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สรุปผลการดาเนินงาน
ของคณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ความเป็นมา
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกนนการประกอบธุรกิจ โดยข้อ 17 ระบุว่า “นนกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบนด
กาหนดนห้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ออกนบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องนช้เอกสารที่ทาง
ราชการออกนห้ แ ก่ผู้ นั้ น เพื่ อประกอบการพิ จ ารณาหรือด าเนินการ นห้ เ ป็นหน้าที่ ของผู้ มีอ านาจอนุ มัติ อนุญ าต ออก
นบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องดาเนินการนห้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้น ส่ง
ข้อมูลหรือสาเนาเอกสารดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ออกนบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง
นห้ผู้มีอานาจนั้นเป็นผู้จัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมินห้เรียกเก็บค่านช้จ่ายที่เกิดจากการทา
สาเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต ออกนบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง”
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งแนวทางการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่องแผนการ
บริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกนนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 จานวน 5 แผนงาน ได้แก่
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 2 การจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการนห้บริการ
แผนงานที่ 4 การอานวยความสะดวกนนการจองคิวกลางและการนห้ข้อมูลป้อนกลับของประชาชนต่อการบริการ
แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายนนการยกเลิกนบอนุญาตที่ไม่จาเป็น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีคาสั่ง กรอ. ที่ 4/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
ดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกนนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ของ กรอ. (ภาคผนวก ก.) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการนห้บริการนห้ดีขึ้น ตามแผนการบริการภาครัฐ ระยะที่
2 ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกนนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อดาเนินการตาม
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน ระยะที่ 2
การดาเนินงาน
มีการจัดประชุมคณะทางานฯ ทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้
ประชุมครั้งที่ 1/2561 นนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 505
ประชุมครั้งที่ 2/2561 นนวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 505
ประชุมครั้งที่ 3/2561 นนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ประชุมครั้งที่ 4/2561 นนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ประชุมครั้งที่ 5/2561 นนวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ประชุมครั้งที่ 6/2561 นนวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ประชุมครั้งที่ 7/2561 นนวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้น 6
ประชุมครั้งที่ 8/2561 นนวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
1

ผลการดาเนินงาน
เดิมมีคู่มือประชาชนที่อยู่นนความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 64 คู่มือ ซึ่งแบ่งตามกฎหมายได้
ดังนี้
1. พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 มีทั้งหมด 30 คู่มือ อยู่นนความรับผิดชอบของ กร.1, กร.2, กทส. กวภ., กปภ. และ
กกอ. ซึ่งคณะทางานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกคู่มือประชาชน 1 คู่มือ คือ คู่มือการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 2 ของ กร.1 และ กร.2 เนื่องจากมีการมอบอานาจนห้การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว กรอ. จึ งไม่ได้เป็นหน่วย
บริการนห้เรื่องนี้
2. พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 มีทั้งหมด 14 คู่มือ อยู่นนความรับผิดชอบของ สจก. ซึ่งเมื่อ
คณะทางานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกคู่มือประชาชน 1 คู่มือ คือ คู่มือการย้ายเครื่องจักรภายนนบริเวณสถาน
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ของ สจก. เนื่องจากไม่มีข้อกาหนดนห้ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มีทั้งหมด 20 คู่มืออยู่นนความรับผิดชอบของ กวอ. และ กกอ. ซึ่งคณะทางาน
ฯ ได้พิจารณาเห็นควรพักนช้งานคู่มือประชาชน 1 คู่มือ คือ คู่มือการนาเข้าเศษพลาสติกเข้ามานนราชอาณาจักร เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการประชุมของคณะทางานฯ เพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณานห้นาเข้านหม่
คณะทางานฯ ได้พิจ ารณาปรับ ปรุงการเรียกเอกสารสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสาเนา ร.ง.4 โดยงดเรียกเอกสารดังกล่าวนนกรณีที่ผู้ประกอบการมาติดต่อ ณ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเอง แต่กรณีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือการมอบอานาจนั้นยังคงต้องนช้ สาเนาเอกสาร
ดังกล่าวอยู่ มีการปรับช่องทางการนห้บริการ/ร้องเรียน นห้คล้ายคลึงกันทุกคู่มือ มีการปรับระยะเวลานนการพิจารณาจาก
“วัน” เป็น “วันทาการ” ตามคาสั่ง อรอ.กรอ. และคณะทางานได้มอบหมายนห้ กม.กรอ. ดาเนินการกาหนดแบบฟอร์ม
หนังสือมอบอานาจสาหรับนช้กับคู่มือตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 และพ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เพื่อนห้การมอบอานาจมีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงด้านอื่น ๆ ดังนี้
คู่มือในความรับผิดชอบของ กร.1 และ กร.2
มีคู่มือนนความรับผิดชอบ 16 คู่มือ ถูกยกเลิก 1 คู่มือ และทุกคู่มือมีการปรับการเรียกเอกสารแสดงตัวบุคคลและ
การมอบอานาจโดยนช้ข้อความ ดังนี้
เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิตบิ ุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนามรับรอง
เอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยืน่ คาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาทีล่ งนามรับรองแล้วแทน
ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น)
หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคาขอฯ เว้น
แต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้
นั้น)

แบบฟอร์มกรม
โรงงาน
อุตสาหกรรม

และมีการปรับปรุงด้านอื่น ๆ ดังนี้
2

คู่มือ

ปรับปรุงด้านเวลา
พิจารณา ลงนาม
9
5
วันทา
วันทา
การ
การ

1.การขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน/ขยายโรงงาน

ตรวจ
1
วันทา
การ

2.การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกิน
กว่าหนึ่งปี

2
ชั่วโมง

3
ชั่วโมง

2
ชั่วโมง

3.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุด
ดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ

12
วันทา
การ
-

7
วันทา
การ
7
วันทา
การ
7
วันทา
การ
7
วันทา
การ
2
วันทา
การ
7
วันทา
การ
1
วันทา
การ
7
วันทา
การ

4. การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน

5. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการ
หลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
6. การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่
ติดตั้งนนโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพือ่
ประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว
7. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 3
8. การแจ้งกรณีมีอุบตั ิเหตุนนโรงงาน
9. การขอต่ออายุนบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ร.ง.4)
11. การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร
ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

12
วันทา
การ
12
วันทา
การ
7
วันทา
การ
7
วันทา
การ
19
วันทา
การ
7
วันทา
การ

รวม
15
วันทา
การ

1
วันทา
การ
20
วันทา
การ
8
วันทา
การ
20
วันทา
การ
20
วันทา
การ
10
วันทา
การ
15
วันทา
การ
21
วันทา
การ
15
วันทา
การ

การปรับปรุงอื่น ๆ
เดิม
30 มีการขยายความนห้ชัดเจนนนด้านต่าง ๆ
วัน ดังนี้
- เอกสารแสดงการมีสิทธิ์นช้ที่ดิน
- การรับรองอาคารโรงงาน
- แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายนนบริเวณ
โรงงาน
- แบบแปลนอาคารโรงงาน
- แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
- ระบบบาบัดมลพิษ
- การจัดการกากอุตสาหกรรม
- วิธีการป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ
และมีการตัดการเรียกเอกสารการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจาก
เป็นเอกสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
30
วัน
30
วัน

-

30 เพิ่มเติมการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงงาน
วัน กรณีที่ตอนได้รบั นบอนุญาตยังไม่มเี ลข
ที่ตั้งโรงงาน
30
วัน
30
วัน

-

30
วัน

-

30
วัน

-

30 งดขอเอกสารนบอนุญาต สก.1/สก.2
วัน และหนังสือรับรองการตรวจสอบไฟฟ้า
30
วัน

-

3

คู่มือ
12. การขอยกเลิก หรือปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัตินนการประกอบ
กิจการโรงงาน
13. การแจ้งเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่นช้นนการผลิต
แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงานหรือเพิม่ เนื้อที่
อาคารโรงงาน
14. การเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับ
นบอนุญาต
15. การออกนบแทนนบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน กรณีนบอนุญาต
สูญหายหรือถูกทาลาย
16. การโอนนบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน

ตรวจ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ

ปรับปรุงด้านเวลา
พิจารณา ลงนาม
12
7
วันทา
วันทา
การ
การ
12
7
วันทา
วันทา
การ
การ

2
ชั่วโมง

3
ชั่วโมง

2
ชั่วโมง

1
วันทา
การ
1
วันทา
การ

7
วันทา
การ
7
วันทา
การ

7
วันทา
การ
7
วันทา
การ

การปรับปรุงอื่น ๆ

รวม
20
วันทา
การ
20
วันทา
การ

เดิม
30
วัน
30
วัน

-

1
วันทา
การ
15
วันทา
การ
15
วันทา
การ

30
วัน

-

30
วัน

-

30
วัน

-

-

คู่มือในความรับผิดชอบของ กทส.
มีคู่มือนนความรับผิดชอบ 3 คู่มือ มีการปรับปรุงอื่น ๆ ดังนี้
คู่มือ
การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน

การปรับเวลา
ตรวจ

1
วันทา
การ
การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบ 1
บาบัดมลพิษน้า หรือผู้ควบคุมระบบบาบัด วันทา
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการ
การ
จัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)
การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุม
1
ระบบบาบัดมลพิษน้า หรือผู้ควบคุมระบบ วันทา
บาบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบ
การ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
(บริษัทที่ปรึกษา)

พิจารณา ลงนาม

การปรับปรุงด้านอื่น ๆ
รวม

เดิม

6
วันทา
การ
4
วันทา
การ

2
9
วันทา วันทา
การ การ
2
7
วันทา วันทา
การ การ

12
วัน

7 มีการปรับช่องทางการ
วันทา นห้บริการเป็นทางเว็บไซต์
การ http://nsers.diw.go.th/diw

4
วันทา
การ

2
7
วันทา วันทา
การ การ

7
วันทา
การ

-

-

คู่มือในความรับผิดชอบของ กวภ.
มีคู่มือนนความรับผิดชอบ 1 คู่มือ มีปรับปรุง คือ การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิด
สารมลพิษวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน มีการปรับปรุง ดังนี้
1. ข้อกฎหมายระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จาก “พ.ศ.
2550” เป็น “พ.ศ.2560” และปรับคานนคู่มือนห้สอดคล้องกับข้อกฎหมายดังกล่าว
4

2. ปรับชื่อหน่วยงานนห้เป็นไปตามโครงสร้างนหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. งดเรียกรับสาเนาเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน นบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือนบสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยเพิ่มหมายเหตุ “เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์
นห้สามารถยื่นสาเนา 1 ฉบับ มีการลงนามรับรองเอกสาร
4. ปรับจานวนวันนนการพิจารณา ดังนี้
ขั้นตอน

ระยะเวลา

การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ
*เกณฑ์กำรพิจำรณำนับตั้งแต่ลงรับค้ำขอเมื่อยื่นเอกสำรครบถ้วน ทั้งนี้ หำกห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ไม่สำมำรถ
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติกำรตำมก้ำหนดเวลำดังกล่ำว กรมโรงงำนอุตสำหกรรมจะ
ด้ำเนินกำรยกเลิกค้ำขอฯ นั้นๆ))
รำยกำรสำรมลพิษในน้้ำเสียและหรือกำกอุตสำหกรรมไม่เกิน 10 รำยกำรพิจำรณำ
ภำยใน 45 30 วันท้ำกำร
รำยกำรสำรมลพิษในน้้ำเสียและหรือกำกอุตสำหกรรมไม่เกิน 10 รำยกำรพิจำรณำ 11 – 30 รำยกำร
ภำยใน 60 50 วันท้ำกำร
พิจำรณำ
รำยกำรสำรมลพิษในน้้ำเสียและหรือกำกอุตสำหกรรมไม่เกิน 10 รำยกำรพิจำรณำ 31-50 รำยกำร พิจำรณำ ภำยใน 80 60 วันท้ำกำร
รำยกำรสำรมลพิษในน้้ำเสียและหรือกำกอุตสำหกรรมไม่เกิน 10 รำยกำรพิจำรณำ 51 รำยกำรขึ้นไป พิจำรณำ ภำยใน 120 110 วันท้ำกำร
สำรมลพิษในอำกำศเสีย พิจำรณำ
ภำยใน 120 110 วันท้ำกำร
กำรเปลีย่ นแปลงบุคลำกร พิจำรณำ
ภำยใน 30 20 วันท้ำกำร
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
10 9 วัน ท้ำกำร
จัดท้ำหนังสืออนุญำต/ไม่อนุญำตและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ขอทรำบ

คู่มือในความรับผิดชอบของ กปภ.
มีคู่มือนนความรับผิดชอบ 7 คู่มือ มีปรับปรุง ดังนี้
- มีการขยายความหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข นห้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
- ปรับชื่อหน่วยงานนห้เป็นไปตามโครงสร้างนหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- งดเรียกรับสาเนาเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชน และหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยนห้แสดงเอกสารฉบับจริง เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่นสาเนา 1 ฉบับ มีการลงนามรับรองเอกสาร
คู่มือ
1. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุม
ประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็น
สื่อนาความร้อน
2. การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรม
ด้านหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อ
นาความร้อน
3. การนห้ความเห็นชอบนนการตรวจสอบ
ภายนนหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึง่ ครั้ง

ยื่นคาขอ
1
วันทาการ

การปรับเวลา
พิจารณา ลงนาม
รวม
6
3
10
วันทาการ วันทาการ วันทาการ

เดิม
15
วัน

1
วันทาการ

16
4
21
วันทาการ วันทาการ วันทาการ

30
วัน

1
วันทาการ

16
4
21
วันทาการ วันทาการ วันทาการ

30
วัน

การปรับปรุงด้านอื่น ๆ
มีการปรับปรุงแบบฟอร์มคา
ขอนห้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงคู่มือประชาชน

-
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คู่มือ
4. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็น
หน่วยงานจัดฝึกอบรมผูค้ วบคุมประจาหม้อน้า
หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
5. การขอความเห็นชอบนห้เป็นหน่วย
ตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ
6. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็น
ผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรคนงาน
ควบคุม ส่ง และบรรจุกา๊ ซประจาโรงงาน
7. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงาน
ควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุ
ก๊าซประจาโรงงาน

ยื่นคาขอ
1
วันทาการ

การปรับเวลา
พิจารณา ลงนาม
รวม
16
4
21
วันทาการ วันทาการ วันทาการ

เดิม
30
วัน

1
วันทาการ
1
วันทาการ

16
4
21
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
17
3
21
วันทาการ วันทาการ วันทาการ

30
วัน
30
วัน

-

1
วันทาการ

6
3
10
วันทาการ วันทาการ วันทาการ

15
วัน

-

การปรับปรุงด้านอื่น ๆ
-

-

คู่มือในความรับผิดชอบของ กกอ.
มีคู่มือนนความรับผิดชอบ 11 คู่มือ ทุกคู่มือมีการปรับปรุง ดังนี้
1. แก้ไขและเพิ่มเติมช่องทางการนห้บริการของแต่ละคู่มือนห้ถูกต้อง (ติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน ไปรษณีย์ และเว็บไซต์หรือ
ช่องทางออนไลน์)
2. ปรับชื่อหน่วยงานนห้เป็นไปตามโครงสร้างนหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. บัตรประจาตัวประชาชน นช้ฉบับจริง
4. หนังสือมอบอานาจ แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง) พร้อมติด
อากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนาหนังสือมอบอานาจ ต้องลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือผูร้ ับมอบอานาจ)
5. ตัดเอกสาร สาเนาทะเบียนบ้าน
และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ดังนี้
รายการคู่มอื

ตรวจ

1. การขอขยาย
1
ระยะเวลานนการกัก
วัน
เก็บสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุ ทาการ
ที่ไม่นช้แล้ว (สก.1)

การลดระยะเวลาดาเนินงาน
พิจารณา พิจารณา
ลงนาม
รวม
(จนท.)
(ผก.)
10
7
2
20
วัน
วัน
วัน
วัน
ทาการ
ทาการ ทาการ ทาการ

เดิม
30
วัน

การปรับปรุงอื่น ๆ
1. เพิ่มเติมเอกสาร ได้แก่ แบบคาขอขยายระยะเวลานน
การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่นช้แล้วนนบริเวณ
โรงงาน (แบบ สก.1)
2. เพิ่มเติมส่วนงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองบริการงาน
อนุญาต 1/กองบริการงานอนุญาต 2/กองส่งเสริม
เทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
3. ปรับปรุงเอกสาร ได้แก่
3.1 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขั้นตอน
ที่ทานห้เกิดวัสดุทไี่ ม่นช้แล้ว
3.2 แผนผังหรือภาพถ่ายสถานที่จัดเก็บสิ่งปฏิกลู
หรือวัสดุทไี่ ม่นช้แล้ว
4. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น ไม่
เสียค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)
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รายการคู่มอื

ตรวจ

2. การขออนุญาตนา
1
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ วัน
นช้แล้วออกนอก
ทาการ
บริเวณโรงงาน
(สก.2)

การลดระยะเวลาดาเนินงาน
พิจารณา พิจารณา
ลงนาม
รวม
(จนท.)
(ผก.)
12
9
3
25
วัน
วัน
วัน
วัน
ทาการ
ทาการ ทาการ ทาการ

เดิม
30
วัน

3. หนังสือขอความ
1
เห็นชอบการจัดการ
วัน
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ ทาการ
นช้แล้วภายนนบริเวณ
โรงงาน
4. การขออนุญาตมีไว้ 1
นนครอบครองซึ่งวัตถุ
วัน
อันตรายเพื่อเก็บ
ทาการ
รักษา

12
วัน
ทาการ

9
วัน
ทาการ

3
วัน
ทาการ

25
วัน
ทาการ

30
วัน

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

25
วัน
ทาการ

30
วัน

5. การขออนุญาตมีไว้ 1
นนครอบครองซึ่งวัตถุ
วัน
อันตรายเพื่อขาย
ทาการ

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

25
วัน
ทาการ

30
วัน

6. การขออนุญาต
นาเข้าวัตถุอันตราย
(ของเสียเคมีวัตถุ)

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

25
วัน
ทาการ

30
วัน

1
วัน
ทาการ

การปรับปรุงอื่น ๆ
1. ปรับกฎหมายนหม่ ได้แก่ ผลวิเคราะห์น้าเสีย
(พารามิเตอร์ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงาน
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2560)
2. เพิ่มหมายเหตุ กรณียื่นคาขอผ่านทางเว็บไซต์
ขั้นตอนนห้เป็นไปตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต
และการอนุญาตนห้นาสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัติ
โนมัตผิ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2561
3. ปรับปรุงเอกสารสาเนานบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย
(วอ.6) โดยตัดสาเนาเอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่บันทึกปริมาณ
วัตถุอันตรายทีม่ าถึงด่านศุลกากร
4. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น ไม่
เสียค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)
1. ไม่มีแบบฟอร์มเอกสาร (ตัดแบบฟอร์มออก)
2. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม เป็น ไม่
เสียค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)

1. แก้ไขเอกสาร เดิมรูปถ่ายแสดงภาชนะบรรจุและการ
จัดเก็บภายนนสถานประกอบการ แก้ไขเป็น ภาพถ่ายสี
แสดงภาชนะบรรจุและ/หรือพื้นทีก่ ารจัดเก็บภายนน
2. ตัดเอกสาร ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน (โดยนห้แนบ
เฉพาะของเจ้าของอาคาร หรือเจ้าของที่ดินแล้วแต่กรณี
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
3. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
1. แก้ไขเอกสาร เดิมรูปถ่ายแสดงภาชนะบรรจุและการ
จัดเก็บภายนนสถานประกอบการ แก้ไขเป็น ภาพถ่ายสี
แสดงภาชนะบรรจุและ/หรือพื้นทีก่ ารจัดเก็บภายนน
2. ตัดเอกสาร ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน (โดยนห้แนบ
เฉพาะเฉพาะของเจ้าของอาคาร หรือเจ้าของที่ดิน
แล้วแต่กรณี พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
3. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
1. ปรับกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2555) ออกตามความนนพระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย
พ.ศ. 2535
2. ปรับปรุงเอกสาร แบบนบแจ้ง เพิ่มเติมหมายเหตุ
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รายการคู่มอื

ตรวจ

การลดระยะเวลาดาเนินงาน
พิจารณา พิจารณา
ลงนาม
รวม
(จนท.)
(ผก.)

