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การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย  
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพ่ือเก็บรักษาต้องเป็นเจ้าของ
สถานที่ หากไม่ใช่เจ้าของสถานที่ต้องมีหนังสือเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ และต้องยื่นคําขออนุญาตมี
ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7) หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต (วอ.9)  ตามแต่กรณี พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
หมายเหตุ 
** กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะยื่นคํา
ขอผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
** ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 
น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น. 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :  25 วันทําการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคําขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น 

1  
วันทําการ 

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอตามหลักเกณฑ์ 
17  

วันทําการ 
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้อนุญาตลงนามใบอนุญาตและหนังสือแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ 

3  
วันทําการ 

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม 

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
ค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7) หรือค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต (วอ.9)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ          ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มายื่นค าขอฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ       สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณียื่นคําขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสาร 

กรมการปกครอง 
 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง  1 ฉบับ       สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ : 1. ใช้ในกรณียื่นเอกสารในนามนิติบุคคล  
2. กรณียื่นคําขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสาร 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ       สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ : 1.ต้องใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ติด
แสตมป์อากร พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจที่มีการลงนาม
รับรองโดยเจ้าของบัตร กรณีมอบอํานาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสําเนาไม่เกิน 3 เดือน ที่มีรายละเอียดของผู้มีอํานาจลงนาม ที่อยู่
สํานักงาน และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกําหนดที่ระบุใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
2.กรณียื่นคําขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสาร 

แบบฟอร์ม 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

6) 
 

แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ครอบครองวัตถุอันตราย โดยแสดงสถานที่สังเกตใกล้เคียง
ที่ส าคัญ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ          สําเนา 1 ฉบับ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ : ลงนามรับรองเอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับ 

7) 
 

แผนผังแสดงบริเวณที่จัดเก็บภายในสถานที่ครอบครองวัตถุอันตราย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ          สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ลงนามรับรองเอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับ 

- 

 8) 
 

ภาพถ่ายสีแสดงภาชนะบรรจุและ/หรือพื้นที่การจัดเก็บภายใน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ          สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ลงนามรับรองเอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับ 

- 

 9) 
 

สัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ส าหรับการครอบครองวัตถุอันตราย
เพื่อขาย พร้อมเอกสารแสดง การเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ          สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ : ลงนามรับรองเอกสารประกอบคําขออนุญาตทุกฉบับ 

- 

ค่าธรรมเนียม: ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพ่ือขาย และใบต่ออายุ  คิดตามปริมาณและพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือการ
เก็บรักษา 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม  

1) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี  
1.1 พ้ืนที่ไม่ถึงห้าร้อยตารางเมตร  
1.2 พ้ืนที่ตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร 
1.3 พ้ืนที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร 
1.4 พ้ืนที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป 

 
500 บาท/ฉบับ  

1,000 บาท/ฉบับ 
1,500 บาท/ฉบับ 
3,000 บาท/ฉบับ 

2) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี 
2.1 พ้ืนที่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร 
2.2 พ้ืนที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร 
2.3 พ้ืนที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป 

 
1,000 บาท/ฉบับ 
1,500 บาท/ฉบับ 
3,000 บาท/ฉบับ 

3) กรณีปริมาณการครอบครอตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแตไ่ม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี 
3.1 พ้ืนที่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร 
3.2 พ้ืนที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป 

 
1,500 บาท/ฉบับ 
3,000 บาท/ฉบับ 

4) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี  3,000 บาท/
ฉบับ 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
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1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,   
(หมายเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,  
อีเมล pr@diw.mail.go.th, โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)  

2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทําเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: จุดบริการร่วม 1111 / ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 / 
www.1111.go.th/ PSC 1111 (Mobile Application) 

3) ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ 
สายด่วน 1206/ โทรศัพท์ 02 502 6670-80 ต่อ 1904 - 1907/ โทรสาร 02 502 6132 / www.pacc.go.th  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มคําขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  (วอ.7)  
2) แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต วอ.9  

 


