคล

1

บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล

6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ให้เช่า
สถานที่หรือยินยอมให้ใช้สถานที่
7. ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของ
ผู้ลงนามในสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอม
ให้ใช้สถานที่
1.2 กรณีผู้ขออนุญำตมีกำรมอบอำนำจ
8. หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากร
แสตมป์ 30 บาท มีการลงนามรับรอง
เอกสารและประทับตราบริษัทโดย
ผู้มีอานาจลงนามทุกหน้า
9. บัตรประชาชน (กรณีบุคคลต่างด้าว
ใช้หนังสือเดินทาง) ของผู้มอบอานาจ
10. ทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
11. บัตรประชาชน (กรณีบุคคลต่างด้าว
ใช้หนังสือเดินทาง) ของผู้รับมอบอานาจ
12. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2.1 เอกสำรทั่วไป
13. แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่เก็บรักษา
โดยแสดงสถานที่สังเกตใกล้เคียงที่สาคัญ
14. แผนผังแสดงบริเวณที่จัดเก็บภายใน
สถานที่เก็บรักษา
15. รูปถ่ายแสดงภาชนะบรรจุและการจัดเก็บ
ภายในสถานที่เก็บรักษา
16. รายละเอียดที่มาของของเสีย ที่จะนามา
เก็บในสถานที่เก็บรักษา
17. กรณี ของเสียที่นามาเก็บรักษา มาจาก
สถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีกฎหมาย
ควบคุมดูแลเฉพาะ ต้องมีหนังสืออนุญาต
จากหน่วยงานที่กากับดูแลตามกฎหมาย
นั้น ๆ ด้วย
18. หนังสือรับรองของปลายทางที่รับของเสีย
ไปดาเนินการบาบัดหรือกาจัด

1

นิติบุคคล

1

บุคคลธรรมดา

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1
1

กรณีมีการมอบอานาจ
กรณีมีการมอบอานาจ

1

กรณีมีการมอบอานาจ

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

19. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
ลาดับที่ 101 หรือ 106 (กรณีปลายทาง
เป็นโรงงาน)
20. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(อายุไม่เกิน 6 เดือน) ของปลายทาง
21. มาตรการป้องกันปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย
22. แบบแปลนอาคารโรงเก็บวัตถุอันตราย
พร้อมหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคารโดยวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ที่รับรองให้เก็บรักษา
วัตถุอันตรายได้ โดยรับรองให้กับผู้ขอ
อนุญาตนตรายครอบครองวัตถุอั

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

1

ผู้ขออนุญาต

*** หมำยเหตุ : ลงนำมรับรองเอกสำรประกอบคำขออนุญำตทุกฉบับ
15. ค่ำธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม เป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์: pr@diw.mail.go.th
 โทรศัพท์ 02 202 4000
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล
ตู้ ปณ. 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล
17. แบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
 แบบฟอร์มคาขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ขออนุญาต (วอ.7) และยื่นต่ออายุ (วอ.9) ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ http://www2.diw.go.th/iwmb/forms.asp