เดิม

7. การขออนุญาตมีไว้ 1
นนครอบครองซึ่งวัตถุ
วัน
อันตรายเพื่อการ
ทาการ
ขนส่ง

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

25
วัน
ทาการ

30
วัน

8. การขออนุญาต
1
นาเข้าวัตถุอันตราย
วัน
(เครื่องนช้ไฟฟ้าและ ทาการ
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์นช้แล้ว)

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

25
วัน
ทาการ

30
วัน

การปรับปรุงอื่น ๆ
กรณีนาเข้าตามอนุสัญญาบาเซล
3. แก้ไขเอกสารผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของ
สิ่งเจือปน จาก Mn เป็น Be
4. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
1. ปรับปรุงเงื่อนไขการขออนุญาต ได้แก่
1.1 กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งต้องยื่นคาขอนน
นามผู้ประกอบการขนส่ง
1.2 กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์และผูค้ รอบครองมินช่บุคคล
คนเดียวกัน ต้องยื่นคาขอนนนามผูค้ รอบครอง
2. รวมเอกสารไว้นนรายการเดียวกัน ได้แก่
2.1 สาเนาหนังสือนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต ของ
ผู้นห้เช่าสถานที่หรือยินยอมนห้นช้สถานที่ และของ
โรงงานบาบัดหรือกาจัดของเสีย
2.2 ภาพถ่ายสีรถขนส่งที่นช้ขนส่งวัตถุอันตราย 4
ด้าน กรณีการขอนหม่ (วอ.7) และกรณีการต่ออายุ (วอ.
9)
2.3 ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่นช้ขนส่งของเสียอันตราย
กรณีการขอนหม่ (วอ.7) และกรณีการต่ออายุ (วอ.9)
3. ปรับปรุงเอกสารเดิม “หนังสือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถ
ขนส่งของผู้ขออนุญาต” แก้ไขเป็น “รายงานจดทะเบียนนน
นบคู่มือจดทะเบียนของรถขนส่ง”
4. ตัดเอกสาร ได้แก่ 4.1 สัญญาเช่าซื้อรถ 4.2
สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า
4.3 ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่นช้ขนส่งของเสียอันตราย
4.4 สัญญาระหว่างผู้ครอบครองกับผู้ถือกรรมสิทธิ์
4.5 สัญญาระหว่างผู้ครอบครองกับผู้ประกอบการ
ขนส่ง
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน (นห้แนบเฉพาะของผู้นห้เช่า
หรือยินยอมนห้นช้สถานที่จอดรถ และสาเนาเอกสารของ
โรงงานบาบัด/กาจัดปลายทาง)
5. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
1. ปรับกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2555) ออกตามความนนพระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย
พ.ศ. 2535
2. ตัดหนังสือรับรองมาตรฐานเทียบได้ไม่ตากว่
่ า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ถ้ามี)
3. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
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9. การขออนุญาต
ส่งออกวัตถุอันตราย
(ของเสียเคมีวัตถุ)

1
วัน
ทาการ

การลดระยะเวลาดาเนินงาน
พิจารณา พิจารณา
ลงนาม
รวม
(จนท.)
(ผก.)
14
5
5
25
วัน
วัน
วัน
วัน
ทาการ
ทาการ ทาการ ทาการ

10. การขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย (นาเข้า
ของเสียเคมีวตั ถุ)

1
วัน
ทาการ

14
วัน
ทาการ

รายการคู่มอื

ตรวจ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

25
วัน
ทาการ

เดิม
30
วัน

30
วัน

การปรับปรุงอื่น ๆ
1. ปรับกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2555) ออกตามความนนพระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย
พ.ศ. 2535
2. ปรับปรุงเอกสาร แบบนบแจ้ง เพิ่มเติมหมายเหตุ
กรณีนาเข้าตามอนุสัญญาบาเซล
3. แก้ไขเอกสาร ได้แก่
3.1 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของ
สิ่งเจือปน จาก Mn เป็น Be
3.2 รายละเอียดกระบวนการผลิต จากเดิม พร้อม
ระบุขั้นตอนการนามานช้ เป็น พร้อมระบุขั้นตอนที่ทานห้
เกิดของเสีย
4. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
1. ปรับกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.
2555) ออกตามความนนพระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย
พ.ศ. 2535
2. แก้ไขเอกสาร ได้แก่
2.1 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของ
สิ่งเจือปน จาก Mn เป็น Be
2.2 รายละเอียดกระบวนการผลิต จากเดิม พร้อม
ระบุขั้นตอนที่ทานห้เกิดของเสีย เป็น พร้อมระบุขั้นตอน
การนาไปนช้ประโยชน์
3. ตัดเอกสาร ได้แก่
3.1 คาขอต่ออายุนบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย (วอ./อก.4)
3.2 ข้อกาหนดของวัตถุอันตราย (Specification)
3.3 ผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่ง
เมื่อรวมกันแล้วครบร้อยละ 100 (วิธี XRF) โดยรวม
เป็นรายการเดียวกับผลวิเคราะห์คา่ ความเข้มข้นทั้งหมด
ของสิ่งเจือปน
4. จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น เสียค่าธรรมเนียม
(ค่าธรรมเนียม 2000 บาท)
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รายการคู่มอื
11. การแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า - ส่งออกวัตถุ
อันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการแจ้ง
ข้อเท็จจริงการนาเข้าเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว ตามแบบ วอ./อก.6

การปรับปรุงอื่น ๆ
ตรวจ พิจารณา ลงนาม รวม
0.5
0.5
1
2
วัน
วัน
วัน
วัน
ทาการ ทาการ ทาการ ทาการ

การปรับปรุงอื่นๆ
เดิม
3 1. ปรับกฎหมาย ได้แก่ กฎกระทรวง ฉบับที่
วัน 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความนน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสมาชิก

คู่มือในความรับผิดชอบของ กวอ.
มีคู่มือนนความรับผิดชอบ 12 คู่มือ มีการปรับปรุงด้านต่าง ๆ ดังนี้
รายการคู่มอื
1. การขออนุญาตนาเข้า/ ส่งออก
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่อ
อายุ
2. การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสาหรับ
สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมี
บุคลากรเฉพาะ
3. การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ
รับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บ
รักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ
4. การแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า –
ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./
อก. 6

5. การแจ้งดาเนินการวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
6. การนห้ความเห็นชอบนา
คลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้า
มานนราชอาณาจักร
7. การนาเข้าหรือส่งออกสาร
กาเฟอีน (Caffeine)
8. การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
และการต่ออายุ

ตรวจ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ

การปรับระยะเวลา
พิจารณา ลงนาม
รวม
11
3
15
วันทา
วันทา
วันทา
การ
การ
การ
6
1
8
วันทา
วันทา
วันทา
การ
การ
การ
5
4
10
วันทา
วันทา
วันทา
การ
การ
การ

เดิม
20
วันทา
การ
10
วันทา
การ
14
วันทา
การ

1
วันทา
การ

-

-

1
วันทา
การ

4
วัน

1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ

1
วันทา
การ
10
วันทา
การ
10
วันทา
การ
13
วันทา
การ

1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ
1
วันทา
การ

3
วันทา
การ
12
วันทา
การ
12
วันทา
การ
15
วันทา
การ

3
วันทา
การ
17
วันทา
การ
17
วันทา
การ
21
วันทา
การ

การปรับปรุงอื่น ๆ
ปรับลดเอกสารจากเดิม 20 รายการ เหลือ
15 รายการ ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารที่
ออกโดย กรอ.
ปรับลดเอกสารจากเดิม 9 รายการ เหลือ 7
รายการ ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารที่ออก
โดย กรอ.
ปรับลดเอกสารจากเดิม 10 รายการ เหลือ
8รายการ ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารที่
ออกโดย กรอ.
ปรับลดเอกสารจากเดิม 9 รายการ เหลือ 4
รายการ และมีการปรับวิธีการยื่นเอกสารเป็น
แบบออนไลน์ (การตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานภายหลังการรับแจ้ง ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดจะถือว่า กระทาผิดตามมาตรา
82 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
และจะมีหนังสือแจ้งผูป้ ระกอบการ ภายนน 1
ปี เพื่อดาเนินการเปรียบเทียบปรับ)
ปรับลดเอกสารจากเดิม 15 รายการ เหลือ
12 รายการ ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารที่
ออกโดย กรอ.
ปรับลดเอกสารจากเดิม 9 รายการ เหลือ 6
รายการ ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารที่ออก
โดย กรอ.
ปรับลดเอกสารจากเดิม 22 รายการ เหลือ
9 รายการ ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารที่
ออกโดย กรอ.
ปรับลดเอกสารจากเดิม 13 รายการ เหลือ
12 รายการ ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารที่
ออกโดย กรอ.
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การปรับระยะเวลา
การปรับปรุงอื่น ๆ
ตรวจ พิจารณา ลงนาม
รวม
เดิม
1
9
1
11
15 ปรับลดเอกสารจากเดิม 14 รายการ เหลือ
9. การขออนุญาตมีไว้นนครอบครอง
วันทา
วันทา
วันทา
วันทา 12 รายการ ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารที่
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่อ วันทา
การ
การ
การ
การ
การ ออกโดย กรอ.
อายุ
๑0. คู่มือการขึ้นทะเบียนวัตถุ
1
11
1
๑3
๑๗ ปรับลดเอกสารที่ออกโดย กรอ. ได้แก่
อันตราย
วันทา
วันทา
วันทา
วันทา
วันทา นบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย นบ
การ
การ
การ
การ
การ อนุญาตฯ นบรับแจ้งชนิดที่ 2 หนังสือรับรอง
11. คู่มือการขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึด
1
9
1
๑1
๑๕ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ การรับแจ้ง
ติดถาวรกับรถ และการต่ออายุ
วันทา
วันทา
วันทา
วันทา
วันทา สถานประกอบการมีบุคลากรเฉพาะฯ เป็น
การ
การ
การ
การ
การ ต้น
12. คู่มือการนาเข้าเศษพลาสติกเข้า ด้วย ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกีย่ วกับการอนุญาตนห้นาเศษ เศษตัด และ
มานนราชอาณาจักร
ของที่นช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก ไม่วา่ นช้แล้วหรือไม่กต็ ามเข้ามานนราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ถูกยกเลิกเมื่อ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมของคณะทางานฯ เพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณานห้นาเข้า นหม่ จึงเห็นควรชะลอการพิจารณาปรับปรุงคู่มือนนเรื่องนี้ออกไปก่อน
รายการคู่มอื

คู่มือในความรับผิดชอบของ สจก.
มีคู่มือนนความรับผิดชอบ 14 คู่มือ ถูกยกเลิก 1 คู่มือ มีปรับปรุงเวลาการพิจารณาโดยเปลี่ยนจาก “วัน” เป็น
“วันทาการ” แต่ระยะเวลานนการพิจารณายังคงเดิม ยกเว้นคู่มือการขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักรที่มีการปรับจาก “30
วัน” เป็น “21 วันทาการ” และมีการปรับปรุงด้านอื่น ๆ ดังนี้
รายการคูม่ ือ
1. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
เครื่องจักร
2. การจดทะเบียนจานองหรือ
ขายฝากเครื่องจักร
3. การขอแผ่นป้ายทะเบียน
เครื่องจักร
4. การขอรับนบแทนหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื่องจักร
5. การไถ่ถอนจานองหรือขาย
ฝากเครื่องจักร
6. การประเมินราคาเครื่องจักร

การปรับเวลาการพิจารณา
การปรับปรุงด้านอื่น ๆ
ยื่นคาขอ พิจารณา ลงนาม
รวม
1
24
5
30
ปรับลดเอกสารจากเดิม 15 รายการ เหลือ 12 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
1
7
7
15
ปรับลดเอกสารจากเดิม 19 รายการ เหลือ 15รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
1
18
2
21
ปรับลดเอกสารจากเดิม 10 รายการ เหลือ 5 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
1
24
5
30
ปรับลดเอกสารจากเดิม 10 รายการ เหลือ 5 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
1
7
7
15
ปรับลดเอกสารจากเดิม 14 รายการ เหลือ 11 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการฯ/ขั้นตอน/รายการเอกสาร/
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.
2560 / ช่องทางการร้องเรียน/แบบฟอร์ม
1
24
5
30
ปรับลดเอกสารจากเดิม 9 รายการ เหลือ 7 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ช่องทางการร้องเรียน
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รายการคูม่ ือ
7. การจดทะเบียนยกเลิกการจด
ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
8. การย้ายเครื่องจักรภายนอก
บริเวณสถานที่ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม
9. การจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงนนสาระสาคัญของ
เครื่องจักร
10. การขอแบ่งแยกรายการ
เครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
11. การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญนน
หนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนเครื่องจักร
12. การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์เครื่องจักร

การปรับเวลาการพิจารณา
การปรับปรุงด้านอื่น ๆ
ยื่นคาขอ พิจารณา ลงนาม
รวม
1
7
7
15
ปรับลดเอกสารจากเดิม 14 รายการ เหลือ 11 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
1
24
5
30
ปรับลดเอกสารจากเดิม 18 รายการ เหลือ 13 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
1
24
5
30
ปรับลดเอกสารจากเดิม 13 รายการ เหลือ 8 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
1
24
5
30
ปรับลดเอกสารจากเดิม 9 รายการ เหลือ 9 รายการ (ลด 2
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ เพิ่ม 2) ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
1
7
7
15
ปรับลดเอกสารจากเดิม 13 รายการ เหลือ 9 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน

1
7
7
15
ปรับลดเอกสารจากเดิม 23 รายการ เหลือ 20 รายการ
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
13. การจดทะเบียนโอนสิทธิ์รับ
1
7
7
15
ปรับลดเอกสารจากเดิม 14 รายการ เหลือ 11 รายการ
จานองเครื่องจักร
วันทาการ วันทาการ วันทาการ วันทาการ ปรับช่องทางนห้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน

12

ภาคผนวก ก:
คาสั่ง กรอ. ที่ 4/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.

13

14

15

ภาคผนวก ข:
คู่มือประชาชน (ฉบับแก้ไข)

16

คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร (รง.4)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาขอฯ ต้องเป็นผู้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด เรียบร้อยแล้ว และต้องยื่นคาขอฯ ภายนน 45 วัน นับแต่
วันที่สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยกเว้นโรงงานที่เป็นโครงการของรัฐ หรือโรงงานที่ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือโรงงานที่
จะต้องจัดทารายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
2. ต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์นน
การพิจารณาภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมีคาสั่ง
ไม่ออกนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่อนุญาตนห้ขยายโรงงานแล้วแต่กรณี หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่กาหนดไว้นนกฎกระทรวงที่อ อกตาม
มาตรา 8 ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 32
12.3 ต้องเป็นการขออนุญาตตั้งโรงงาน หรือขยายโรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือนอกเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
12.4. ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงงานต้องอยู่ภายนต้หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความนนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับนบอนุญาตยื่นคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณาความถูกต้องเชิงวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับคาขอนบอนุญาต ผู้อนุญาตจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริงตามประเด็น ดังนี้
- ทาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมโรงงาน
- ลักษณะอาคารและลักษณะภายนนอาคารโรงงาน
- การนช้เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์นนโรงงาน - ความปลอดภัยนนการประกอบกิจการ
- การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งนดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ความเห็นของประชาชนที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนนการพิจารณาออกนบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน นบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และนบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาครบถ้วนแล้ว จัดทาเอกสารและรายงาน เสนอต่อผู้อนุญาต
ตามลาดับชั้นและจะแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

9
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบฟอร์มคาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.3)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องเป็นแบบคาขอฯ รง.3 ที่กาหนดตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์การ
ขออนุญาต และการอนุญาตเกีย่ วกับโรงงานจาพวกที่ 3 พ.ศ.2550 แบบคาขอสามารถถ่ายสาเนาหรือดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามเปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร ต้อมงมีการลงลายมือชือ่ ของผู้
อนุญาตหรือผู้ได้รับมอบอานาจนห้ลงนามแทนผู้ขออนุญาตทุกหน้า ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชือ่ )

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )
3) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคาขอฯ
เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์
ของผู้นั้น)
4) เอกสารแสดงการมีสทิ ธิ์ใช้ที่ดิน (นส.4 หรือ นส.3 หรือ นส.3ก)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องแนบหนังสือยินยอมนห้นช้ที่ดินและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของเจ้าของที่ดิน ที่มีการลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าของที่ดินทุกหน้า (ฉบับจริง 1 ชุด)
- กรณีเป็นที่ดินของรัฐ ต้องได้รับการอนุญาตนห้นช้ที่ดินเพื่อขออนุญาตตั้งโรงงานจากหน่วยงานของรัฐที่กากับดูแล
ตามกฎหมาย (ฉบับจริง 1 ชุด)
- กรณีนช้ที่ดินหลายแปลงนนการขออนุญาตนห้แนบแผนผังรวมโฉนดที่ดินโดยมีคารับรองจากสานักงานที่ดินนนท้องที่ที่
จะตั้งโรงงาน (ฉบับจริง 1 ชุด)
** เอกสารทั้งหมดต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
5) การรับรองอาคารโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีอยู่นนเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต้องแนบสาเนาเอกสารการอนุญาต
นห้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงาน จากสานักงานเขต 1 ชุด
-กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องแนบแบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงาน,
หนังสือรับรองการออกแบบอาคารโรงงาน และสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบอาคาร
โรงงาน โดยวิศวกรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
-กรณีเป็นอาคารที่ไม่ได้สร้างนหม่ ต้องแนบเอกสารการตรวจสอบรับรองความมัน่ คงแข็งแรงและความปลอดภัยของ
อาคาร และสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบอาคารโรงงาน โดยวิศวกรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
** เอกสารทั้งหมดต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
6) แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงาน และสิง่ ปลูกสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามีสาธารณสถานนนระยะ 100 เมตร นห้ระบุระยะห่างด้วย เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
7) แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองของวิศวกรควบคุม โดยคณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และ
เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือัรั
ผู้ บมอบอานาจทุกหน้า)
8) แบบแปลนอาคารโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แบบแปลนต้องมีขนาดเหมาะสม ถูกต้องตามมาตราส่วน แสดงภาพลักษณะอาคารด้านหน้า ด้านข้าง
ประตูทางเข้า-ออก บันได ทางหนีไฟ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน มีการลงนามรับรองของ
วิศวกรควบคุมนนแบบแปลนทุกหน้า โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และเอกสารต้องมี
การลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
/กรมการกงสุล

แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมที่ดิน

สานักงานเขต

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
9) แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรนนอาคารขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตรส่วน พร้อมรายละเอียด
เครื่องจักรที่เป็นภาษาไทย และถูกต้องตรงกับลาดับรายการเครื่องจักรที่แสดงนนคาขออนุญาต (รง.3) มีการลงนาม
รับรองของวิศวกรควบคุมนนแผนผังทุกหน้า พร้อมแนบหนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบแผนผังการติดตั้งเครื่องจักร โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และ
เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
10) แผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิต ปริมาณและจุดที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าเสีย อากาศเสีย และ
มลพิษอื่น ๆ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
11) รายการคานวณการออกแบบ คุณลักษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบบาบัด วิธีการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมการปล่อยของเสีย (น้าเสีย อากาศเสีย และมลพิษ
อื่นๆ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องมีการลงนามรับรองโดยผูป้ ระกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบทุกหน้าพร้อมแนบหนังสือรับรอง
และสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ/ทารายการคานวณระบบบาบัดมลพิษ โดยคุณสมบัติของ
วิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุก
หน้า)
12) เอกสารแสดงคาอธิบายถึงรายละเอียดชนิด วิธีการกาจัด จัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหาย
อันตราย และการควบคุมกากอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรมทุกหน้า พร้อมแนบหนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร เอกสาร
ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
13) รายการคานวณการออกแบบ คุณลักษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบบาบัด วิธีการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนราคาญ และความเสียหายอันตราย จากมลพิษทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบทุกหน้าพร้อมแนบ
หนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ/ทารายการคานวณระบบ
ป้องกันมลพิษทางเสียง แสง ความร้อน และความสั่นสะเทือนคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิศวกร และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
14) เอกสารแสดงผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (นช้นนกรณีที่เป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดนห้ต้องจัดทารายงาน EIA หรือ EHIA ตามที่
กฎหมายกาหนด และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
15) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ฉบับล่าสุด ที่ได้รับความเห็นชอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ (นช้นนกรณีที่เป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดนห้ต้องจัดทารายงาน EIA หรือ EHIA ตามที่กฎหมาย
กาหนด)
16) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีเป็นโรงงานที่เข้าเกณฑ์ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 49 ต้องจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยนนโรงงานนห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดนนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยนนโรงงาน พ.ศ. 2552 และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบ
อานาจทุกหน้า)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

สานักงานนโยบายและแผน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
17) รายงานการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (นช้นนกรณีที่เป็นประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดนห้ต้องจัดทารายงาน ESA ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และ
เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
500 บาท
2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
1,000 บาท
3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
1,500 บาท
4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
3,000 บาท
5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
5,000 บาท
6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
7,000 บาท
7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
9,000 บาท
8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
12,000 บาท
9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
15,000 บาท
10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
18,000 บาท

ลาดับ
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
22,000 บาท
26,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
45,000 บาท
50,000 บาท
55,000 บาท
60,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มคาขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.3) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
2)
หนังสือมอบอานาจนห้ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
3)
แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ได้รับนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือเป็นโรงงานจาพวกที่ 3 นนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่มี
ความประสงค์และพร้อมจะทดลองเดินเครื่องจักร โดยต้องเป็นการแจ้งขอทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนวันเริ่มทดลองเดินเครื่องจักรจริงไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
3. ระยะเวลานนการทดลองเดินเครื่องจักร ต้องไม่เกิน 60 วัน
4. ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่เป็นประเภทหรือชนิดโรงงานลาดับที่กาหนดนนบัญชีท้ายกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเครื่องจักร พ.ศ
2553 ต้องปฏิบัตินห้เป็นไปตามข้อกาหนดนนข้อ 6 ของกฎกระทรวงดังกล่าว นห้แล้วเสร็จก่อนการแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันทาการนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความพร้อมนนการประกอบกิจการโรงงานนห้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลองเครื่องจักร พ.ศ 2553 ออกตามความนน
พ.ร.บ. โรงงาน 2535 และจะมีคาสั่งเป็นหนังสืออนุญาตนห้ทดลองเดินเครื่องจักร
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามนนหนังสือแจ้งการรับทราบการทดลองเดินเครื่องจักร และแจ้งผู้ขอทราบผลการ
พิจารณา

ระยะเวลา
1
วันทาการ
7
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบแจ้งการทดลองเดินเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชือ่ )
2) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
4) แผนการดาเนินงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่มีระยะเวลาของการทดลองเดินเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่เสร้จสิ้นมีจานวนไม่เกิน 60 วัน)
5) รายละเอียดขั้นตอนการควบคุมปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
6) แบบบันทึกผลการทดลองเดินเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ได้รับนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือเป็นโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ที่พร้อมจะเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงาน และต้องเป็นการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานก่อนวันเริ่มประกอบกิจการจริงไม่น้อยกว่า 15 วัน
2. ต้องเป็นการแจ้งภายนนระยะเวลาทีก่ าหนดไว้นนนบอนุญาต หรือภายนนระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตนห้ขยายเวลานนการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
3. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมตาม พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
4. มีเอกสารประกอบการรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ครบถ้วนถูกต้อง
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่ มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 10 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้รับนบอนุญาต ยื่นนบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรณีโรงงาน วันทาการ
ตั้งอยู่นนกรุงเทพฯ) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณาความถูกต้องเชิงวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมื่อได้รับคาขอนบอนุญาต ผู้อนุญาตจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริงตามประเด็น ดังนี้
วันทาการ
- ลักษณะอาคารและลักษณะภายนนอาคารโรงงาน
- การนช้เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์นนโรงงาน
- การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งนดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ความปลอดภัยนนการประกอบกิจการ
- ความเห็นของประชาชนทีเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนนการพิจารณาออกนบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน นบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และนบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงาน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
2
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. เจ้าหน้าที่ลงนามการรับแจ้งนนนบอนุญาต ลาดับที่ 3 หรือเอกสารอื่น (กรณีโรงงานอยู่นนเขตประกอบการ วันทาการ
อุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535)
2. ผู้อานวยการสานักลงนามนนหนังสือแจ้งผู้ขอฯ และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา พร้อมเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี (กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งนนเขตกรุงเทพฯ)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบฟอร์มใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงงาน (แบบฟอร์มคาขอทั่วไป)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่ตอนได้รับนบอนุญาตยังไม่มีเลขที่ตั้งโรงงาน พร้อมแนบเอกสารสาเนาทะเบียนบ้าน)
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )
4) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
150 บาท
2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
200 บาท
3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
450 บาท
4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
900 บาท
5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
1,500 บาท
6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
2,100 บาท
7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
2,700 บาท
8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
3,600 บาท
9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
4,500 บาท
10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
5,400 บาท

ลาดับ
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล

แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
6,600 บาท
7,800 บาท
9,000 บาท
10,500 บาท
12,000 บาท
13,500 บาท
15,000 บาท
16,500 บาท
18,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มนบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร (รง.4)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ได้รับนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. ผู้ขออนุญาตต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอต่ออายุนบอนุญาตกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคาขอต่ออายุนบอนุญาต ครบถ้วนแล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุ
ที่ไม่อาจต่ออายุนบอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมีคาสั่งไม่อนุญาตนห้ต่ออายุนบอนุญาตโรงงาน
3. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอต่ออายุนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ก่อนวันที่นบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วนห้ถื อว่าผู้ขออนุญาตอยู่นนฐานะผู้รบั
นบอนุญาตจนกว่าจะมีคาสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตนห้ต่ออายุนบอนุญาต
4. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอต่ออายุนบอนุญาตไม่ทันกาหนดเวลา ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป และได้มายื่นคาขอต่ออายุนบอนุญาตภายนนกาหนดหกสิบวันนับแต่
วันที่นบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว นห้ถือว่าได้ยื่นคาขอต่ออายุภายนนระยะเวลาที่กาหนดและการประกอบกิจการโรงงานนนระหว่างนั้นนห้ถือเสมือนว่าเป็นการดาเนินการของผู้รับ
นบอนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตนห้ต่ออายุนบอนุญาต ผู้นั้นจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมต่ออายุนบอนุญาต หากพ้นกาหนดหกสิบวันต้องดาเนินการ
เสมือนขออนุญาตนหม่
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตาม
บันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** การนับระยะเวลา ไม่รวมการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคาสั่งการตามมาตรา 15 และการยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร/พิจารณา/การลงนาม
กรณีครบถ้วนจะดาเนินการต่อไป - กรณีขาดเอกสารหรือหลักฐาน จะแจ้งผู้ขออนุญาตดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมนห้ครบถ้วนภายนนเวลาที่กาหนด โดยนห้ผู้ขออนุญาตลงนามรับทราบ หากผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติ
ตามที่กาหนดจะคืนคาขอ แต่ถ้าผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติตามที่กาหนดจะดาเนินการต่อไป (ภายนนเวลาที่
กาหนด หมายถึง ระยะเวลาทีก่ าหนดตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกนนการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2) เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงงานและพิจารณาตามหลักวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(หมำยเหตุ: กำรนับระยะเวลำ ไม่รวมกำรปรับปรุงแก้ไขตำมค้ำสั่งกำรตำมมำตรำ 15 และกำรยื่นขออุทธรณ์)

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

20
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3/1)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

25

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
500 บาท
2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
1,000 บาท
3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
1,500 บาท
4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
3,000 บาท
5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
5,000 บาท
6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
7,000 บาท
7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
9,000 บาท
8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
12,000 บาท
9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
15,000 บาท
10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
18,000 บาท

ลาดับ
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
22,000 บาท
26,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
45,000 บาท
50,000 บาท
55,000 บาท
60,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอต่ออายุประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง. 3/1) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
2)
หนังสือมอบอานาจนห้ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
3)
แนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงงาน หรือชื่อผู้รับใบอนุญาต
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นการแจ้งเปลี่ยนชือ่ โรงงานหรือชือ่ ผู้รับนบอนุญาต
2. เป็นผู้ประกอบการโรงงานจาพวกที่ ๓
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ขอเปลี่ยน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกการเปลี่ยนนนนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน พร้อมลงนามนนหนังสือแจ้งผล และและ
แจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา(กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งนนเขตกรุงเทพฯ)

ระยะเวลา
2 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3 ชั่วโมง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2 ชั่วโมง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบแจ้งทั่วไป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง. 4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )
4) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล

แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบคาขอทัว่ ไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th

ชื่อแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งเพิ่มจานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงานหรือเพิ่มเนื้อ
ที่อาคารโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นการแจ้งการเพิ่มจานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรที่นช้นนการผลิต เครื่องจักรที่นช้เป็นเครื่องต้นกาลัง หรือพลังงาน ของเครื่องจักรเป็นอย่างอืน่ แต่ไม่
ถึงขั้นขยายโรงงาน และ/หรือ
2. เป็นการเพิ่มเนื้อที่อาคาร โรงงานออกไป หรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นนหม่เพื่อประโยชน์แก่ กิจการของโรงงานนั้นโดยตรง ทานห้เนื้อที่ของอาคารโรงงานเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ ร้อยละห้าสิบขึ้นไป นนกรณีเนื้อที่ของอาคารโรงงานมีไม่เกินสองร้อยตาราง เมตร หรือเพิ่มขึ้นตั้งแต่หนึ่งร้อยตารางเมตรขึ้นไปนนกรณีเนื้อที่ของโรงงาน มีเกินกว่าสอง
ร้อยตารางเมตร
3. เป็นผู้ประกอบการโรงงานจาพวกที่ 3
4. ต้องแจ้งเป็นหนังสือภายนน 7 วัน นับแต่วันที่ดาเนินการตามข้อ 1 และ/หรือ 2
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่น คาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติมครบถ้วนตาม
บันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคูม่ ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนนนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน พร้อมลง
นามนนหนังสือแจ้งผล และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณานนกรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งนนเขตกรุงเทพฯ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

12 วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7 วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบแจ้งทั่วไป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง. 4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
5) แบบแปลนอาคารโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเป็นการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานหรือสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นนหม่ แบบแปลนต้องมีขนาดเหมาะสม
ถูกต้องตามมาตราส่วน แสดงภาพลักษณะอาคารด้านหน้า ด้านข้าง ประตูทางเข้า-ออก บันได ทางหนีไฟ และสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน มีการลงนามรับรองของวิศวกรควบคุมนนแบบแปลนทุกหน้า โดยคุณสมบัติของ
วิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบ
อานาจทุกหน้า)
6) แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเพิ่ม เปลี่ยน หรือเปลีย่ นแปลงเครื่องจักร หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่น แผนผังแสดงการติดตั้ง
เครื่องจักรนนอาคารขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตรส่วน พร้อมรายละเอียดเครื่องจักรที่เป็นภาษาไทย และถูกต้องตรงกับ
ลาดับรายการเครือ่ งจักรทีแ่ สดงนนคาขออนุญาต (รง.3) มีการลงนามรับรองของวิศวกรควบคุมนนแผนผังทุกหน้า พร้อมแนบ
หนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบแผนผังการติดตั้งเครื่องจักร โดย
คุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือ
ผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
7) แผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิต ปริมาณและจุดที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าเสีย อากาศเสีย และ
มลพิษอื่น ๆ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเพิ่ม เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่น เอกสารต้องมี
การลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
8) รายการคานวณการออกแบบ คุณลักษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบบาบัด วิธีการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมการปล่อยของเสีย (น้าเสีย อากาศเสีย และมลพิษ
อื่นๆ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเพิ่ม เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือพลังงานของเครื่องจักรเป็นอย่างอื่น ต้องมีการลงนาม
รับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบทุกหน้าพร้อมแนบหนังสือรับรองและสาเนา
นบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ/ทารายการคานวณระบบบาบัดมลพิษ โดยคุณสมบัติของ
วิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับ
มอบอานาจทุกหน้า)
9) เอกสารแสดงคาอธิบายถึงรายละเอียดชนิด วิธีการกาจัด จัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหาย
อันตราย และการควบคุมกากอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรมทุกหน้า พร้อมแนบหนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร เอกสาร
ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
10) รายการคานวณการออกแบบ คุณลักษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบบาบัด วิธีการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนราคาญ และความเสียหายอันตราย จากมลพิษทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบทุกหน้าพร้อมแนบ
หนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ/ทารายการคานวณระบบ
ป้องกันมลพิษทางเสียง แสง ความร้อน และความสั่นสะเทือนคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิศวกร และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-

-

-

-

-

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบคาขอทัว่ ไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th

ชื่อแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 หรือโรงงานที่อยู่นนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
4. ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายนนของโรงงานต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามที่กาหนดนนกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
ออกตามความนนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ขอรับนบอนุญาตยื่นคาขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณาความถูกต้องเชิงวิศวกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับคาขอนบอนุญาต ผู้อนุญาตจะพิจารณาถึงความถูกต้องของเอกสารและข้อเท็จจริงตามประเด็น ดังนี้
- ทาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมโรงงาน
- ลักษณะอาคารและลักษณะภายนนอาคารโรงงาน
- การนช้เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์นนโรงงาน - ความปลอดภัยนนการประกอบกิจการ
- การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งนดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญาตลงนามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ขอฯกรณีอนุญาตนห้ย้ายเครื่องจักรชั่วคราวไปตั้งนนพื้นที่
นอกกรุงเทพฯ จัดทาหนังสือแจ้งสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนห้ทราบ และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา
(กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งนนเขตกรุงเทพฯ)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือแจ้งขอย้ายเครื่องจักร พร้อมระบุวัตถุประสงค์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) รายการเครื่องจักรที่จะย้ายบางส่วน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3) เอกสาร/เหตุผลที่โรงงานได้รับและเป็นเหตุให้ไม่สามารถประกอบกิจการโรงงานในสถานที่เดิมได้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง. 4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

12
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

5)

เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )
หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
เอกสารแสดงการมีสทิ ธิ์ใช้ที่ดิน (นส.4 หรือ นส.3 หรือ นส.3ก)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องแนบหนังสือยินยอมนห้นช้ที่ดินและสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของเจ้าของที่ดิน ที่มีการลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าของที่ดินทุกหน้า (ฉบับจริง 1 ชุด)
- กรณีเป็นที่ดินของรัฐ ต้องได้รับการอนุญาตนห้นช้ที่ดินเพื่อขออนุญาตตั้งโรงงานจากหน่วยงานของรัฐที่กากับดูแล
ตามกฎหมาย (ฉบับจริง 1 ชุด)
- กรณีนช้ที่ดินหลายแปลงนนการขออนุญาตนห้แนบแผนผังรวมโฉนดที่ดินโดยมีคารับรองจากสานักงานที่ดินนนท้องที่ที่
จะตั้งโรงงาน (ฉบับจริง 1 ชุด)
** เอกสารทั้งหมดต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
การรับรองอาคารโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีอยู่นนเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต้องแนบสาเนาเอกสารการอนุญาต
นห้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงาน จากสานักงานเขต 1 ชุด
-กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องแนบแบบรายการก่อสร้างอาคารโรงงาน,
หนังสือรับรองการออกแบบอาคารโรงงาน และสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบอาคาร
โรงงาน โดยวิศวกรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
-กรณีเป็นอาคารที่ไม่ได้สร้างนหม่ ต้องแนบเอกสารการตรวจสอบรับรองความมัน่ คงแข็งแรงและความปลอดภัยของ
อาคาร และสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบอาคารโรงงาน โดยวิศวกรต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
** เอกสารทั้งหมดต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
แผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งโรงงาน และสิง่ ปลูกสร้างในพื้นที่ใกล้เคียง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ถ้ามีสาธารณสถานนนระยะ 100 เมตร นห้ระบุระยะห่างด้วย เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองของวิศวกรควบคุม โดยคณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และ
เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือัรั
ผู้ บมอบอานาจทุกหน้า)
แบบแปลนอาคารโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แบบแปลนต้องมีขนาดเหมาะสม ถูกต้องตามมาตราส่วน แสดงภาพลักษณะอาคารด้านหน้า ด้านข้าง
ประตูทางเข้า-ออก บันได ทางหนีไฟ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างชัดเจน มีการลงนามรับรองของ
วิศวกรควบคุมนนแบบแปลนทุกหน้า โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และเอกสารต้องมี
การลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
/กรมการกงสุล

แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมที่ดิน

สานักงานเขต

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
12) แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรนนอาคารขนาดเหมาะสมถูกต้องตามมาตรส่วน พร้อมรายละเอียด
เครื่องจักรที่เป็นภาษาไทย และถูกต้องตรงกับลาดับรายการเครื่องจักรที่แสดงนนคาขออนุญาต (รง.3) มีการลงนาม
รับรองของวิศวกรควบคุมนนแผนผังทุกหน้า พร้อมแนบหนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบแผนผังการติดตั้งเครื่องจักร โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และ
เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
12) แผนภูมิแสดงรายละเอียดขั้นตอนการผลิต ปริมาณและจุดที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้าเสีย อากาศเสีย และ
มลพิษอื่น ๆ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
14) รายการคานวณการออกแบบ คุณลักษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบบาบัด วิธีการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหายอันตราย และการควบคุมการปล่อยของเสีย (น้าเสีย อากาศเสีย และมลพิษ
อื่นๆ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบทุกหน้าพร้อมแนบ
หนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ/ทารายการคานวณระบบบาบัด
มลพิษ โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดย
ผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
15) เอกสารแสดงคาอธิบายถึงรายละเอียดชนิด วิธีการกาจัด จัดเก็บและป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญ ความเสียหาย
อันตราย และการควบคุมกากอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบการจัดการกาก
อุตสาหกรรมทุกหน้า พร้อมแนบหนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร เอกสาร
ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
16) รายการคานวณการออกแบบ คุณลักษณะของมลพิษที่ใช้ในการออกแบบ ชนิดของระบบบาบัด วิธีการป้องกัน
เหตุเดือดร้อนราคาญ และความเสียหายอันตราย จากมลพิษทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมผู้ออกแบบระบบทุกหน้าพร้อมแนบ
หนังสือรับรองและสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ/ทารายการคานวณระบบ
ป้องกันมลพิษทางเสียง แสง ความร้อน และความสั่นสะเทือนคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิศวกร และเอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
500 บาท
2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
1,000 บาท
3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
1,500 บาท
4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
3,000 บาท
5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
5,000 บาท
6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
7,000 บาท
7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
9,000 บาท
8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
12,000 บาท
9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
15,000 บาท
10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
18,000 บาท

ลาดับ
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
22,000 บาท
26,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
45,000 บาท
50,000 บาท
55,000 บาท
60,000 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา
- พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเหตุผลหรือความเหมาะสม จะมีหนังสือสั่งการ และแจ้งผู้
ประกอบกิจการโรงงานทราบ
- กรณีเห็นด้วยนนการเปลี่ยนแปลงจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงนนนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญาตลงนามนนหนังสือสั่งการและนบอนุญาต และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1
วันทาการ
12
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบฟอร์มคาขอทั่วไป มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต หรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องแสดงเหตุผลประกอบการขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขประกอบคาขอด้วย )
2) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )
3) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
/กรมการกงสุล

แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มคาขอทั่วไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีมีอุบัติเหตุนนโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไม่ว่าจะเป็นกรณีของโรงงานจาพวกนด
1. กรณีเป็นเหตุนห้บุคคลถึงแก่ความตาย เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ซึ่งภายหลัง 72 ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถทางานได้ นห้แจ้งภาย 3 วันนับแต่วันตาย หรือวันครบ
กาหนด 72 ชั่วโมง
2. เป็นเหตุนห้โรงงานต้องหยุดดาเนินงานเกินกว่า 7 วัน นห้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือนห้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายนน 10 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักร พร้อมทั้งจะพิจารณาสั่งการตาม
มาตรา 37 หรือมาตรา 39 แล้วแต่กรณี
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นนกรณีที่ต้องสั่งการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรา 37 หรือสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วน
เพื่อปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน 2535 พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามคาสั่ง
และแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงานทราบผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1
วันทาการ
7
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือแจ้ง/แบบฟอร์มใบแจ้งทั่วไป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (หนังสือผู้ประกอบการโรงงาน หรือแบบฟอร์มตามที่หน่วยงานกาหนด ที่มีการลงลายมือชือ่ ของผู้ขอ
อนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มการแจ้งทั่วไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นโรงงานที่ได้รับคาสั่งนห้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
2. ต้องแจ้งเป็นหนังสือว่าได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัตินห้ถูกต้องก่อนหรือภายนนระยะเวลาที่กาหนด หรือภายนนระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตนห้ขยายระยะเวลา
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อม
กาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอ
ไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบกิจการ
- กรณีพบว่าปฏิบัติตามคาสั่งจะมีคาสั่งเป็นหนังสืออนุญาตนห้เปิดประกอบกิจการโรงงาน
- กรณีพบว่าไม่ปฏิบัติตามคาสั่งจะดาเนินการตามกฎหมาย หรือ มีคาสั่งปิดโรงงาน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามคาสั่ง และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1
วันทาการ
12
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือจากผู้ประกอบกิจการแจ้งความประสงค์จะเปิดการประกอบกิจการ
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) เอกสารแสดงผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือได้ปฏิบัติถูกต้องตามคาสั่งเรียบร้อยแล้ว มีการลงลายมือชื่อผู้รับ
ใบอนุญาต
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
/กรมการกงสุล

40

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ที่ได้หยุดดาเนินงานติดต่อกันมาแล้วเกินกว่าหนึ่งปี
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
3. ต้องแจ้งเป็นหนังสือนห้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายนนเจ็ดวันนับแต่วันพ้นกาหนดหนึ่งปี
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาระยะเวลาการแจ้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดนนมาตรา 33 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และจัดทาหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงาน พร้อมทั้งบันทึก
การเปลี่ยนแปลง นนนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลาดับที่ 7
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามนนนบอนุญาตฯ ลาดับที่ 7 และผู้อานวยการสานัก ลงนามหนังสือแจ้งผู้
ประกอบกิจการโรงงาน และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา

ระยะเวลา
2 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3 ชั่วโมง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2 ชั่วโมง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบฟอร์มหนังสือแจ้งหยุดดาเนินงาน(DIW-08-AP-FS-03)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เป็นแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด ที่มกี ารลงลายมือชือ่ ของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้าม
ถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรอง
แล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 และจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และเป็นการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังจากแจ้งหยุด
ดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
2. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
3.มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันทาการนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อม
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความพร้อมนนการประกอบกิจการโรงงานนห้เป็นไปตามมาตรา 8
แห่ง พ.ร.บ โรงงาน พ.ศ.2535 หากพบว่าไม่ถูกต้องจะมีคาสั่งนห้ปรับปรุงแก้ไข เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะ
มีคาสั่งเป็นหนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการโรงงาน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามนนหนังสือแจ้งผลหรือหนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการโรงงาน และแจ้งผู้ขอ
ทราบผลการพิจารณา (กรณีที่เป็นโรงงานที่ตั้งนนเขตกรุงเทพฯ)

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

12
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบฟอร์มใบแจ้งทั่วไป (DIW-08-AP-FS-03)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) กรณีเป็นโรงงานจาพวกที่ 3
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรอง
แล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
1) ตั้งแต่ 0 แต่ไม่ถึง 5
150 บาท
2) ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20
200 บาท
3) ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 50
450 บาท
4) ตั้งแต่ 50 แต่ไม่ถึง 100
900 บาท
5) ตั้งแต่ 100 แต่ไม่ถึง 200
1,500 บาท
6) ตั้งแต่ 200 แต่ไม่ถึง 300
2,100 บาท
7) ตั้งแต่ 300 แต่ไม่ถึง 400
2,700 บาท
8) ตั้งแต่ 400 แต่ไม่ถึง 500
3,600 บาท
9) ตั้งแต่ 500 แต่ไม่ถึง 600
4,500 บาท
10) ตั้งแต่ 600 แต่ไม่ถึง 700
5,400 บาท

ลาดับ
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ขนาดกาลังเครื่องจักร (แรงม้า)
ตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800
ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900
ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000
ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000
ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000
ตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 4,000
ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000
ตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000
ตั้งแต่ 6,000 ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม
6,600 บาท
7,800 บาท
9,000 บาท
10,500 บาท
12,000 บาท
13,500 บาท
15,000 บาท
16,500 บาท
18,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
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คู่มือสาหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
4. ต้องเป็นผู้รับโอนการประกอบกิจการ เป็นผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ หรือผู้ซื้อ และต้องดาเนินการภายนน 7 วัน นับแต่วันที่มีการโอนการประกอบกิจการ เช่าโรงงาน เช่าซื้อ
โรงงาน หรือซื้อโรงงาน
5. ต้องเป็นทายาทหรือผู้จัดการมรดกตามคาสั่งศาล หรือผู้อนุบาลของผู้รับนบอนุญาต ซึ่งศาลมีคาสั่งนห้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ต้องดาเนินการภายนน 90 วัน นับแต่
วันที่ผู้รับนบอนุญาตตาย หรือภายนนระยะเวลาที่ผู้อนุญาตขยายเวลานห้ตามความจาเป็น
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและข้อเท็จจริงของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และอนุญาตนห้รับโอนนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญาตลงนามนนนบอนุญาตนห้รับโอนนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ระยะเวลา
1
วันทาการ
7
วันทาการ
7
วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบฟอร์มคาขอรับโอน (ร.ง.3/2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เป็นแบบฟอร์มที่ทางราชการกาหนด ที่มกี ารลงลายมือชือ่ ของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่าย
สาเนาลายมือชือ่ )
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง. 4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3) เอกสารแสดงสถานะของผู้โอนและผู้รับโอน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น)

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาตของผู้โอนและผู้รับโอน (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
5) บันทึกของผู้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่แสดงว่าได้ยอมรับสิทธิหน้าที่และความรับผิดที่ผู้โอนนบอนุญาตมีต่อทางราชการตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการลงลายมือชื่อรับรองสาเนาของผู้รับ
โอนหรือผู้รับมอบอานาจของผู้รับโอน)
6) รายงานการประชุมของนิติบุคคลผู้โอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เพื่อแสดงว่าได้มีการอนุมัตหิ รืออนุญาตนห้มกี ารโอนแล้ว และมีการลงลายมือชื่อรับรองสาเนาของผู้โอน
หรือผู้รับมอบอานาจของผู้โอน)
14) บันทึกการโอน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเป็นการโอนโดยการนห้)
15) หลักฐานการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อขายโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเป็นการเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อขายโรงงาน)
16) คาสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกหรือผู้อนุบาล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเจ้าของโรงงานเสียชีวิต)
17) สาเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเจ้าของโรงงานเสียชีวิต)
18) คาสั่งศาลที่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอรับโอนนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.3/2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่น คาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วัน นับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อมเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมนบแทน
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และออกนบแทนนบอนุญาต
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงนามนนนบแทนนบอนุญาตและหนังสือแจ้งผลการอนุญาต

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7
วันทาการ
7
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบฟอร์มคาขอทั่วไป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต หรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ นบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานสูญหาย)
3) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/
กรมการกงสุล
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มคาขอทั่วไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 ต้องแจ้งเป็นหนังสือนห้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายนน 30 วันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการโรงงาน ตามความนนมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
2. ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตภายนน 15 วันนับแต่วันเลิกประกอบกิจการโรงงาน ตามความนนมาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
3. เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม
4. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
5. ไม่ค้างชาระค่าธรรมเนียมรายปี
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันลงนาม
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ประกอบกิจการโรงงานยื่นนบแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบและชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปีที่ค้างจ่ายนห้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามนนหนังสือรับแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน และแจ้งผู้ขอทราบผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบฟอร์มใบแจ้งทั่วไป(DIW-08-AP-FS-03)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา นห้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน นห้แสดงทะเบียนบ้าน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล นห้แสดงนบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าว นห้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และลงนาม
รับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
** นห้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผยู้ ื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรอง
แล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง
/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
/กรมการกงสุล
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานทั้ง 2 คน ขณะยื่นคา
ขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไป
ตามประสงค์ของผู้นั้น)
5) หลักฐานการแจ้งความเอกสารสูญหาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ นบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานสูญหาย)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบฟอร์มหนังสือแจ้งประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.diw.go.th
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้รับนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่มีการประกอบกิจการโรงงานเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดชนิดและขนาดของโรงงาน
กาหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งนด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม กาหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจา และหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสาหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดชนิด
และขนาดของโรงงาน กาหนดวิธกี ารควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งนด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กาหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงาน
ประจา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสาหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. นนการพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ นนกรณีที่โรงงานของท่านเข้าข่ายตามประกาศฯ ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง
3. การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน(ครั้งแรกและต่ออายุ)ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ต้องแจ้งชื่อผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ และผูป้ ฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษ มาพร้อมกัน
ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้าและผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษน้ามาพร้อมกัน หรือผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศและผู้ปฏิบัติงาน
ประจาระบบบาบัดมลพิษอากาศมาพร้อมกัน หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมและผู้ปฏิบัติงานประจาระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม มา
พร้อมกัน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติหน้าที่ดแู ลการจัดการมลพิษของโรงงานได้ไม่เกิน 1 โรงงาน
ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษต้องควบคุมดูแลระบบบาบัดมลพิษของโรงงานได้ไม่เกิน 5 โรงงาน
ผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษต้องปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษของโรงงานได้ไม่เกิน 1 โรงงาน
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6
08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวีกรุงเทพมหำนคร 10400 /ไปรษณีย์
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 9 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พจิ ารณาคาขอ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนาม และแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

6 วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

2 วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอแจ้งการมี ยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน (สาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม) และหนังสือยืนยันการเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน ตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน พ.ศ. 2556
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- การลงนามแบบคาขอและหนังสือยืนยัน ผู้ยื่นขอ ต้องเป็นผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล และประทับตราบริษัท
- นนกรณีที่ผู้รับมอบอานาจลงนามแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจและติดอากรแสตมป์นห้ครบถ้วน)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) หนังสือยืนยันการเป็นบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การ
แจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน พ.ศ. 2556
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- การลงนามหนังสือยืนยัน ผู้ยื่นขอ ต้องเป็นผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล และประทับตราบริษัท
- นนกรณีที่ผู้รับมอบอานาจลงนามแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจและติดอากรแสตมป์นห้ครบถ้วน)
3) หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้มประจาโรงงาน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและ
การรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน พ.ศ. 2556
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน ต้องไม่หมดอายุ)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กระทรวงพาณิชย์ออกนห้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับคาขอ
- ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม และประทับตราบริษัท)
- กรณีไม่ได้นาเอกสารมาแสดงประกอบคาขอ เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าว
เพื่อนห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารนั้นมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณา เว้นแต่ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะนาเอกสาร
ราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น
5) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงนามยื่นขอ หรือ ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้ลงนามยื่นขอ หรือ
หนังสือเดินทาง (passport) ของผูล้ งนามยื่นขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประชาชน / นบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว / หนังสือเดินทางต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
6) หนังสือมอบอานาจทาการแทน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- วันที่มอบอานาจต้องก่อนวันที่ยื่นคาขอ
- หนังสือมอบอานาจต้องมีรายละเอียดการมอบอานาจเกี่ยวกับเรื่องของการมอบอานาจนห้ลงนามแทนนนคาขอ
- ติดอากรแสตมป์ 15 บาท)
7) บัตรประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประชาชน หรือนบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องไม่หมดอายุ และ
ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
8) บัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
9) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ
ผู้รับมอบอานาจ)
- กรณีไม่ได้นาเอกสารมาแสดงประกอบคาขอ เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารดังกล่าว
เพื่อนห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารนั้นมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณา เว้นแต่ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะนาเอกสาร
ราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น
10) ผังกระบวนการผลิตโดยสังเขปแสดงวัตถุดิบ สารเคมีที่ใช้ และจุดที่เกิดของเสีย ตามภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน พ.ศ.
2556
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
11) ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของประกาศนียบัตร
- กรณีที่ขอเพิ่มเติมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน นห้ส่งมาเฉพาะเอกสารของรายที่ขอเพิ่มเติมนหม่)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
12) บัตรประชาชนของผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
- กรณีที่ขอเพิ่มเติมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน นห้ส่งมาเฉพาะเอกสารของรายที่ขอเพิ่มเติมนหม่)
13) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบุคคล ต้องไม่หมดอายุ และ
ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ
- กรณีที่ขอเพิ่มเติมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน นห้ส่งมาเฉพาะเอกสารของรายที่ขอเพิ่มเติมนหม่)
14) บัตรประชาชนของผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
- กรณีที่ขอเพิ่มเติมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน นห้ส่งมาเฉพาะเอกสารของรายที่ขอเพิ่มเติมนหม่)
15) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ในกรณีที่ว่าจ้างผู้
ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ต้องไม่หมดอายุ
และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ
- กรณีที่ขอเพิ่มเติมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน นห้ส่งมาเฉพาะเอกสารของรายที่ขอเพิ่มเติมนหม่)
16) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ของผู้ควบคุมระบบบาบัด
มลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- นนกรณีที่ว่าจ้างผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ
- กระทรวงพาณิชย์ออกนห้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับคาขอ
- ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม
- กรณีที่ขอเพิ่มเติมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน นห้ส่งมาเฉพาะเอกสารของรายที่ขอเพิ่มเติมนหม่)
- กรณีไม่ได้นาเอกสารมาแสดงประกอบคาขอ เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสาร
ดังกล่าว เพื่อนห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารนั้นมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณา เว้นแต่ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะนา
เอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น
17) บัตรประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอานาจลงนาม
สาหรับผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษประเภทบริษัทที่ปรึกษา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- นนกรณีที่ว่าจ้างผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา เป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ
- บัตรประชาชน หรือนบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องไม่หมดอายุ และต้องลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
18) ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษจากหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกาหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของประกาศนียบัตร
- กรณีที่ขอเพิ่มเติมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน นห้ส่งมาเฉพาะเอกสารของรายที่ขอเพิ่มเติมนหม่)
19) บัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานประจาระบบบาบัดมลพิษ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

กองส่งเสริมเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมโรงงาน

กระทรวงมหาดไทย

กองส่งเสริมเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมโรงงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

กระทรวงมหาดไทย

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

54

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอการแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน (สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม) – ตำมประกำศกรม
โรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง กำรแจ้งและกำรรับแจ้งกำรมีบุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ้ำโรงงำน พ.ศ.2556
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้า หรือผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ หรือผู้
ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน พ.ศ.
2554
2. สอบผ่านการสอบมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
http://nsers.diw.go.th/diw /เว็บไซท์และช่องทำงออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ดาเนินการพิจารณา
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
การลงนามและแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

4 วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

2 วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนนระบบ นห้ส่งเอกสารมาทีก่ องส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
โรงงาน
- บัตรประชาชนของผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษประเภทบุคคลต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร)
2) ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนนระบบ นห้ทาการแก้ไขข้อมูลนนระบบถูกต้อง แล้วทาการกดปุ่ม
ยืนยันการแก้ไข และส่งเอกสารมาทีก่ องส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร)
3) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนนระบบ นห้ทาการแก้ไขข้อมูลนนระบบถูกต้อง แล้วทาการกดปุ่ม
ยืนยันการแก้ไข และส่งเอกสารมาทีก่ องส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของเอกสาร)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คู่มือการนช้งาน ระบบการขึ้นทะเบียนและแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดลอม ประจาโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ ผู้ควบคุมระบบบาบัด
มลพิษ ประเภทบุคคล
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้า หรือผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ หรือผู้
ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจาโรงงาน พ.ศ. 2554
มีความประสงค์ที่จะทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษประเภทบริษัทที่ปรึกษา
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนและถูกต้อง
การรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบริษัทที่ปรึกษา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการนห้คาปรึกษาและหรือควบคุมดูแลการทางานของระบบบาบัดมลพิษน้า ระบบบาบัดมลพิษอากาศ และระบบการ
จัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
มีผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษที่สอบผ่านการสอบมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัด
มลพิษกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 คน
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
08:30 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุง่ พญำไท เขตรำชเทวีกรุงเทพมหำนคร
10400 /ไปรษณีย์
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 7 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
2)
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พจิ ารณาคาขอ
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจลงนาม และเจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ขอทราบ

ระยะเวลา
1 วันทาการ
4 วันทาการ
2 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
โรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
โรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
โรงงาน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
แบบคาขอขึ้นทะเบียน ต่ออายุ ยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงบุคลากร ผูค้ วบคุมระบบบาบัดมลพิษ
(บริษัทที่ปรึกษา)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- การลงนามแบบคาขอและหนังสือยืนยันการเข้าร่วมเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษประจาบริษัทที่
ปรึกษา ผูย้ ื่นขอต้องเป็นผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และประทับตราบริษัท
- นนกรณีที่ผู้รับมอบอานาจลงนามแทนต้องมีหนังสือมอบอานาจและติดอากรแสตมป์นห้ครบถ้วน)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กระทรวงพาณิชย์ออกนห้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับคาขอ
- ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนาม)
- กรณีไม่ได้นาเอกสารมาแสดงประกอบคาขอ เจ้าหน้าที่ต้องดาเนินการแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสาร
ดังกล่าว เพื่อนห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารนั้นมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณา เว้นแต่ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะ
นาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองส่งเสริมเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมโรงงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลาดับ
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงนามยื่นขอ
กระทรวงมหาดไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- เป็นผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
- บัตรประชาชน ต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
หนังสือเดินทางของผู้ยื่นขอ
กองหนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-นช้นนกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว
- เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า
- หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้ยื่นขอ
ศูนย์บริการวีซ่าและนบอนุญาต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ทางาน
หมายเหตุ (-นช้นนกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าว
- เอกสารต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า
- นบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว ต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
หนังสือมอบอานาจทาการแทน
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (- วันที่มอบอานาจต้องก่อนวันที่ยื่นคาขอ
- หนังสือมอบอานาจต้องมีรายละเอียดการมอบอานาจเกี่ยวกับเรื่องของการมอบอานาจนห้ลงนามแทนนนคาขอ
- ติดอากรแสตมป์ 15 บาท)
บัตรประชาชน หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- บัตรประชาชน หรือนบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องไม่หมดอายุ
และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
กระทรวงมหาดไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบุคคล ของผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษที่
กองส่งเสริมเทคโนโลยี
สังกัดบริษัทที่ปรึกษา ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน
น้า หรือผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ ประเภทบุคคล ต้องไม่หมดอายุ และ
ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนฯ)
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษประเภทบุคคล
กระทรวงมหาดไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
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ลาดับ
4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอขึ้นทะเบียน ต่ออายุ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงบุคลากร ผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษ (บริษัทที่ปรึกษา) – ตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษน้า หรือผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ หรือผูค้ วบคุมระบบการจัดการ
มลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษ วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ต้องเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนมีที่ตั้งเป็นถาวรสาหรับนห้บริการวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษตามระเบียบระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2560 หมวด 1 ข้อ 4 (ไม่รวมถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ)
2. ต้องเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่เป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์รับจ้างวิเคราะห์สารมลพิษหรือผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.1
3. ต้องมีผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.2 และ 5.3
4. ต้องมีระบบคุณภาพภายนนห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ วิธปี ฏิบัติงานทดสอบ วิธีการเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง การควบคุมเอกสาร และการประกันคุณภาพ
การวิเคราะห์ โดยนช้วิธกี ารที่เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับนนระดับนานาชาติ ตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.4
5. ต้องมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ระบบระบายอากาศเสีย ตู้ดูดควัน อุปกรณ์ชะล้างร่างกายแบบฉุกเฉิ น เครื่องมือปฐม
พยาบาล และเครื่องดับเพลิง ตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.5
6. ต้องมีการจัดการของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามระเบียบฯ หมวด 2 ข้อ 5.6
7. ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ตามระเบียบฯ หมวด 3
8. ต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบนนการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ตวั อย่าง และการรายงานผลวิเคราะห์น้าเสีย อากาศเสีย และกากอุตสาหกรรม ตามระเบียบฯ
หมวด 5
9. ขึ้นทะเบียนสารมลพิษวิเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน กฎกระทรวง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
10. หนังสือรับขึ้นทะเบียน หรือ หนังสือรับต่ออายุมีอายุ ครั้งละ 3 ปี นับจากวันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกหนังสือรับขึ้นทะเบียน หรือ หนังสือรับต่ออายุ
11. การต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน นห้ยื่นคาขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคาขอก่อนวันที่หนังสืออนุญาตจะหมดอายุภายนน 30 วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้น
ทะเบียน
12. เมื่อยื่นคาขอต่ออายุแล้ว นห้ถือว่าผู้ยื่นคาขออยู่นนฐานะผู้ได้รับอนุญาตนห้ขึ้นทะเบียนอยู่จนกว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตอบไม่อนุญาตนห้ต่ออายุ
13. กรณียื่นคาขอต่ออายุหลังจากวันทีห่ นังสือรับขึ้นทะเบียน หมดอายุ นห้ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนนหม่ เสมือนการยืน่ คาขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชนนหม่
14. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดสารมลพิษวิเคราะห์นห้ยื่นคาขอ และต้องได้รับความเห็นชอบตามคาขอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน
จึงจะดาเนินการและรายงานผลได้
15. การย้ายห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ไปยังสถานที่อื่น นห้ดาเนินการเสมือนการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนนหม่
16. การเลิกดาเนินการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นห้แจ้งเป็นหนังสือต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายนน 15 วันนับแต่วันเลิกดาเนินการ
17. ยื่นเอกสารคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปที่ กลุ่มมาตรวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ และ
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ซึ่งมีทั้งหมดรวม 6 แห่ง ตามพื้นที่รับผิดชอบดาเนินการที่ระบุไว้นนช่องทางการนห้บริการ
18. ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน โดยความถูกต้องของเอกสารหากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลั งเป็นเหตุที่ไม่
อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
หมายเหตุ กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอจะต้อง
ลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่ดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ (หมำยเหตุ: (พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร นนทบุรี ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง ชัยนำท และอุทัยธำนี))
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
กลุ่มมำตรวิธกี ำรวิเครำะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัตกิ ำร เลขที่ 75/6
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ถนนพระรำมที่ 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ(หมำยเหตุ: (พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรำย ล้ำปำง ล้ำพูน แม่ฮ่องสอน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
พะเยำ แพร่ น่ำน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตำก สุโขทัย ก้ำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ และ
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
นครสวรรค์))
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคเหนือ เลขที่ 128 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต้ำบลวัดเกต อ้ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
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สถานที่ให้บริการ (หมำยเหตุ: (พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงำ ภูเก็ต สุรำษฎร์
ธำนี ยะลำ นครศรีธรรมรำช สตูล กระบี่ พัทลุง ตรัง สงขลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส))
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคใต้ เลขที่ 133 ถนนกำญจนวนิช ต้ำบลเขำรูปช้ำง อ้ำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลำ 90000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ (หมำยเหตุ: (พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ นครนำยก สระแก้ว
ปรำจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตรำด))
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันออก เลขที่ 17/4 หมู่ที่ 7 ต้ำบลหนองข้ำงคอก
อ้ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ (หมำยเหตุ: (พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ สมุทรสำคร สมุทรสงครำม นครปฐม
รำชบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์))
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันตกเลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต้ำบลคุ้งกระถิน
อ้ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ (หมำยเหตุ: (พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลรำชธำนี ยโสธร ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธำนี หนองคำย นครพนม
สกลนคร กำฬสินธุ์ เลย หนองบัวล้ำภู อ้ำนำจเจริญ มุกดำหำร และบึงกำฬ))
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือเลขที่ 303/11 ซอยรัตนำภำ
หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภำพ ต้ำบลศิลำ อ้ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ (หมำยเหตุ: (ยื่นเอกสำรค้ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำทำงไปรษณีที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมโรงงำน ทั้ง 6 แห่ง ตำมพื้นที่รับผิดชอบ))
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงำน ทั้ง 6 แห่ง/ไปรษณีย์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ลงรับคาขอเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบดาเนิการ : ศูนย์วิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงานที่รับผิดชอบพื้นที่
ที่ตั้งห้องปฏิบัติการทีย่ ื่นคาขอ))
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ
*เกณฑ์การพิจารณานับตั้งแต่ลงรับคาขอเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ หากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไม่
สามารถนห้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการตามกาหนดเวลาดังกล่าว กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมจะดาเนินการยกเลิกคาขอฯ นั้นๆ
รายการสารมลพิษนนน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรม ดินและน้านต้ดิน ไม่เกิน 10 รายการพิจารณา
รายการสารมลพิษนนน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรม ดินและน้านต้ดิน ไม่เกิน 10 รายการพิจารณา
11 – 30 รายการ พิจารณา
รายการสารมลพิษนนน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมดินและน้านต้ดิน ไม่เกิน 10 รายการพิจารณา
31-50 รายการ พิจารณา
รายการสารมลพิษนนน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมดิ นและน้านต้ดิน ไม่เกิน 10 รายการพิจารณา
51 รายการขึ้นไป พิจารณา
สารมลพิษนนอากาศเสีย พิจารณา
การเปลี่ยนแปลงบุคลากร พิจารณา
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสืออนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ขอทราบ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

ภายนน 30 วันทาการ
ภายนน 50 วันทาการ
ภายนน 80 วันทาการ
ภายนน 110 วันทาการ
ภายนน 110 วันทาการ
ภายนน 20 วันทาการ
9 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลต่างด้าว) ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่น สาเนา 1 ฉบับ มีการลงนามรับรองเอกสาร)

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) หนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ตัวจริง 1 ฉบับ กรณีมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนอย่างนดอย่างหนึ่งติดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณี
มอบอานาจนห้ดาเนินการแทนหลายอย่าง ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)
3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่น สาเนา 1 ฉบับ กรณีมอบอานาจ มีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยเจ้าของบัตร)
4) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่น สาเนา 1 ฉบับ กรณีมอบอานาจ มีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยเจ้าของบัตร)
5) บัตรประจาตัวประชาชนของพยาน 2 คน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่น สาเนา 1 ฉบับ กรณีมอบอานาจ มีการลงนามรับรอง
เอกสารโดยเจ้าของบัตร)
6) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่น สาเนา 1 ฉบับ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม และ
ประทับตราบริษัท)
7) หนังสือรับรองนิติบุคคลของสานักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท
ฉบับจริง 1 ฉบับมี (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่น สาเนา 1 ฉบับ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
มีวัตถุประสงค์นนการตรวจวัดวิเคราะห์ น้าเสีย อากาศเสีย และกากอุตสาหกรรม มีการลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ
ลงนาม และประทับตราบริษัท
8) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่นสาเนา 1 ฉบับ ลงนามรับรองโดยเจ้าของบัตร กรณี
เปลี่ยนแปลงชื่อนาม ชือ่ สกุล ต้องมีหลักฐานแนบ เช่น สาเนานบแจ้งเปลี่ยนชื่อ สาเนาทะเบียนสมรส)
9) ระเบียนผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่น สาเนา 1 ฉบับ ลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเอง)
10) หนังสือรับรองประสบการณ์ ในการวิเคราะห์สารมลพิษ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกโดยผู้มีอานาจลงนาม หรือกรรมการผู้จัดการ หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท หรือหัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ ระบุเกีย่ วกับประสบการณ์นนการวิเคราะห์สารมลพิษหรือประสบการณ์ทางานนนห้องปฏิบัติการนห้
ชัดเจน)
11) หลักฐานแสดงความสามารถในการวิเคราะห์สารมลพิษของเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
12) รูปถ่ายเครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
13) ใบรับรองการสอบเทียบ/การทวนสอบ เครื่องมือหลัก
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนา 1 ฉบับ ตามที่ระบุนน แบบ ปอ.1-2/ ปอ.1-3/ ปอ. 1-4 / ปอ. 1-5 / ปอ. 1-6 )
14) ใบรับรองสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่ใช้ในการวิเคราะห์ (แบบ ปว.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนา 1 ฉบับ ตามที่ระบุนน แบบ ปอ.1-2/ ปอ.1-3/ ปอ. 1-4 / ปอ. 1-5 / ปอ. 1-6)
15) วิธีปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ วิธีวิเคราะห์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

กระทรวงศีกษาธิการ
-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
16) บันทึกผลวิเคราะห์ (Data Sheet) และรายงานผลวิเคราะห์ (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนา 1 ฉบับ ผลวิเคราะห์ 1 ชุดการทดสอบต่อชนิดสารมลพิษ)
17) หนังสือรับขึ้นทะเบียน/รับต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร/เปลี่ยนแปลงสารมลพิษ/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ
ในรอบ 3 ปี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ นห้สามารถยื่น สาเนา 1)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มี

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390) หรือติดต่อโดยตรงถึง ผู้อานวยการกองวิจยั และเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ.2560
2)
คาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสืออนุญาต ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์เอกชน (แบบ ปอ.1)
3)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (แบบ ปอ.1-1)
4)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (แบบ ปอ.1-2)
5)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (แบบ ปอ.1-3)
6)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (แบบ ปอ.1-4)
7)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (แบบ ปอ.1-5)
8)
รายการเอกสารประกอบการพิจารณา (แบบ ปอ.1-6)
9)
รายละเอียดเกีย่ วกับผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว.1)
10) รายชื่อเครื่องมือ/อุปกรณ์หลักและมาตรฐานอ้างอิงที่นช้นนการวิเคราะห์สารมลพิษ (แบบ ปว.2)
11) รายชื่อสารมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิง/วัสดุอ้างอิงรับรองที่นช้นนการวิเคราะห์ (แบบ ปว.3)
12) รายละเอียดความปลอดภัยภายนนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (แบบ ปว.5)
13) หนังสือบริษัทฯแจ้งความประสงค์
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนาความร้อน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) เป็นมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่จดทะเบียนภายนต้กฎหมายไทยที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1.1) มีประสบการณ์นนการจัดฝึกอบรมนห้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(1.2) มีวิทยากรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปนนด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์นนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหม้อน้าหรือหม้อต้มฯและมีประสบการณ์
นนหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
- ต้องบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือช่างไฟฟ้าโดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับหม้อน้าหรือ
หม้อต้มฯและหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
- ช่างชานาญการโดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับหม้อน้าหรือหม้อต้มฯและหัวข้อทีบ่ รรยายไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
- เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้าหรือหม้อต้มฯและมีประสบการณ์นนหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปี
ทั้งนี้ต้องมีจานวนเพียงพอนนการบรรยายตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
(1.3) มีบุคลากรที่ทาหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรม ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีอย่างน้อย 1 คน
(1.4) ไม่นช่หน่วยงานทีถ่ ูกเวียนชื่อเป็นผู้ละทิ้งงาน
(1.5) ไม่มีปัญหาด้านการเงิน
(1.6) ไม่เป็นหน่วยงานที่ถูกเพิกถานสิทธิหรือนบรับรองการจัดฝึกอบรม
(2) การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้คววบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ มีผลนช้บังคับ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียน(วันที่ออกหนังสือรับรองขึ้นทะเบียน
เป้นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ) หากหน่วยงานจัดฝึกอบรมมีความประสงค์จะดาเนินการต่อไป นห้ยี่นคาขอต่ออายุทะเบียนต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนวันที่หมดอายุ(ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ)
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) หลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯมีระยะเวลาการฝึกอบรมจานวน 36 ชั่วโมง ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง การดูงานภาคสนาม 3 ชั่วโมง
และการสอบมาตรฐาน 3 ชั่วโมง
(4) หัวข้อของหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ (เป็นไปตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด)
หมายเหตุ (1) กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
(2) พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
(3) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
(4) ทั้งนี้นห้เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกีย่ วกับหม้อน้า หม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสือ่ นาความร้อน และภาชนะรับแรงดัน
พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้าและหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสือ่ นาความร้อน พ.ศ.2549 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรือ่ ง มาตรการความปลอดภัยเกีย่ วกับหม้อน้าและหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสือ่ นาความร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน พ.ศ.2554
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้มอี ้ำนำจลงนำม หรือผู้รับมอบอ้ำนำจ ณ ชั้น 2 ห้อง 206
กองส่งเสริมเทคโนโลยีควำมปลอดภัยโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
การรับและพิจารณาความครบถ้วนของคาขอ
2) การพิจารณาเรื่องราวการขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุฯ(หมายเหตุ: ไม่รวมถึงระยะเวลาที่
จัดทาเอกสารนห้เกิดความสมบูรณ์และไม่รวมถึงระยะเวลานัดหมายเพื่อเข้าตรวจ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำร
วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ระยะเวลา
1
วันทาการ
16
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ลาดับ
3)

ขั้นตอน
ประกอบการพิจารณาฯ)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือนห้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

4
วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นาความร้อน (แบบ สภ 1-21)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ พร้อมเอกสารลาดับที่ 3) – 13)
2) คาขอต่ออายุทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อนาความร้อน (แบบ สภ 1-22)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ พร้อมเอกสารลาดับที่ 3) – 16)
3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) กรณีมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมี
ความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(3) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง (กรณีผู้มี
อานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว)
4) เอกสารแสดงการเป็นมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนห้อายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับคาขอฯ พร้อม
วัตถุประสงค์เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนหรือที่
สอดคล้อง แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทนเพื่อประกอบคา
ขอฯ
5) เอกสารแสดงประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรม ให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
6) รายชื่อวิทยากร และเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมบัตรประชาชนและเอกสารแสดงประสบการณ์ที่
เกี่ยวกับหัวข้อในการบรรยายของวิทยากรนั้น ๆ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนาม
รับรองแล้วแทน
7) หนังสือยืนยันการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
8) รายชื่อบุคลากรทาหน้าที่บริหารจัดการการฝึกอบรม และเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา พร้อมบัตรประชาชน
ของบุคลากรฯ นั้น ๆ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนาม
รับรองแล้วแทน
9) หลักฐานแสดงว่า ไม่ใช่หน่วยงานที่ถูกเวียนชื่อเป็นผู้ละทิ้งงาน ไม่มีปัญหาด้านการเงิน ไม่เป็นหน่วยงานที่ถูก
เพิกถอนสิทธิหรือใบรับรองการจัดฝึกอบรม พร้อมลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
10) เอกสารประกอบการฝึกอบรมครบทุกหัวข้อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
11) แผนการดาเนินการและเป้าหมายการจัดอบรมประจาปี โดยระบุสถานที่จัดฝึกอบรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
12) เอกสารแสดงอัตราค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง

-

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
13) แผนที่หรือเอกสารแสดงที่ตั้งของหน่วยงานโดยสังเขป
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
14) รายงานสรุปการฝึกอบรม (แบบ สภ 1-22-1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

15)

รายงานสรุปผลการประเมินผลการจัดฝึกอบรม (แบบ สภ 1-22-2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

16)

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่เคยได้รับฉบับล่าสุด (แบบ สภ.123 / แบบ สภ.1-24) เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ ฉบับล่าสุด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th, โทรศัพท์ 02 202
4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
(แบบ สภ 1-21)
2) คาขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน (แบบ สภ 1-22)
3) แบบรายงานสรุปการฝึกอบรม (แบบ สภ 1-22-1)
4) แบบรายงานสรุปผลการประเมินการจัดฝึกอบรม (แบบ สภ 1-22-2)
5) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน (แบบ สภ.1-23)
6) หนังสือรับรองการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
(แบบ สภ.1-24)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หน้าที่หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน ดังนี้
(1) ตรวจพิสูจน์ความถูกต้องนนการออกแบบสาหรับการผลิต หรือซ่อมแซมหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนของวิศวกรผู้ออกแบบ พร้อมจัดทา
หนังสือรับรองแบบ ส่งนห้ผู้ประกอบกิจการโรงงานสร้างหรือซ่อมหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน โดยอย่างน้อยต้องมีการระบุมาตรฐานการ
ออกแบบ วิศวกรผู้ออกแบบ อัตราการผลิตไอหรือค่าความร้อนที่ผลิตได้ ชนิดของเชื้อเพลิงรุ่น (Model) นนหนังสือรับรองแบบ ทั้งนี้ผู้ออกแบบและผู้ตรวจพิสูจน์แบบ
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานนนหน่วยงานเดียวกัน
(2) ตรวจสอบการสร้าง หรือซ่อมแซมหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน พร้อมจัดทารายงานการตรวจสอบการสร้างส่งนห้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานสร้างหรือซ่อมหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน โดย
(ก) ตรวจสอบวัสดุที่นช้นนการผลิต ขั้นตอนการผลิต การทดสอบรอยบกพร่องจากกระบวนการผลิตหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความ
ร้อน นห้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานที่ผลิตหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนรวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกีย่ วข้อง
(ค) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรนห้เหมาะสมกับข้อกาหนดนนงานที่ปฏิบัติ
(3) ตรวจพิสูจน์การคานวณ การออกแบบ การสร้าง หม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนที่นาเข้าจากต่างประเทศ พร้อมจัดทาหนั งสือรับรองการ
ตรวจพิสูจน์ ส่งนห้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีความประสงค์นช้หม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนดังกล่าว
(4) ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้ง รวมถึงระบบท่อต่าง ๆ สาหรับหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนนหม่ก่อนการติดตั้ง พร้อมจัดทารายงานผล
การตรวจสอบ ส่งนห้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
(5) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดตั้ง และตรวจทดสอบความปลอดภัยประจาปีของหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนนห้เป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และเป็นไปตามข้อกาหนดที่ระบุนนภาคผนวก 3 (หลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจทดสอบหม้อน้าและหม้อ
ต้มฯ แห่งประกาศกระทรวงอุตสากรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้าและหม้อต้มฯ พ.ศ. 2549) พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการตรวจทดสอบตาม
แบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด ส่งนห้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
(6) สรุปรายงานผลการดาเนินการตาม (1) ถึง (3) ตามแบบทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนดจัดส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน ทั้งนี้ กรณีมีการ
ดาเนินการตาม (1) นห้แนบสาเนาหนังสือรับรองแบบด้วย
(7) หากตรวจสอบพบว่า การออกแบบ การผลิต การซ่อมแซม หรือการติดตั้งหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
หรือไม่ปลอดภัยต่อการนช้งานต้องแจ้งผูอ้ อกแบบ หรือผูป้ ระกอบกิจการโรงงานทราบทันที
(8) รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดนนการปฏิบัติหน้าที่
2. คุณสมบัติของหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายนต้กฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
(2) มีสานักงานที่แน่นอน สถานที่ปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและมีพื้นที่เพียงพอเพือ่ นช้นนการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์นนการทดสอบและตรวจสอบ
(3) มีวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ ดังนี้ จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
(ก) ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และไม่อยู่ระหว่างการพักนช้นบอนุญาต
(ข) มีประสบการณ์ด้านงานหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนไม่น้อยกว่า 3 ปี
(4) มีผู้ชานาญการที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบแบบไม่ทาลาย ได้แก่ การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสาร
แทรกซึม จากสถาบันที่เชื่อถือได้ จานวนไม่น้อยกว่า 1 คน
(5) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ ดังนี้
(ก) ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก
(ข)
เครื่องมือวัดความหนาโลหะ
(ค) เครื่องมือทดสอบลิ้นนิรภัย
(ง)
เครื่องมือทดสอบเกจวัดความดัน
(จ) เครื่องอัดน้าความดันสูง
(6) มีนบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร
(7) ไม่เป็นหน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไม่พ้นกาหนดระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
(8) เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารของหน่วยงานที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไม่พ้นกาหนดระยะเวลา 3
ปีนับจากวันที่ถกู เพิกถอนการขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ (1) กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตาม
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บันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
(3) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
(4) ทั้งนี้นห้เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกีย่ วกับหม้อน้า หม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน และภาชนะรับแรงดัน
พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้าและหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน พ.ศ.2549 และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้าและหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้มอี ้ำนำจลงนำม หรือผู้รับมอบอ้ำนำจ ณ ชั้น 2 ห้อง 206 กองส่งเสริม
เทคโนโลยีควำมปลอดภัยโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวง
ทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
2) การพิจารณา
(ไม่รวมถึงระยะเวลำที่จัดท้ำเอกสำรให้เกิดควำมสมบูรณ์และไม่รวมถึงระยะเวลำนัด
หมำยเพื่อเข้ำตรวจประกอบกำรพิจำรณำฯ)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือนห้ความเห็นชอบและแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำร
วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ระยะเวลา
1
วันทาการ
16
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

4
วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) กรณีมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมี
ความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(3) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง (กรณีผู้
มีอานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว)
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับคาขอ ฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทนเพื่อ
ประกอบคาขอฯ
4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
5) แผนที่แสดงสถานที่สานักงานใหญ่ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
6) รายชื่อวิศวกรเครื่องกล พร้อมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลของวิศวกรเครื่องกลและเอกสาร
แสดงประสบการณ์ด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ ของวิศวกรเครื่องกลนั้น ๆ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
7) รายชื่อผู้ชานาญการ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน และเอกสารผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบแบบ
ไม่ทาลาย ด้านการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การทดสอบด้วยผงแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม
จากสถาบันที่เชื่อถือได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงบัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลง
นามรับรองแล้วแทน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กรมการปกครอง

กระทรวงพาณิชย์

สภาวิศวกร
-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) บัญชีแสดงรายการเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ พร้อมภาพถ่าย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
9) ขั้นตอนการดาเนินงานและรายละเอียดวิธีการตรวจสอบโดยให้เป็นไปตามหน้าที่ของหน่วยรับรองด้าน
วิศวกรรมด้านหม้อน้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน ตามหน้าที่ของหน่วยรับรองวิศวกรรม
ด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน (ครั้งที่1/2561)
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กปภ.กรอ. คาขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ ครั้งที่ 1/2561
หน้า 1/1

คาขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
วันที่
ข้าพเจ้า
สานักงานนหญ่ตั้งอยู่เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทร.
E-mail
มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มฯตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้าและหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน พ.ศ. 2549 พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
(2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกนห้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับคาขอ ฯ
(3) สาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร
(4) สาเนาแผนที่แสดงสถานที่สานักงานนหญ่ และสถานที่ปฏิบัติงาน
(5) สาเนารายชื่อวิศวกรเครื่องกล พร้อมสาเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลของวิศวกรเครื่องกล
และเอกสารแสดงประสบการณ์ด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ ของวิศวกรเครื่องกลนั้น ๆ
(6) สาเนารายชื่อผู้ชานาญการ พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาเอกสารผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบ
แบบไม่ทาลาย ด้านการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถีส่ ูง การทดสอบด้วยผงแม่เหล็กการทดสอบด้วยสารแทรกซึม
จากสถาบันที่เชื่อถือได้
(7) สาเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ พร้อมภาพถ่าย
(8) สาเนาขั้นตอนการดาเนินงานและรายละเอียดวิธีการตรวจสอบโดยนห้เป็นไปตามหน้าที่ของหน่วยรับรอง
ด้านวิศวกรรมด้านหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน ตามหน้าที่ของหน่วยรับรองวิศวกรรม
ด้านหม้อน้าหรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
(9) เอกสารหลักฐานเพิม่ เติม

ลงชื่อ
(

)
(ผู้มีอานาจลงนาม/ผู้รับมอบอานาจ)

หมายเหตุ
 แสดงเอกสาร หนังสือรับรองฯ บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาเอกสารทีล่ งนามรับรอง
แล้วแทนเพื่อประกอบคาขอฯ
 กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มอบอานาจ และผูร้ ับมอบอานาจ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
 สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนาใบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง (กรณีผมู้ ีอานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. ต้องผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้า หรือหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด หรือ
2. ต้องมีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
- ช่างกลโรงงาน หรือ
- ช่างยนต์ หรือ
- ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ - ช่างเทคนิคการผลิต หรือ
สาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เกีย่ วกับไอน้า ความร้อน การเผาไหม้ การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกั นไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต
หมายเหตุ 1 กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
2 พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3 ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
4 ทั้งนี้นห้เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้า หม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน และภาชนะ
รับแรงดัน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกีย่ วกับหม้อน้าและหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้ อน พ.ศ.
2549
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม หรือส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์มำ
ที่ กองส่งเสริมเทคโนโลยีควำมปลอดภัยโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 10 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
การรับและพิจารณาความครบถ้วนของคาขอ
2) การพิจารณา
พิจารณาเรื่องราวการขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อ
น้าหรือหม้อต้มฯ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือนห้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำร
วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

6 วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

3 วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ พร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวก
ขนาด 1 นิ้ว ติดในคาขอฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) จัดเตรียมเอกสารลาดับที่ 3) 4) 5) 6) และ 7) ประกอบคาขอขึ้นทะเบียนฯ
2) คาขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ พร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวม
หมวก ขนาด 1 นิ้ว ติดในคาขอฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) จัดเตรียมเอกสารลาดับที่ 3) 5) 6) และ 7) ประกอบคาขอฯต่ออายุทะเบียนฯ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สาเนาเอกสารจานวน 1 ฉบับพร้อมลงนามรับรองเพื่อประกอบคาขอฯ
4) สาเนาหลักฐานการศึกษาเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่าง
เทคนิคการผลิต หรือ สาเนาหนังสือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจาหม้อน้า
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาบันอื่นที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับรอง พร้อมลงนามรับรอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับคาขอ ฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สาเนาเอกสารจานวน 1 ฉบับพร้อมลงนามรับรองเพื่อประกอบคาขอฯ
6) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) กรณีมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะ
มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(3) กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม และผู้รับมอบ
อานาจ อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองเพื่อประกอบหนังสือมอบอานาจ
(4) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง (กรณี
ผู้มีอานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว)
7) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน พร้อมลงนามรับรอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กองส่งเสริมเทคโนโลยี
ความปลอดภัยโรงงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร
10400
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ
(หมำยเหตุ: - หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th (หน่วยงานกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน) )
2) คาขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ
(หมำยเหตุ: - หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th (หน่วยงานกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน) )
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กปภ.กรอ. คาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ ครั้งที่ 1/2561
หน้า 1/1

คาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ
วันที่
ข้าพเจ้า
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน
แม่น้า
รหัสไปรษณีย์
วันทีส่ ิ้นอายุใบอนุญาตฯ
E-mail

เดือน

พ.ศ.

เลขทะเบียนนิติบุคคล
ตั้งอยู่เลขที่
นิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม
ถนน
หมู่ที่ คลอง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่
โทรสาร

ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
ประกอบกิจการ
โทรศัพท์

ขอขึ้นทะเบียน(นาย/นาง/นางสาว)
เป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้า
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนประจาโรงงานดังกล่าวและขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานของข้าพเจ้าจริง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอฯและเอกสารประกอบเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เอกสารประกอบคาขอฯส่วนของโรงงาน(อย่า งละ 1 ฉบับ )
1.หนังสือ รับ รองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือ น
นับ ถึงวันรับ คาขอฯ
2.บัตรประจาตัว ประชาชนหรือ สาเนาหนังสือ เดินทาง (Passport)
หรือ สาเนาใบอนุญาตทางาน (Work permit) (กรณีผู้มีอานาจลงนาม
เป็ นบุ คคลต่า งด้าว)
3.สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพร้อมลงนามรับรอง
4.กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทนจะต้อ งแนบหนังสือมอบอานาจ
ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกาหนด พร้อ มบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้ มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ

ลงชื่อ

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน /
) ผู้ได้รับมอบอานาจ
(พร้อมประทับตรานิติบุคคล)

(

ส่วนของผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ

ติดรูปถ่าย
ปัจจุบัน
ขนาด 1 นิว้
หน้าตรง
ไม่สวมหมวก

ข้าพเจ้า

อายุ
ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
เลขประจาตัวประชาชน
มีความประสงค์
� ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯที่โรงงานตามคาขอฯฉบับนี้
� ขอยกเลิกทะเบียนผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯเลขทะเบียน
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับโรงงาน
ทะเบียนโรงงานเลขที่
และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจา
หม้อน้าหรือหม้อต้มฯ ที่โรงงาน
ทะเบียนโรงงานเลขที่
ตามคาขอฯฉบับนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอฯและเอกสารประกอบเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เอกสารประกอบคาขอฯส่วนของผู้ควบคุมฯ(อย่างละ 1 ฉบับ)
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาหลักฐานการศึกษาเป็นผู้สาเร็จการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต /สาเนาหนังสือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตร
ผู้ควบคุมประจาหม้อน้า หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือสถาบันอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง พร้อมลงนามรับรอง
หมายเหตุ (การยื่นคาขอฯ)
 กรณี ติด ต่ อ ด้ว ยตนเองหนั ง สือ รั บรองฯ บั ตรประจาตัว ประชาชน
ให้แ สดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯเว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่น
สาเนาเอกสารที่ลงนามรับ รองแล้วแทน

ลงชื่อ
(

 กรณี จัด ส่ งทางไปรษณี ย์ ห นั ง สือ รับรองฯ

ให้ สาเนาเอกสารพร้อ มลงนามรับ รอง

)

บัตรประจาตัวประชาชน
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กปภ.กรอ. คาขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ ครั้งที่ 1/2561
หน้า 1/1

คาขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ
วันที่
ข้าพเจ้า
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน
แม่น้า
รหัสไปรษณีย์
วันทีส่ ิ้นอายุใบอนุญาตฯ
E-mail

เดือน

พ.ศ.

เลขทะเบียนนิติบุคคล
ตั้งอยู่เลขที่
นิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม
ถนน
หมู่ที่ คลอง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่
โทรสาร

ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
ประกอบกิจการ
โทรศัพท์

ขอต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนของ
(นาย/นาง/นางสาว)
เลขทะเบียนผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้ม ฯ
และขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานของข้าพเจ้าจริง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอฯและเอกสารประกอบเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เอกสารประกอบคาขอฯส่วนของโรงงาน (อย่า งละ 1 ฉบับ )
1.หนังสือ รับ รองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือ น
นับ ถึงวันรับ คาขอฯ
2.บัตรประจาตัว ประชาชนหรือ สาเนาหนังสือ เดินทาง (Passport)
หรือ สาเนาใบอนุญาตทางาน (Work permit) (กรณี ผู้มีอานาจลงนาม
เป็ นบุ คคลต่า งด้าว)
3.สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพร้อมลงนามรับรอง
4.กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทนจะต้อ งแนบหนังสือมอบอานาจ
ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกาหนด พร้อ มบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้ มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ

ลงชื่อ

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน /
) ผู้ได้รับมอบอานาจ
(พร้อมประทับตรานิติบุคคล)

(

ส่วนของผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯ

ติดรูปถ่าย
ปัจจุบัน
ขนาด 1 นิว้
หน้าตรง
ไม่สวมหมวก

ข้าพเจ้า

อายุ
ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
เลขประจาตัวประชาชน
มีความประสงค์ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้า
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนเลขทะเบียน
ที่โรงงาน
ทะเบียนโรงงานเลขที่
ตามคาขอฯฉบับนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในคาขอฯและเอกสารประกอบเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
เอกสารประกอบคาขอฯส่วนของผู้ควบคุมฯ(อย่างละ 1 ฉบับ)
1. บัตรประจาตัวประชาชน

หมายเหตุ (การยื่นคาขอฯ)
 กรณี ติด ต่ อ ด้ว ยตนเองหนั ง สือ รั บรองฯ บั ตรประจาตัว ประชาชน
ให้แ สดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯเว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่น
สาเนาเอกสารที่ลงนามรับ รองแล้วแทน

ลงชื่อ
(

 กรณี จัด ส่ งทางไปรษณี ย์ ห นั ง สือ รับรองฯ

)

บัตรประจาตัวประชาชน

ให้ สาเนาเอกสารพร้อ มลงนามรับ รอง
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คู่มือสาหรับประชาชน : การให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการ
ตรวจสอบหนึ่งครั้ง
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) เป็นหม้อน้าแบบท่อน้าที่มีอัตราการผลิตไอน้าตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป หรือหม้อน้าที่นช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต(Process Boiler หรือ Process
Steam Generator) ทุกอัตราการผลิตไอน้า โดยหากหม้อน้าดังกล่าวหยุดการนช้งานจะทานห้กระบวนการผลิตไม่สามารถทางานอย่างต่อเนื่องได้
(2) มีหลักฐานการออกแบบโครงสร้าง การคานวณ การสร้างหรือการประกอบ และการตรวจทดสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐาน ได้แก่ ASME , JIS , EN , ISO หรือ
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมยอมรับ
(3) มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบป้องกันอันตรายสาหรับหม้อน้าตามมาตรฐานสากล และมีหลักฐานการสอบเทียบ (Calibration)
ตามระบบรับรองคุณภาพ
(4) มีการตรวจวิเคราะห์และปรับปรุงคุณสมบัติของน้าป้อนและน้าภายนนหม้อน้า นห้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยค่าตัวแปรความเป็นกรด – ด่าง (pH) และค่า
การนาไฟฟ้า (Electric conductivity) นห้มีการตรวจวิเคราะห์และบันทึกผลแบบต่อเนื่อง
(5) มีเอกสารรับรองความปลอดภัยนนการนช้หม้อน้า
- การตรวจรับรองความปลอดภัยครั้งสุดท้ายต้องไม่เกิน 1 ปี
- มีหนังสือความเห็นจากวิศวกรผู้ตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณานห้ความเห็นชอบนนการตรวจสอบภายนนหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไ ม่เกิน 5
ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้งตามระยะเวลาที่ขอความเห็นชอบ
(6) มีระบบควบคุมและบันทึกผลการทางานของหม้อน้าด้วยคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยต้องแสดงค่าความดันและอุณหภูมิของการนช้งาน โดยสามารถแสดงข้อมูล
ย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันทีข่ ออนุญาต
(7) มีแผนงานการบารุงรักษาหม้อน้าเชิงป้องกัน และรายงานการบารุงรักษาหม้อน้าเชิงป้องกัน สรุปข้อบกพร่อง สาเหตุและวิธกี ารปรับปรุงแก้ไข ซึ่งรับรองโดย
วิศวกรควบคุมและอานวยการนช้หม้อน้า
(8) มีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้า นนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้า ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
(9) กรณีที่ยื่นขอขยายระยะเวลานนการตรวจสอบภายนนหม้อน้าเกินกว่า 3 ปี ต้องมีการประเมินอายุการนช้งานที่เหลือ (Remaining life assessment) ของหม้อน้า
ตามวิธกี ารที่ได้มาตรฐานและโดยหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ทั้งนี้ อายุการนช้งานที่เหลือต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ยื่นขอ
(10) หม้อน้าที่นช้เชื้อเพลิงแข็ง นห้มีการตรวจสอบภายนนหม้อน้าทุกระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3ปี
(11) หม้อน้าที่นช้เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงก๊าซหรือนช้ความร้อนจากก๊าซร้อนหรือความร้อนจากกระบวนการผลิต นห้มีการตรวจสอบภายนนหม้อน้าทุกระยะเวลา
สูงสุดไม่เกิน 5ปี
รายชื่อหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถดูได้จาก Website กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัย
โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://php.diw.go.th/safety2/
หมายเหตุ (1) กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
(2) พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
(3) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
(4) ทั้งนี้นห้เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กาหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้า หม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน และภาชนะรับ
แรงดัน พ.ศ. 2549 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้าและหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน พ.ศ.2549
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้าและหม้อต้มที่นช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนห้ความเห็นชอบนนการตรวจสอบภายนนหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่ง
ครั้ง พ.ศ.2559
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้มอี ้ำนำจลงนำม หรือผู้รับมอบอ้ำนำจ ณ ชั้น 2 ห้อง 206
กองส่งเสริมเทคโนโลยีควำมปลอดภัยโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6
ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำร
วัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
การรับและตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอ
2) การพิจารณา
พิจารณาการขอความเห็นชอบพร้อมตรวจสอบสถานที่และรับฟังคาชี้แจงข้อมูลด้านเทคนิค
(หมำยเหตุ: ไม่รวมถึงระยะเวลำที่จัดท้ำเอกสำรให้เกิดควำมสมบูรณ์และไม่รวมถึง
ระยะเวลำนัดหมำยเพื่อเข้ำตรวจประกอบกำรพิจำรณำฯ)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือนห้ความเห็นชอบนนการตรวจสอบภายนนหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1
ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
วันทาการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
16
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
วันทาการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4
วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการ
ตรวจสอบหนึ่งครึ้ง (แบบ สภ.1-26)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) กรณีมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมี
ความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(3) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง (กรณีผู้
มีอานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว)
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับคาขอ ฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทนเพื่อประกอบ
คาขอฯ
4) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
5) เอกสารหลักฐานการออกแบบโครงสร้าง การคานวณ การสร้างหรือการประกอบ และการตรวจทดสอบที่ได้
รับรองตามมาตรฐานสากล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
6) บัญชีแสดงรายชื่ออุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์ความปลอดภัย และระบบป้องกันอันตรายสาหรับหม้อน้า และ
หลักฐานการสอบเทียบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
7) เอกสารแสดงรายละเอียดคุณภาพน้าป้อนหม้อน้าและน้าภายในหม้อน้า พร้อมค่าจากการตรวจวิเคราะห์โดย
ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ และเอกสารภาพถ่ายหน้าจอระบบควบคุมและกราฟบันทึกอย่างน้อย 1 ปี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
8) เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้า(อายุไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ยื่นขออนุญาต)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
9)
10)

หนังสือความเห็นของวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้าหรือหม้อต้มฯผู้ตรวจทดสอบฯ รับรองความปลอดภัยตาม
ระยะเวลาทีข่ อความเห็นชอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
ภาพถ่ายหน้าจอระบบควบคุมการทางานในการควบคุมและบันทึกผลการทางานของหม้อน้าด้วยคอมพิวเตอร์
อย่างน้อยต้องแสดงค่าความดันและ อุณหภูมิของการใช้งานเป็นกราฟและค่าควบคุมที่กาหนดย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ขออนุญาต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองส่งเสริมเทคโนโลยี
ความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง

กระทรวงพาณิชย์

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
11) แผนงานการบารุงรักษาหม้อน้าเชิงป้องกันตามระยะเวลาที่ขอความเห็นชอบ และรายงานการบารุงรักษาหม้อน้าเชิง
ป้องกัน สรุปข้อบกพร่อง สาเหตุและวิธีการปรับปรุงแก้ไขย้อนหลัง 1 ปี ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและ
อานวยการใช้หม้อน้า
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
12) แผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มฯตามระยะเวลาที่ขอ
ความเห็นชอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
13) รายละเอียดการประเมินอายุการใช้งานที่เหลือ (Remaining life assessment)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ - กรณีที่ยื่นขอขยายระยะเวลานนการตรวจสอบภายนนหม้อน้าเกินกว่า 3 ปี
14) รายละเอียดกระบวนการผลิตซึ่งมีหม้อน้าที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process boiler หรือ
Process steam generator) โดยหากหม้อน้าดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทาให้กระบวนการผลิตไม่สามารถ
ทางานอย่างต่อเนื่องได้ซึ่งรับรองโดยวิศวกรควบคุมและอานวยการใช้หม้อน้าและ/หรือวิศวกรตรวจทดสอบ
หม้อน้าหรือหม้อต้มฯผู้ตรวจทดสอบฯ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ – กรณีหม้อน้าที่นช้ความร้อนจากกระบวนการผลิตนห้เพิ่มเติมเอกสารนนข้อนี้
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอความเห็นชอบนนการตรวจสอบภายนนหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (แบบ สภ.1-26)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจา
โรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นคาขอ
1. ผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติเป็น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สมาคม หรือ นิติบุคคลที่ประกอบกิจการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับก๊าซ และนห้หมาย
รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิต ก๊าซ และหรือบรรจุกา๊ ซที่มีขีดความสามารถนนการดาเนินการฝึกอบรมคนงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและ การขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจาโรงงาน พ.ศ. 2549
2. ผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมประสงค์จะต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมนห้ยื่นคาขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมได้ก่อน
วันที่หนังสืออนุญาต จะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมและ
การออกหนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจาโรงงาน พ.ศ. 2554
3. คุณสมบัติของผู้นห้การฝึกอบรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็น
คนงานควบคุม ส่งและบรรจุก๊าซประจาโรงงาน พ.ศ. 2549 มีคุณสมบัติดังนี้
(1) สาเร็จปริญญาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และมีประสบการณ์นนการปฏิบัติงานหรือเกีย่ วข้องกับการควบคุมการผลิตก๊าซ การนช้ก๊ าซ การบรรจุ
ก๊าซและการ ขนส่งก๊าซไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) สาเร็จ ปวส. ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า หรือชานาญการและมีประสบการณ์นนการปฏิบัติงานหรือเกีย่ วข้องกับการควบคุมการ
ผลิตก๊าซ การนช้กา๊ ซการบรรจุกา๊ ซ และการขนส่งก๊าซ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้มอี ้ำนำจลงนำม หรือผู้รับมอบอ้ำนำจ ณ ชั้น 2 ห้อง 206
กองส่งเสริมเทคโนโลยีควำมปลอดภัยโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
การรับและพิจารณาความครบถ้วนของคาขอ
2) การพิจารณา
พิจารณาเรื่องราวการขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุฯและตรวจสอบสถานที่ฝกึ อบรม
(หมำยเหตุ: - ไม่รวมถึงระยะเวลำที่จัดท้ำเอกสำรให้เกิดควำมสมบูรณ์และไม่รวมถึง
ระยะเวลำนัดหมำยเพือ่ เข้ำตรวจประกอบกำรพิจำรณำฯ)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือนห้ความเห็นชอบ และแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ระยะเวลา
1
วันทาการ
17
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยี
ความปลอดภัยโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยี
ความปลอดภัยโรงงาน

3
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
ตามแบบ สภ.1-13
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม)
(1) จัดเตรียมเอกสารลาดับที่ 3) 4) 5) 6) 7) 10) และ 11) ประกอบคาขอขึ้นทะเบียนฯ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) คาขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และ บรรจุก๊าซ
ประจาโรงงาน ตามแบบ สภ.1-14
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีต่ออายุขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม)
(1) จัดเตรียมเอกสารลาดับที่ 3) 4) 5) 6) 8) 9) 10) และ 11) ประกอบคาขอขึ้น
3) เอกสารแนบคาขอที่ 1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) รายชื่อผู้นห้การฝึกอบรม พร้อมระบุหวั ข้อวิชาที่บรรยาย
(2) หนังสือยินยอมของผู้นห้การฝึกอบรม พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ
เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน) และสาเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
และ/หรือ สาเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ชานาญการของผู้นห้การฝึกอบรม
4) เอกสารแนบคาขอที่ 2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) รายละเอียดหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุกา๊ ซ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมและการออกหนังสือรับรอง
การฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจาโรงงาน พ.ศ. 2554)
(2) เอกสารหรือคู่มือประกอบการฝึกอบรม (กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม)
(3) เอกสารหรือคู่มือประกอบการฝึกอบรม (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือคู่มือฯ ประกอบการขอต่ออายุ
ทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม)
5) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) เอกสารแสดงความเป็นหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา หรือสมาคม
(2) เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการนห้สอดคล้องกับ
การขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จากกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ออกนห้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวัน
รับคาขอฯ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทนเพื่อ
ประกอบคาขอฯ
6) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามตามเอกสารลาดับที่ 5)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) กรณีมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ แสดงฉบับจริงขณะ
ยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง
(กรณีผู้มีอานาจเป็นบุคคลต่างด้าว)
7) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ จากผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ นช้สถานที่หน่วยงานอื่นเป็นที่ฝึกอบรม (กรณีขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม)
8) หนังสือให้ความเห็นชอบสถานที่ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพิ่มเติม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม
9) สาเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุ
ก๊าซประจาโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารประกอบคาขอฯ กรณีขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม)
10) รายชื่อเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมและประเมินผล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
11) รายชื่อสถานที่ฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
2)
คาขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุกา๊ ซประจาโรงงาน
3)
รายชื่อผู้นห้การฝึกอบรม ของผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม
4)
รายละเอียดหลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง และบรรจุกา๊ ซ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. โรงงานที่ต้องจัดนห้มีคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ มี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมินช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจาหน่ายก๊าซตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 89 และโรงงานบรรจุก๊าซนนภาชนะโดยไม่มีการ
ผลิตตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 91(2) แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความนนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะก๊าซ
คลอรีน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน แอมโมเนีย ฮีเลียม ไฮโดรเจน หรือก๊าซอันตรายอื่นตามที่รฐั มนตรีกาหนดโดยประกาศนนราชกิจจา
นุเบกษา โรงงานดังกล่าวต้องจัดนห้มีคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ แล้วแต่กรณี
กรณีที่ 2 โรงงานทุกประเภทหรือชนิดตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความนนพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ที่มีการนช้หรือเก็บก๊าซ
เฉพาะก๊าซคลอรีน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน แอมโมเนีย ฮีเลียม ไฮโดรเจน หรือก๊าซอันตรายอื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดย
ประกาศนนราชกิจจานุเบกษาที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (storage tank) หรือมีปริมาณการนช้หรือเก็บก๊าซนนภาชนะบรรจุก๊าซ (cylinder) จานวนรวมตั้งแต่
ยี่สิบภาชนะบรรจุขึ้นไป หรือมีการนช้หรือเก็บก๊าซจากภาชนะบรรจุชนิดติดตั้งบนรถ (tube trailer) ต้องจัดนห้มีคนงานควบคุมก๊าซ ทั้งนี้ ยกเว้นก๊าซแอมโมเนีย
สาหรับระบบทาความเย็นนนโรงงาน
2. ผู้ขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงานต้องได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง
3. หน่วยงานจัดฝึกอบรม หรือผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง หรือขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถดูได้จากเว็ปไซต์
http://www.diw.go.th
4. ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับ
โรงงานผลิต ส่ง จาหน่ายหรือบรรจุก๊าซ หรือหลักสูตรคนงานบรรจุก๊าซ หรือหลักสูตรคนงานส่งก๊าซ หรือหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานนช้งานหรือเก็บก๊าซ
แล้วแต่กรณี ดังนี้
4.1 โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมินช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจาหน่ายก๊าซตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 89
- กรณีทาหน้าที่ควบคุมก๊าซจะต้องผ่านการอบรม หลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานผลิต ส่ง จาหน่าย หรือบรรจุก๊าซ
- กรณีทาหน้าที่คนงานบรรจุก๊าซจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคนงานบรรจุก๊าซ หรือหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานผลิต ส่ง จาหน่าย หรือ
บรรจุก๊าซ
- กรณีทาหน้าที่คนงานส่งก๊าซจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคนงานส่งก๊าซ หรือหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานผลิต ส่ง จาหน่าย หรือบรรจุก๊าซ
4.2 โรงงานบรรจุก๊าซนนภาชนะโดยไม่มีการผลิตตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 91(2)
- กรณีทาหน้าที่ควบคุมก๊าซจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานผลิต ส่ง จาหน่าย หรือบรรจุก๊าซ
- กรณีทาหน้าที่คนงานบรรจุก๊าซจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคนงานบรรจุก๊าซ หรือหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานผลิต ส่ง จาหน่าย หรื อ
บรรจุก๊าซ
- กรณีทาหน้าที่คนงานส่งก๊าซจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคนงานส่งก๊าซ หรือหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานผลิต ส่ง จาหน่าย หรือบรรจุก๊าซ
4.3 โรงงานที่มกี ารนช้งานหรือเก็บก๊าซ (ยกเว้นโรงงานลาดับที่ 89 และลาดับที่ 91(2)) จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซสาหรับโรงงานนช้งานหรือเก็บก๊าซ
5.นห้นช้คาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน ตามแบบ สภ.1-17 ท้ายระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน พ.ศ. 2551
6. คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซและคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอาจยื่นคาขอต่ออายุทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่อายุการขึ้นทะเบียนจะสิ้นสุดลง
7. อายุการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน มีอายุครั้งละ 5 ปี นับแต่วันอนุญาตนห้ขึ้นทะเบียน
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/
เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติ ม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 อำคำรกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุง่ พญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
10400 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
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สถานที่ให้บริการ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีควำมปลอดภัยโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6
ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
/ส่งทำงไปรษณีย์

ระยะเวลาเปิด
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 10 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
รับและพิจารณาความครบถ้วนของคาขอฯ
1.1 ยื่นด้วยตนเอง หรือ 1.2 ทางไปรษณีย์
2) การพิจารณา
พิจารณาขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ และ
คนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
3) การพิจารณา
จัดทาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน และแจ้งผลการพิจารณา

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

6
วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

3
วันทาการ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน เป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซหรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
ตามแบบ สภ.1-17
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขึ้นทะเบียน)
(1) กรอกรายละเอียดนนคาขอนห้ครบถ้วน (ทั้งส่วนผู้ปฏิบัติงาน และส่วนผู้ประกอบกิจการโรงงาน)
(2) จัดเตรียมเอกสารลาดับที่ 3) 4) 5) และ 6) ประกอบคาขอขึ้นทะเบียนฯ
2) คาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน เป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซหรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
ตามแบบ สภ.1-17
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีต่ออายุทะเบียน)
(1) กรอกรายละเอียดนนคาขอนห้ครบถ้วน (ทั้งส่วนผู้ปฏิบัติงาน และส่วนผู้ประกอบกิจการโรงงาน)
(2) จัดเตรียมเอกสารลาดับที่ 3) 4) และ7) ประกอบคาขอขึ้นทะเบียนฯ
3) รูปถ่ายของของผู้ขอเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซหรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก อายุไม่เกิน 6 เดือน
4) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซหรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง
(กรณีผู้ขอเป็นบุคคลต่างด้าว)
5) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) เป็นเอกสารซึ่งออกโดยผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
6) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) นบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ
(2) นบรับแจ้งเริ่มประกอบอุตสาหกรรม (กนอ.03/2) หรือ
(3) นบอนุญาตนห้นช้ที่ดินและประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม ฉบับต่ออายุ (กนอ.03/6) หรือ
(4) สาเนานบแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรม
7) หนังสืออนุญาตให้ขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุทะเบียนคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือ คนงานบรรจุก๊าซฯ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีต่ออายุทะเบียน)
(1) เป็นเอกสารซึ่งออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน

กรมการปกครอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
/ การนิคมอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
นับถึงวันรับคาขอ ฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สาเนาเอกสารจานวน 1 ฉบับพร้อมลงนามรับรองเพื่อประกอบคาขอฯ
9) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) กรณีมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกาหนด
พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมี
ความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(3) กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม และผู้รับมอบอานาจ
อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองเพือ่ ประกอบหนังสือมอบอานาจ
(4) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง (กรณีผู้มี
อานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงพาณิชย์

กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซหรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
2)
ตัวอย่างพร้อมคู่มือการกรอกคาขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซประจาโรงงาน
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หน่วยงานที่สามารถขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุกา๊ ซ ได้แก่
(1) ส่วนราชการ
(2) สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
(3) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(4) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จากัด หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์นนการประกอบกิจการที่เกีย่ วข้องกับการเป็นหน่วยตรวจสอบ
(5) หน่วยงานอื่นตามทีอ่ ธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
2. หน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุกา๊ ซ มี 2 ประเภท คือ
(1) หน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุกา๊ ซประเภท 1 หมายถึง หน่วยตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนห้ทาการตรวจสอบท่อที่นามานช้
นนการบรรจุก๊าซ
(2) หน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซประเภท 2 หมายถึง หน่วยตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนห้ทาการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ
3. คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณานห้ความเห็นชอบนห้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุกา๊ ซ
พ.ศ. 2550
4. หน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุกา๊ ซ มีกาหนดอายุการได้รับความเห็นชอบ คราวละ 5 ปี และจะต้องยื่นคาขอรับความเห็นชอบนหม่ ภายนน 15 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ
การได้รับความเห็นชอบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้มอี ้ำนำจลงนำม หรือผู้รับมอบอ้ำนำจ ณ ชั้น 2 ห้อง 206
กองส่งเสริมเทคโนโลยีควำมปลอดภัยโรงงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
การรับและพิจารณาความครบถ้วนของคาขอ
2) การพิจารณา
พิจารณาการขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ และตรวจสอบสถานที่
ตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ
(หมำยเหตุ: - ไม่รวมถึงระยะเวลำที่จัดท้ำเอกสำรให้เกิดควำมสมบูรณ์และไม่รวมถึงระยะเวลำนัดหมำย
เพื่อเข้ำตรวจประกอบกำรพิจำรณำฯ)
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสือนห้ความเห็นชอบและแจ้งผลการพิจารณา
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอรับความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตามแบบ สภ.1-11
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ – พร้อมเอกสารลาดับที่ 2) – 17)

ระยะเวลา
1
วันทาการ
17
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน

3
วันทาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองส่งเสริมเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยโรงงาน

85

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการนห้
สอดคล้องกับการขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จากกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ออกนห้ไม่เกิน 6
เดือนนับถึงวันรับคาขอฯ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
แทนเพื่อประกอบคาขอฯ
3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1) กรณีมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ แสดงฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมี
ความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน
(2) สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง (กรณีผู้มี
อานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว)
4) แผนผังบริเวณ อาคาร สถานที่ทดสอบและตรวจสอบขนาดเหมาะสม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
5) แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบและตรวจสอบ ขนาดมาตราส่วนที่เหมาะสม และ
แสดงรายละเอียดชัดเจน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
6) บัญชีแสดงเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ตามลาดับขั้นตอนการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
7) รูปถ่ายสถานที่ทดสอบ / ตรวจสอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ - ภาพถ่ายจากสถานทีจ่ ริง
8) เอกสารแสดงขั้นตอน มาตรฐานในการตรวจสอบ และกรรมวิธีการตรวจสอบภาชนะบรรจุ โดยละเอียด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
9) รายชื่อผู้รับรองผลการตรวจสอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
10) 10.1 ผู้รับรองผลการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบประเภท 1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ – (1) แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
(2) สาเนาเอกสารหลักฐาน แสดงคุณวุฒิการศึกษา และ/หรือ สาเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ชานาญการ
(3) หนังสือรับรองการทางาน (ยืนยันประสบการณ์การทางาน)
11) 10.2 ผู้รับรองผลการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบประเภท 2
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ – แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนานบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
12) รายชื่อผู้ควบคุมการตรวจสอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ - (1) แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
(2) สาเนาเอกสารหลักฐาน แสดงคุณวุฒิการศึกษา และ/หรือ สาเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ชานาญการ
(3) หนังสือรับรองการทางาน (ยืนยันประสบการณ์การทางาน)
13) รายชื่อผู้ตรวจสอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ - (1) แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน มีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
(2) สาเนาเอกสารหลักฐาน แสดงคุณวุฒิการศึกษา และ/หรือ สาเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ชานาญการ
(3) หนังสือรับรองการทางาน (ยืนยันประสบการณ์การทางาน)
14) รูปถ่าย และ/หรือ คู่มือของอุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมผลการทดสอบ และ/หรือ การสอบเทียบอุปกรณ์
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
15) ภาพ เครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วยตรวจสอบที่ขอความเห็นชอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงพาณิชย์

กรมการปกครอง

-

สภาวิศวกร

-

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
16) ตัวอย่างแบบการบันทึก และรายงานผล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) คาขอความเห็นชอบเป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ
2) แบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ชื่อแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
2.แบบคาขอขยายระยะเวลานนการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วนนบริเวณโรงงาน (สก.1)
3. การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้ว ต้องเป็นไปตามการกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) หมวด 4 การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งนดๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ข้อ 13 การกาจัดขยะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้ว )
1) ต้องรักษาโรงงานนห้สะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ และจัดนห้มีที่รองรับ หรือที่กาจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตามความจาเป็นและเหมาะสม
2) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้ว ซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยู่ดว้ ย หรือสาลีผ้า หรือเศษด้าย ที่เปื้อนวัตถุไวไฟ ไว้นนที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิด
มิดชิด และต้องจัดนห้มีการกาจัดสิ่งดังกล่าวโดยเฉพาะด้วยวิธกี ารที่ปลอดภัยและไม่ก่อนห้เกิดความเดือนร้อนราคาญ
4. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์นนการ
พิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมีคาสั่งไม่อนุญาต
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
/ติดต่อทางไปรษณีย์)
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ติดต่อผ่านเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ htpp://www2.diw.go.th/e-license/login.asp
เปิดนห้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 20 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณานนเบื้องต้น
ทาการ
(หมายเหตุ: (1. หากครบถ้วน จนท. ออกนบรับเรื่องนห้ัผุขอ 2. หากไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ทันที
ผู้ขอสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หากไม่ครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขได้นนทันที จนท.แจ้งความบกพร่อง
กองบริหารจัดการกาก
และแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมนห้ผู้ขอแก้ไขเอกสาร ))
อุตสาหกรรม/กองบริการ
2) การพิจารณา
10 วัน
งานอนุญาต 1/กองบริการ
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
ทาการ
งานอนุญาต 2/กองส่งเสริม
3) การพิจารณา
7 วัน
เทคโนโลยีการผลิตและ
เจ้าหน้าที่ยื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา (ผุ้อานวยการกลุ่ม/ส่วนและผู้อานวยการกอง)
ทาการ
พื้นที่อุตสาหกรรม
(หมายเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
2วัน
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนามและแจ้งผลนห้ผู้ขอ
ทาการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบคาขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (แบบ สก.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ลาดับ
2)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลง
นามรับรองแล้ว (2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกไม่เกิน 6 เดือน และมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า)
4) หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้
สาเนาหนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
5) สาเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือ 1.สาเนานบรับแจ้ง ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2) 2.สาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการ
โรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2)
3. สาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุกหน้า ทั้งนี้สาเนาข้อ 1 - 3 ต้องมี
การลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือผู้มอบอานาจ)
6) รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขั้นตอนที่ทาให้เกิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
7) แผนผังหรือภาพถ่ายสถานที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
**** หมายเหตุ: กรณียื่นคาขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสารนนลาดับที่ 2-5
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
-

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มคาขอขยายระยะเวลานนการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วนนบริเวณโรงงาน (สก.1)
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หมายเหตุ คู่มือการนช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://www2.diw.go.th/iwmb/manual.asp
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
1. แบบขอคาขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วออกบริเวณโรงงาน (สก.2)
1.1 ต้องเป็นแบบขอคาขออนุญาตนาสิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วออกบริเวณโรงงาน (สก.2) ที่กาหนดนนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วพ.ศ. 2548 โดยสามารถถ่ายสาเนาหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กรอ. โดยไม่อนุญาตนห้เปลีย่ นหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร
1.2 รายละเอียดการกรอกข้อมูลนนแบบคาขออนุญาตฯ ถูกต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มีนห้ระบุว่า ไม่มี หรือนช้เครื่องหมาย - แทน) ดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ขออนุญาตต้องสอดคล้องกับข้อมูลนนสาเนานบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ สาเนานบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2)
หรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือ
สาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดินหรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม
(แบบ กนอ. 03/6)
(2) รหัสของชนิดและประเภทของวัสดุที่ไม่นช้แล้วต้องถูกต้องและสอดคล้องกับรายการวัสดุที่ไม่นช้แล้วที่ขออนุญาต โดยพิจารณาจากภาคผนวกที่ 1 รหัสของชนิด
และประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้ว พ.ศ. 2548
(3) รายการวัสดุที่ไม่นช้แล้วต้องสอดคล้องกับสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาการนห้บริการ หรือหนังสือยินยอมระหว่างผู้นช้และนห้บริการบาบัด/กาจัดวัสดุที่ไม่นช้แล้ว
เพื่อประกันความรับผิด-Liability (แบบ กอ.1) หรือนบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6) หรือนบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อการเก็บรักษา
แล้วแต่กรณี
(4) ปริมาณที่ขออนุญาตระบุน้าหนักเป็น ตัน และต้องสอดคล้องกับปริมาณที่ระบุนนสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาการนห้บริการ หรือหนังสือยินยอมระหว่างผู้นช้และ ผู้
นห้บริการบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด-Liability (แบบ กอ.1) หรือนบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6) หรือนบอนุญาต
ครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อการเก็บรักษา แล้วแต่กรณี
(5) วิธกี ารกาจัดต้องถูกต้องและสอดคล้องกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้นห้ บริการได้รับอนุญาต หรือรายละเอียดวิธีการจัดการที่ชี้แจง โดยนช้รหัสเลข 3 หลัก
ตามระบุไว้นนภาคผนวกที่ 4 หลักเกณฑ์และวิธกี ารนนการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่นช้แล้ว พ.ศ. 2548
1.3 แบบคาขออนุญาต (สก.2) ทุกหน้าต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต (นนกรณีที่เป็นนิติบุคคลนห้ปฏิบัติตามข้อกาหนดนนหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล) หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจนห้ ลงนามแทนผู้ขออนุญาต ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชือ่
1.4 กรณีมีรายการแก้ไขข้อมูลต้องลงนามกากับการแก้ไขโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนห้ดาเนินการแทน
2. เอกสารประกอบการพิจารณาการขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วออกบริเวณโรงงาน (สก.2)
(1) เอกสารทั่วไป
(1.1) หนังสือยินยอมระหว่างผู้นช้และผู้นห้บริการบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด-Liability (แบบ กอ.1) ซึ่งมีอายุอยู่นนช่วง
ระยะเวลาทีข่ ออนุญาต และผูข้ ออนุญาตและผู้นห้บริการมีการลงนามนนสัญญาฯ หรือหนังสือยินยอมฯ ถูกต้องครบถ้วน ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ (ต้องมีพยาน 2
คน) ทั้งนี้ รหัสและรายการของวัสดุที่ไม่นช้แล้ว ปริมาณ และวิธีจัดการ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุนนแบบคาขออนุญาตฯกรณีที่เป็น วัสดุที่ไม่นช้แล้วซึ่งมี
คุณลักษณะไม่เป็นของเสียอันตรายสามารถนช้สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาการนห้
บริการ หรือหนังสือรับรองการนาไปนช้ประโยชน์แทนแบบ กอ.1 ได้
(1.2) รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขั้นตอนที่ทานห้เกิดวัสดุที่ไม่นช้แล้ว (Process Chart) ที่แนบจะต้องระบุรายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุ
ขั้นตอนที่ทานห้เกิดวัสดุที่ไม่นช้แล้วตามที่ขออนุญาต เพื่อนช้ประกอบการพิจารณาว่ารหัสของชนิดและประเภทของวัสดุที่ไม่นช้แล้วที่ขออนุญาตถูกต้องและสอดคล้อง
กับรายการวัสดุที่ไม่นช้แล้วทีย่ ื่นขออนุญาต
(1.3) รูปถ่ายของเสียพร้อมคาอธิบายประกอบลักษณะวัสดุที่ไม่นช้แล้ว เช่น วัสดุที่ไม่นช้แล้วคืออะไร มีองค์ประกอบหรือทาจากวัสดุอะไร เป็นต้น
(2) เอกสารเฉพาะด้านเทคนิค (แล้วแต่กรณี)
(2.1) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) นช้นนกรณีที่วัสดุที่ไม่นช้แล้วที่ก่อนนช้งานหรือหมดอายุเป็นวัสดุพื้นฐานที่มีเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัย หรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย เช่น สารเคมีเสื่อมสภาพ วัตถุดิบเสื่อมสภาพ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารเคมีไม่ได้
คุณภาพหรือเสื่อมสภาพ ฉนวนนช้งานแล้วหรือเสื่อมสภาพน้ามันหล่อเย็นหรือน้ายาหล่อเย็นที่นช้งานแล้วหรือเสื่อมสภาพ น้ามันนช้แล้วชนิด ต่างๆ สารเร่งปฏิกิรยิ าที่นช้
งานแล้วหรือเสื่อมสภาพ รวมถึง กรณีทเี่ ป็นวัสดุดูดซับ หรือวัสดุตัวกรอง หรือผ้าสาหรับเช็ด หรือบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อน หรือวัสดุปนเปื้ อนต่างๆ ทีป่ นเปื้อน วัสดุที่ไม่นช้
แล้วดังกล่าว (เพื่อพิสูจน์ความเป็นอันตราย หรือพิจารณาความเหมาะสมนนการนาไปจัดการ)
(2.2) ผลวิเคราะห์ของเสีย(แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี และต้องวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ทขี่ ึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
สามารถวิเคราะห์ประเภทของสารมลพิษตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ของหน่วยงานราชการโดยตัวอย่างของวัสดุที่ไม่นช้แล้วที่ต้องการพิสูจน์
ความเป็นอันตราย เช่น กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย น้าล้างชิ้นงาน ฝุ่น/ตะกอนจากระบบบาบัดมลพิษอากาศ อิฐทนไฟนช้แล้ว แกนและแบบหล่อที่นช้นนการ
หลอมหล่อโลหะ เป็นต้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์ของเสีย กรณีที่ต้องทาการวิเคราะห์
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1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (Total Concentration Analysis) ตามข้อ 5.1 และ/หรือผลวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดสาร (Waste Extraction
Test) ตามข้อ 5.2 และปริมาณความเข้มข้นของสารอินทรีย์อันตรายตามข้อ 4.4 ของภาคผนวก 2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่นช้แล้ว พ.ศ. 2548
กรณีที่ 1 มีข้อโต้แย้งว่า วัสดุที่ไม่นช้แล้วไม่เป็นของเสียอันตราย
กรณีที่ 2 บาบัด/กาจัดโดยวิธีฝังกลบ (รหัสกาจัด 071 หรือ 073)
กรณีที่ 3 บาบัด/กาจัดของเสียจาพวกกากตะกอน น้าล้าง กรด-ด่างนช้แล้ว โดยนช้รหัสกาจัด 049 และ 052
2) ผลวิเคราะห์ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value หรือ Lower Heating Value) นนหน่วยกิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม
กรณีที่จะนช้วัสดุที่ไม่นช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและเชื้อเพลิงผสม (รหัสกาจัด 041 และ 042) เฉพาะวัสดุที่ไม่นช้แล้วซึ่งมาจากหน่วยการผลิตที่ไม่ทราบชนิดวัสดุที่
ไม่นช้แล้วและ/หรือค่าความร้อนแน่ชัด
3) ผลวิเคราะห์มลสารโดยน้าหนัก นนรูปออกไซด์ของ 4 ธาตุหลัก (Si, Al, Fe, Ca)กรณีที่จะนช้วัสดุที่ไม่นช้แล้วเป็นวัตถุดิบทดแทน (รหัสกาจัด 044)
4) ผลวิเคราะห์น้าเสีย (พารามิเตอร์ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย.
2560 กรณีที่บาบัด/กาจัดโดยนช้รหัสกาจัด 061 066 และ 065
5) ผลวิเคราะห์น้าเสียทีจ่ าเป็นต้องวิเคราะห์พารามิเตอร์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ค่าบีโอดี ค่าซีโอดี น้ามันและไขมัน ทีดีเอส ความเป็นกรดและด่าง และค่าความร้อน
สุทธิ กรณีบาบัด/รีไซเคิลน้ามันปนน้าที่อยู่นนรูปอิมัลชัน ได้แก่Coolant และ Emulsify liquid (รหัสของเสีย 12 01 08, 12 01 09 และ 13 08 02)
(2.3) สาเนานบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6) ที่ยังมีอายุอยู่นนช่วงเวลาที่ยื่นแบบคาขออนุญาตพร้อมสาเนาเอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่บันทึกปริมาณวัตถุ
อันตรายที่มาถึงด่านศุลกากร นช้กรณีที่ผู้ขออนุญาตต้องการนห้ผู้นห้บริการนาออกไปเพื่อรวบรวมและส่งออกวัสดุที่ไม่นช้แล้ว ไปจัดการยั งต่างประเทศ รหัสกาจัด
081 โดยรายการวัสดุที่ไม่นช้แล้ว และปริมาณที่ระบุนนแบบ สก. 2 ต้องสอดคล้องกับ วอ.6
(2.4) สาเนานบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อการเก็บรักษาที่ยังมีอายุอยู่นนช่วงเวลาทีย่ ื่นแบบคาขออนุญาต นช้กรณีที่ผู้ขออนุญาตต้องการนห้ผู้
นห้บริการนาไปเก็บรวบรวมก่อนนาไปกลับไปนช้ประโยชน์อื่น รหัสกาจัด 021 โดยรายการวัสดุที่ไม่นช้แล้ว และปริมาณที่ระบุนนแบบ สก. 2 ต้องสอดคล้องกับ วอ.8
(2.5) สัญญาการนห้บริการ หรือหนังสือยินยอมระหว่างผู้นห้บริการและผู้สง่ ออกหรือโรงงานรีไซเคิลวัสดุที่ไม่นช้แล้ว เฉพาะกรณีนช้รหัสกาจัด 021
(2.6) สาเนาโฉนดที่ดินรูปถ่ายพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ เฉพาะกรณีนาวัสดุที่ไม่นช้แล้วไปถมที่ลุ่ม หรือนาไปนช้เป็นสารปรับปรุงดิน หรือนาไปนช้ประโยชน์อย่างอื่น
นนเชิงพื้นที่ ซึ่งมีผลนนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อมเดิมของพื้นที่เดิม ซึ่งวัสดุที่ไม่นช้แล้วดังกล่าวต้องถูกบดย่อยนห้มีขนาดนกล้เคียงวัสดุตาม
ธรรมชาติ นนลักษณะมวลหยาบ หรือมวลละเอียด นอกจากนี้ นนกรณีที่ผู้ขออนุญาตต้องการนาวัสดุที่ไม่นช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายไปนช้ ทาปุยย หมัก ปุยย อินทรีย์
ปุยยอินทรีย์ชวี ภาพ หรือสารปรับปรุงดินโดยตรงนนพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร รหัสกาจัด 083 ต้องแนบสาเนาโฉนดที่ดินประกอบการพิจารณาด้วย
(2.7) สาเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/การขึ้นทะเบียนฟาร์ม/บัตรสมาชิกสหกรณ์ สมาคมทางด้านเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/หนังสือรับรองการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานท้องถิ่น/กานัน/ผู้นหญ่บ้าน นนกรณีที่ผู้ขออนุญาตต้องการนาวัสดุที่ไม่นช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายไป
นช้เป็นอาหารสัตว์ รหัสกาจัด 084 หรือนาไปนช้ทาปุยยหมัก ปุยยอินทรีย์ ปุยย อินทรีย์ชีวภาพ หรือสารปรับปรุงดินโดยตรงนนพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร รหัส
กาจัด 083
(2.8) หนังสือนห้ความเห็นทางวิชาการจากหน่วยงานราชการว่าวัสดุที่ไม่นช้แล้วดังกล่าวสามารถนาไปนช้เป็นปุยย หมัก ปุยยอินทรีย์ ปุยยอินทรีย์ ชีวภาพ หรือสาร
ปรับปรุงดินได้นนกรณีที่ผู้ขออนุญาตต้องการนาวัสดุที่ไม่นช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายไปนช้เป็นส่วนผสมนนการปุยย หมัก ปุยยอินทรีย์ ปุยยอินทรีย์ชีวภาพ หรือสาร
ปรับปรุงดินรหัสกาจัด 083 ยกเว้นวัสดุที่ไม่นช้แล้วบางประเภทที่มีข้อมูลทางวิชาการซึ่งเป็นที่แพร่หลายทั่วไปว่าสามารถนาไปนช้เป็นส่วนผสมนนการทาปุยย หมัก ปุย ย
อินทรีย์ ปุยย อินทรีย์ชวี ภาพ หรือสารปรับปรุงดินได้ เช่น ขี้เถ้าชีวมวล ขี้เถ้าแกลบ เศษพืช เป็นต้น โดยต้องนาไปนช้นนอัตราส่วนที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ
(2.9) รายละเอียดวิธีการรีไซเคิล หรือการบาบัด/กาจัดหรือการนาไปนช้ประโยชน์นนกรณีที่นาวัสดุที่ไม่นช้แล้วไปจัดการด้วยวิธกี ารต่างๆ ที่ตอ้ งการหลายละเอียด
เพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ได้แก่ รหัสกาจัด 031 039 049 052 053 059 061 062 063 064 069 และ 079
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคาขออนุญาต สก.2 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องแนบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ของเอกสารนนข้อ 2.2
(1.2) - (1.3) และ 2.3 (2.1) - (2.9) เฉพาะกรณีตามรูปแบบและขนาดไฟล์ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องนนรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น.
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
10400 /ติดต่อทางไปรษณีย์)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
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สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
htpp://www2diw.go.th/e-license/login.asp
เปิดนห้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
(หมายเหตุ: ติดต่อผ่านเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ (กรณียื่นคาขอเป็นเอกสาร)
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณานนเบื้องต้น
วันทาการ
(หมายเหตุ: (1. หากครบถ้วน จนท. ออกนบรับเรื่องนห้ัผขอ
ุ 2. หากไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ทันที
ผู้ขอสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หากไม่ครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขได้นนทันที จนท.แจ้งความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานทีจ่ ะต้องยื่นเพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมนห้ผู้ขอแก้ไขเอกสาร ))
2) การพิจารณา
12
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
วันทาการ
3) การพิจารณา
9
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา (ผุ้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการกอง)
วันทาการ
(หมำยเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนาม และแจ้งผลนห้ผู้ขอ
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ

กองบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ กรณียื่นคาขอผ่านเว็บไซต์ ขัน้ ตอนการดาเนินการนห้เป็นไปตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและ
การอนุญาตนห้นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโิ นมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2561
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) แบบขอคาขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกบริเวณโรงงาน (สก.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาทีล่ งนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (*** สาหรับผู้ขออนุญาตและผู้นห้บริการ*** 1. เป็นหนังสือที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
2. ผู้ขออนุญาต/ผู้นห้บริการมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้ขออนุญาต/ผู้นห้บริการทุกหน้า)
4) หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้
สาเนาหนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-
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ลาดับ
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือ 1.สาเนานบรับแจ้ง ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)
2.สาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2)
3. สาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุกหน้า
ทั้งนี้สาเนาข้อ 1 - 3 ต้องมีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหรือผู้มอบอานาจ)
สัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาการให้บริการ หรือหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการบาบัด/กาจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด - Liability (แบบ กอ.1)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
(หมายเหตุ ต้องมีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
หรือผู้มอบอานาจ)
รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขั้นตอนที่ทาให้เกิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Process Chart)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
รูปถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพร้อมคาอธิบายประกอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีที่วัสดุที่ไม่นช้แล้วที่ก่อนนช้งานหรือหมดอายุเป็นวัสดุพื้นฐานที่มีเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัย หรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วปนเปื้อนด้วยสารเคมีที่มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย)
ผลวิเคราะห์วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี และต้องวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียน
กับ กรอ. และสามารถวิเคราะห์ประเภทของสารมลพิษตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ของหน่วยงานราชการ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีวัสดุที่ไม่นช้แล้วมีลักษณะเป็นสารผสมและ/หรือก่อนนช้งานไม่มี SDS กากับ หรือ
จาเป็นต้องวิเคราะห์ลักษณะและสมบัตคิ วามเป็นอันตรายของวัสดุที่ไม่นช้แล้วเพื่อตรวจสอบรหัสของเสียและ
วิธีการกาจัด โดยพารามิเตอร์ที่วิเคราะห์จะต้องพิจารณานห้สอดคล้องกับวิธีบาบัด/กาจัดวัสดุที่ไม่นช้แล้วและการ
จัดการของเสียขั้นสุดท้าย *** กรณีนช้สาเนา ผู้มีอานาจต้องลงนามรับรองเอกสาร***)
สาเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีส่งออกวัสดุที่ไม่นช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.2 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 (รหัสกาจัด 081) )
สาเนาใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) เพื่อการเก็บรักษา
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีกักเก็บนนภาชนะบรรจุ วัสดุที่ไม่นช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.2 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 (รหัสกาจัด 021))
สาเนาสัญญาการให้บริการ หรือหนังสือยินยอมระหว่างผู้ให้บริการและผู้ส่งออกหรือโรงงานรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีกักเก็บวัสดุไม่นช้แล้ว (รหัสกาจัด 021)
สาเนาโฉนดที่ดิน รูปถ่ายพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนาวัสดุที่ไม่นช้แล้วไปถมที่ลุ่ม (รหัสกาจัด 082) หรือนาไปนช้เป็นสารปรับปรุงดิน (รหัส
กาจัด 083) หรือนาไปนช้ประโยชน์อย่างอื่นนนเชิงพื้นที่ ซึ่งมีผลนนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน์หรือ
สภาพแวดล้อมเดิมของพื้นที่เดิม)
สาเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร/การขึ้นทะเบียนฟาร์ม/บัตรสมาชิกสหกรณ์ สมาคมทางด้าน
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/หนังสือรับรองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงาน
ท้องถิ่น/กานัน/ผู้ใหญ่บ้านตามเหตุอันสมควรและเชื่อถือได้
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีนาวัสดุที่ไม่นช้แล้วไปนช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-

-

-

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมที่ดิน

-
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ลาดับ
16)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สาเนาหนังสือรับรองหรือให้ความเห็นทางวิชาการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่า วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
สามารถนาไปใช้เป็นหรือใช้เป็นองค์ประกอบของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หรือสารปรับปรุงดิน
ได้จริง โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์เมื่อนาไปใช้งาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีวัสดุที่ไม่นช้แล้วไม่ชัดเจนว่าสามารถนาไปจัดการด้วยการหมักทาปุยย หรือสารปรับปรุงดิน
(รหัสกาจัด 083)
17) รายละเอียดวิธีการรีไซเคิล หรือการบาบัด/กาจัด หรือการนาไปใช้ประโยชน์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะกรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลที่ทราบกันทั่วไปว่า ประเภทวัสดุที่ไม่นช้แล้วดังกล่าว ทั้งนนด้านปริมาณ
และด้านคุณภาพ สามารถดาเนินการเชิงอุตสาหกรรมได้จริง)
**** หมายเหตุ: กรณียื่นคาขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสารนนลาดับที่ 2-5
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน สก.2
2)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
หมายเหตุ
คู่มือการนช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://www2.diw.go.th/iwmb/manual.asp
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คู่มือสาหรับประชาชน : หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
1. หนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วภายนนบริเวณโรงงาน
2. เอกสารประกอบการพิจารณาหนังสือขอความเห็นชอบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่นช้แล้วภายนนบริเวณโรงงาน
(1) เอกสารทั่วไป
(1.1) รายละเอียดเกี่ยวกับของเสีย ได้แก่ ชื่อของเสีย รหัสของเสีย (6 หลัก) ปริมาณที่ขอความเห็นชอบ (ตัน/ปี) รหัสกาจัด และภาพถ่ายของของเสีย
(1.2) รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขั้นตอนที่ทานห้เกิดของเสีย
(1.3) แผนผังบริเวณโรงงาน แสดงจุดหรือบริเวณที่จัดเก็บ/จัดการของเสีย
(1.4) แผนผังแสดงรายละเอียดพื้นทีจ่ ัดเก็บ และบริเวณการจัดการของเสีย พร้อมภาพ
(1.5) รายละเอียดกระบวนวิธีการรีไซเคิล หรือการบาบัด/กาจัด หรือการนาไปนช้ประโยชน์
***เฉพาะกรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลที่ทราบกันทั่วไปว่า ประเภทของเสียดังกล่าว ทัง้ นนด้านปริมาณและด้านคุณภาพ สามารถดาเนินการเชิงอุตสาหกรรมได้จริง จะต้อง
แนบเอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือหรือคาชีแ้ จงที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการเพื่อนามาประกอบการพิจารณา***
(1.6) เอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือหรือคาชี้แจงที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ เพือ่ นามาประกอบการพิจารณา เฉพาะกรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลที่ทราบกั นทั่วไปว่า
ประเภทของเสียดังกล่าว ทั้งนนด้านปริมาณและด้านคุณภาพสามารถดาเนินการเชิงอุตสาหกรรมได้จริง
(1.7) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) เฉพาะกรณีทมี่ ีการนช้สารเคมีนนกระบวนการที่ก่อนห้เกิดของเสียที่จะขอความเห็นชอบ
(1.8) รายการบัญชีเครื่องจักรที่นช้นนกระบวนการรีไซเคิล หรือการบาบัด/กาจัด หรือการนาไปนช้ประโยชน์ (กรณีที่เพิ่มเครื่องจักรจนเข้าข่ายเป็นการขยาย
โรงงาน จะต้องไปดาเนินการขอขยายโรงงานภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบด้วย)
(2) เอกสารเพิ่มเติมตามวิธีการจัดการของเสีย
(2.1) การหมักทาปุยย หรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (เฉพาะเศษชิ้นส่วนพืชและสัตว์ กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
เกษตรแปรรูป และกระดาษ รวมถึงขี้เถ้า)
(1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่าน้าสกัดของของเสีย เฉพาะของเสียจากอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และขี้เถ้าจากถ่านหิน
(2) ผลวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เฉพาะของเสียประเภทขี้เถ้าทุกชนิด
(3) ผลการวิเคราะห์ปุยยอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องมาตรฐานปุยยอินทรีย์ พ.ศ.2548เป็นต้น (ถ้า
มี)
(4) ผลการทดลอง บทความหรืองานวิจยั ทางวิชาการที่เกีย่ วข้องหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
(5) หนังสือรับรอง/หนังสือนห้ความเห็นนนการนาไปนช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น (ถ้ามี)
(2.2) ถมที/่ ถมบ่อดิน/ถมบ่อน้า (เฉพาะเศษกระเบื้อง ดิน หิน ปูน ทราย คอนกรีต ซีเมนต์ ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและไม่เป็น Designated waste รวมถึง
ตะกอนจากระบบผลิตน้านช้อุตสาหกรรม)
(1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่าน้าสกัดของของเสีย เฉพาะตะกอนจากระบบผลิตน้านช้อุตสาหกรรม
(2) แผนผังแสดงขอบเขตโรงงานตามนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อมระบุตาแหน่งบริเวณพื้นที่ ที่จะนาของเสียไปถมที่ลุ่ม ภาพถ่าย
บริเวณที่จะถมพื้นที่
(3) รายละเอียดการคานวณปริมาตรของพื้นที่รองรับของเสีย พร้อมทั้งระบุปริมาณของเสียทั้งหมดที่คาดว่าจะนาไปถมที่นนบริเวณดังกล่าว และ
ระยะเวลานนการดาเนินการ
(4) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจากการขนส่งเคลื่อนย้าย และรวมถึงการถมที่ซึ่งจะต้องมีการปิดทับด้วย
วัสดุป้องกันการฟุ้งกระจาย
หมายเหตุ วัสดุที่ไม่นช้แล้วที่จะนาไปถมที่ลุ่มควรจะมีคุณสมบัติทางกายภาพนกล้เคียงกับวัสดุธรรมชาตินนลักษณะมวลหยาบ มวลละเอียด เช่ น กรวด หิน ดิน ทราย
(2.3) เชื้อเพลิงนนกระบวนการผลิตไอน้า
(1) รายละเอียดของ Boiler
(2) เชื้อเพลิงที่นช้อยู่นนปัจจุบัน พร้อมสัดส่วน
(3) ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศที่นช้อยู่นนปัจจุบัน
(4) ผลการตรวจสอบ ทดสอบ การนช้ของเสียเป็นเชื้อเพลิงนนหม้อไอน้าจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบ
หม้อไอน้า ที่มกี ารระบุเลขทะเบียนหม้อไอน้า อัตราการนช้เชื้อเพลิง (ของเสีย) รวมทั้งผลการตรวจสอบระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
(5) เอกสารรับรองความปลอดภัยการนช้หม้อไอน้า ของการนช้เชื้อเพลิงทางเลือกตามที่เสนอ ที่มีการระบุเลขทะเบียนหม้อไอน้า พร้อมทั้งนห้มีการลงนาม
โดยวิศวกรตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
(6) วิธกี ารจัดการกากที่เหลือจากการเผาไหม้
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(2.4) การฝังกลบ
(1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่าน้าสกัดของของเสีย
(2) ผลวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของของเสีย
(3) แบบแปลนหลุมฝังกลบของเสีย ประกอบด้วย ระบบกันซึม ระบบการตรวจสอบการรั่วไหล ระบบระบายก๊าซและระบบบาบัดน้าเสียตามความ
เหมาะสมของชนิดหรือประเภทของของเสียนั้นๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนห้มีการลงนามโดยวิศวกรตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
(4) รายละเอียดการคานวณปริมาตรของพื้นที่รองรับของเสีย พร้อมทั้งระบุปริมาณของเสียทั้งหมดที่คาดว่าจะนาไปฝังกลบนนบริเวณดังกล่าว และ
ระยะเวลานนการดาเนินการ
(5) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจากการขนส่งเคลื่อนย้าย
ทั้งนี้ การฝังกลบของเสียไม่อันตราย จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การฝังกลบของเสียของโรงงานที่ไม่เข้าข่ายของเสียอันตราย และการฝังกลบอันตรายจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลุมฝังกลบอย่างปลอดภัยสาหรับของเสียที่เป็นของเสียอันตรายซึ่งผ่านการทาลายฤทธิ์หรือปรับเสถียรและทาก้อนแข็งมาแล้ว
(2.5) การเผาของเสียอันตราย
(1) แบบแปลนเตาเผา และระบบเกีย่ วเนื่องต่างๆ เช่น ระบาบัดมลพิษทางอากาศ การจัดการน้าเสีย การนาพลังงานความร้อนกลับมานช้ประโยชน์ การ
จัดการกากที่เหลือจากการเผาไหม้ พร้อมทั้งนห้มีการลงนามโดยวิศวกรตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
(2) รายละเอียดการคานวณเตาเผา และระบบเกี่ยวเนื่องต่างๆ
(3) มาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ เช่น มาตรการการป้องกันการฟุ้งกระจายจากการขนส่งเคลื่อนย้าย
หมายเหตุ ค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศ จะต้องเป็นไปตาม ประกาศ อก. เรื่องกาหนดค่าปริมาณของสารเจือปนนนอากาศที่ระบายออกจากปล่องตามสิ่งปฏิกลู หรือ
วัสดุที่ไม่นช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545
(2.6) การทาอิฐบล็อก
(1) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมด และค่าน้าสกัดของของเสีย
(2) ผลการทดลอง บทความหรืองานวิจยั ทางวิชาการที่เกีย่ วข้องหรือสนับสนุน (ถ้ามี)
(3) วิธกี ารจัดการกากที่เหลือจากการทาอิฐบล็อก รวมถึงอิฐบล็อกที่ไม่ได้มาตรฐาน
หมายเหตุ **พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
/ติดต่อทางไปรษณีย์)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณานนเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: (1. หำกครบถ้วน จนท. ออกใบรับเรื่องใหู้ผขอ
ุ
2. หำกไม่ครบถ้วน แต่สำมำรถแก้ไขได้
ทันที ผู้ขอสำมำรถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หำกไม่ครบถ้วนและไม่สำมำรถแก้ไขได้ในทันที จนท.แจ้งควำม
บกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมให้ผู้ขอแก้ไขเอกสำร ))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนาม และแจ้งผลนห้ผู้ขอ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

12 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

9 วันทาการ

3 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือขอความเห็นชอบ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนาม
รับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
3
หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกไว้ไม่เกิน 6เดือน ของผู้นห้บริการ มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้
นห้บริการทุกหน้า)
4) หนังสือมอบอานาจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
5) สาเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือ
1.สาเนานบรับแจ้ง ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)
2.สาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2)
3. สาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุกหน้า ทั้งนี้สาเนาข้อ 1 - 3 ต้องมี
การลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือผู้มอบอานาจ)
6) รายละเอียดเกี่ยวกับของเสีย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ได้แก่ ชื่อของเสีย รหัสของเสีย (6 หลัก) ปริมาณที่ขอความเห็นชอบ (ตัน/ปี) รหัสกาจัด และภาพถ่าย
ของของเสีย)
7) รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขั้นตอนที่ทาให้เกิดของเสีย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
8) แผนผังบริเวณโรงงาน แสดงจุดหรือบริเวณที่จัดเก็บ/จัดการของเสีย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
9) แผนผังแสดงรายละเอียดพื้นที่จัดเก็บ และบริเวณการจัดการของเสีย พร้อมภาพ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
10) รายละเอียดกระบวนวิธีการรีไซเคิล หรือการบาบัด/กาจัด หรือการนาไปใช้ประโยชน์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
11) เอกสารรับรองที่น่าเชื่อถือหรือคาชี้แจงที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เพื่อนามาประกอบการพิจารณา เฉพาะกรณีที่ไม่ปรากฏข้อมูลที่ทราบกันทั่วไปว่าประเภทของเสีย
ดังกล่าว ทั้งนนด้านปริมาณและด้านคุณภาพสามารถดาเนินการเชิงอุตสาหกรรมได้จริง)
12) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่มีการนช้สารเคมีนนกระบวนการที่ก่อนห้เกิดของเสียที่จะขอความเห็นชอบ)
13) รายการบัญชีเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิลหรือการบาบัด/กาจัดหรือการนาไปใช้ประโยชน์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
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ลาดับ
14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เอกสารเพิ่มเติมตามวิธีกาจัด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ดูรายละเอียดเพิ่ม (ตามแต่วธิ ีกาจัด) ได้ นนหัวข้อ "หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นหนังสือขอ
ความเห็นชอบ")

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
-

ชื่อแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือ ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ระบุนนหนังสือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถขนส่ง แล้วแต่กรณี
1.1 กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งต้องยืน่ คาขอนนนามผู้ประกอบการขนส่ง
1.2 กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองมินช่บุคคลคนเดียวกัน ต้องยื่นคาขอนนนามผู้ครอบครอง
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
- การขนส่งวัตถุอันตรายต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556
- รถขนส่งต้องมีการประกันภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย
- ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
/ติดต่อทางไปรษณีย์)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณานนเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: (1. หำกครบถ้วน จนท. ออกใบรับเรื่องใหู้ผขอ
ุ 2. หำกไม่ครบถ้วน แต่สำมำรถแก้ไขได้ทันที ผู้
ขอสำมำรถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หำกไม่ครบถ้วนและไม่สำมำรถแก้ไขได้ในทันที จนท.แจ้งควำมบกพร่องและ
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยืน่ เพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมให้ผู้ขอแก้ไขเอกสำร ))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา (ผุ้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการกอง)
(หมายเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนาม และแจ้งผลนห้ผู้ขอ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

14 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

5 วันทาการ

5 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขออนุญาต (วอ.7) หรือคาขออนุญาตต่ออายุ (วอ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารคาขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย กรณีขอนหม่ นช้แบบคาขอ วอ.7 หาก
เป็นการต่ออายุนช้แบบคาขอต่ออายุ วอ .9)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
(1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาทีล่ งนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมการปกครอง
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ลาดับ
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. เฉพาะของผู้นห้เช่าหรือยินยอมนห้นช้สถานที่จอดรถ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร 2. สาเนาเอกสาร
ของโรงงานบาบัด/กาจัดปลายทาง และมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. ของผู้ขออนุญาต 2. ของผู้นห้เช่าสถานที่หรือยินยอมนห้นช้สถานที่ 3. ของโรงงานบาบัดหรือกาจัดของ
เสีย ทั้งนี้เอกสารทั้ง 1-3 ต้องออกไม่เกิน 6 เดือน และมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท ทุกหน้า)
หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
สัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่สาหรับจอดรถเพื่อการขนส่งพร้อมเอกสารแสดงการเป็น
เจ้าของสถานที่ดังกล่าว
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล และมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
รายงานจดทะเบียนในใบคู่มือจดทะเบียนของรถขนส่ง
กรมการขนส่งทางบก
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
ภาพถ่ายสีแสดงเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ขับขี่รถขนส่งและอุปกรณ์ระงับอุบัติภัย
ประจารถ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
เอกสารการขึ้นทะเบียน/การตรวจสอบแท็งค์ติดตรึงตามประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่องการขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบรรจุภัณฑ์เป็นแท็งค์ยึดติดถาวรกับตัวรถ และมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท
(ถ้ามี))
แผนมาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินขณะทาการขนส่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
รายละเอียดประเภทของของเสียอันตรายที่ทาการครอบครองเพื่อการขนส่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่ขนส่งมากกว่า 1 รายการ โดยนห้ระบุประเภทตามบัญชีรายชือ่ วัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชือ่ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 บัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ
บัญชี 5.2 ของเสียเคมีวัตถุ และมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)))
หนังสือรับรองจากโรงงานบาบัดหรือกาจัดของเสียซึ่งผู้ขออนุญาตขนส่ง ของเสียไปบาบัดหรือกาจัดพร้อม
เอกสารของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบาบัดหรือกาจัดของเสีย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ของผู้บาบัดหรือกาจัดของเสีย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ( หรือ 1.สาเนานบรับแจ้ง ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)
2.สาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2)
3. สาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุกหน้า สาเนาเอกสารข้อ 1 – 3 ต้อง
มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ลาดับ
14)

15)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ภาพถ่ายสีรถขนส่งที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย 4 ด้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีการขอนหม่ (วอ.7) 2. กรณีการต่ออายุ (วอ.9) โดยติดเครื่องหมายดังนี้
2.1 ติดแผ่นเครื่องหมายสีส้มที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตราย (hazard identification number) และ
หมายเลขสหประชาติ (UN number) สาหรับชื่อวัตถุอันตราย (ของเสียอันตราย) ที่ทาการขนส่ง บริเวณด้านหน้า
และด้านท้ายรถยนต์
2.2 ติดแผ่นป้ายรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัสทามุม 45 องศา (รูปเพชร) ของวัตถุอันตรายประเภทที่ 9 บริเวณ ด้านข้าง
ยานพาหนะทั้งสองด้านและด้านท้ายของยานพาหนะ
2.3 ติดแผ่นป้ายคาว่า “วัตถุอันตราย” เป็นอักษรสีแดงเห็นได้ชัดเจน ไว้บริเวณด้านข้างยานพาหนะทั้งสองด้าน)
ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งของเสียอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีการต่ออายุ (วอ.9) นห้ติดฉลากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทามุม 45 องศา (รูปเพชร) ของวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 9 ทีบ่ รรจุภัณฑ์)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงห้าร้อยตารางเมตร
2) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตรขึ้นไป
แต่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
3) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป
แต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
4) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
5) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บ
รักษาไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
6) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บ
รักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
7) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บ
รักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
8) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การ
เก็บรักษาไม่ถึงสองพันตารางเมตร
9) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การ
เก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
10) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี

-

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มคาขออนุญาตมีไว้นนครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7)
2)
แบบคาขอต่ออายุนบอนุญาต วอ.9

103

คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นเจ้าของสถานที่ หากไม่นช่เจ้าของสถานที่ต้องมีหนังสือเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
มีเอกสารประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน
ตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
/ติดต่อทางไปรษณีย์)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณานนเบื้องต้น
(หมายเหตุ: (1. หากครบถ้วน จนท. ออกนบรับเรื่องนห้ัผขอ
ุ 2. หากไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ทันที ผู้
ขอสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หากไม่ครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขได้นนทันที จนท.แจ้งความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยืน่ เพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมนห้ผู้ขอแก้ไขเอกสาร ))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา (ผู้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการกอง)
(หมำยเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนาม และแจ้งผลนห้ผู้ขอ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

14 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

5 วันทาการ

5 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขออนุญาต (วอ.7) หรือคาขออนุญาตต่ออายุ (วอ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารคาขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย กรณีขอนหม่ นช้แบบคาขอ วอ.7 หาก
เป็นการต่ออายุ นช้แบบคาขอต่ออายุ วอ .9 )
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
(1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมการปกครอง
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ลาดับ
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะของเจ้าของอาคาร หรือเจ้าของที่ดินแล้วแต่กรณี พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. ออกไม่เกิน 6 เดือน /มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา บริษัทโดยผูข้ อฯ ทุกหน้า 2. ของ
ผู้นห้เช่าสถานที่หรือยินยอมนห้นช้สถานที่ พร้อมลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา ) 3. ของปลายทาง )
หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
สัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่สาหรับการครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา พร้อม
เอกสารแสดง การเป็นเจ้าของสถานทีด่ ังกล่าว เช่น โฉนดที่ดิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ครอบครองวัตถุอันตราย โดยแสดงสถานที่สังเกตใกล้เคียงที่สาคัญ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
แผนผังแสดงบริเวณที่จัดเก็บภายในสถานที่ครอบครองวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
ภาพถ่ายสีแสดงภาชนะบรรจุและ/หรือพื้นที่การจัดเก็บภายใน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
กรณี ของเสียที่นามาเก็บรักษา มาจาก สถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีกฎหมายควบคุมดูแลเฉพาะ ต้องมีหนังสือ
อนุญาตจากหน่วยงานที่กากับดูแลตามกฎหมายนั้น ๆ ด้วย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
หนังสือรับรองของปลายทางที่รับของเสียไปดาเนินการบาบัดหรือกาจัด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ลาดับที่ 101 หรือ 106 (กรณีปลายทางเป็นโรงงาน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
มาตรการป้องกันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
แบบแปลนอาคารโรงเก็บวัตถุอันตรายพร้อมหนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยวิศวกรผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่รับรองให้เก็บรักษาวัตถุอันตรายได้ โดยรับรองให้กับผู้ขออนุญาตครอบครองวัตถุ
อันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงห้าร้อยตารางเมตร
2) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตร
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
3) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตร
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
4) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตร
ขึ้นไป
5) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การ
เก็บรักษาไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
6) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การ
เก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
7) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การ
เก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
8) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่
การเก็บรักษาไม่ถึงสองพันตารางเมตร
9) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่
การเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
10) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มคาขออนุญาตมีไว้นนครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.7
2)
แบบคาขอต่ออายุนบอนุญาต วอ.9
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ยื่นขอต้องเป็นเจ้าของสถานที่ หากไม่นช่เจ้าของสถานที่ต้องมีหนังสือเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ แล้วแต่กรณี
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
/ติดต่อทางไปรษณีย์)
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณานนเบื้องต้น
(หมำยเหตุ: (1. หำกครบถ้วน จนท. ออกใบรับเรื่องใหู้ผขอ
ุ 2. หำกไม่ครบถ้วน แต่สำมำรถแก้ไขได้ทันที ผู้
ขอสำมำรถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หำกไม่ครบถ้วนและไม่สำมำรถแก้ไขได้ในทันที จนท.แจ้งควำมบกพร่องและ
รำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยืน่ เพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมให้ผู้ขอแก้ไขเอกสำร ))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
3) การพิจารณา
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา
(ผุ้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการกอง)
(หมำยเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนาม และแจ้งผลนห้ผู้ขอ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

14 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

5 วันทาการ

5 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขออนุญาต (วอ.7) หรือคาขออนุญาตต่ออายุ (วอ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารคาขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย กรณีขอนหม่ นช้แบบคาขอ วอ.7 หาก
เป็นการต่ออายุนช้แบบคาขอต่ออายุ วอ .9)
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
(1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมการปกครอง
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ลาดับ
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เฉพาะของเจ้าของอาคาร หรือเจ้าของที่ดินแล้วแต่กรณี พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. ออกไม่เกิน 6 เดือน /มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา บริษัทโดยผูข้ อฯ ทุกหน้า 2. ของ
ผู้นห้เช่าสถานที่หรือยินยอมนห้นช้สถานที่ พร้อมลงนามรับรองเอกสารและประทับตรา ))
หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานที่ครอบครองวัตถุอันตราย โดยแสดงสถานที่สังเกตใกล้เคียงที่สาคัญ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
แผนผังแสดงบริเวณที่จัดเก็บภายในสถานที่ครอบครองวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
ภาพถ่ายสีแสดงภาชนะบรรจุและ/หรือพื้นที่การจัดเก็บภายใน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)
สัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่สาหรับการครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อขาย พร้อมเอกสาร
แสดง การเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับ)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงห้าร้อยตารางเมตร
2) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตร
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
3) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตร
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
4) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตร
ขึ้นไป
5) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การ
เก็บรักษาไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
6) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การ
เก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
7) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่ การ
เก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
8) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่
การเก็บรักษาไม่ถึงสองพันตารางเมตร
9) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี และนช้พื้นที่เฉพาะเพือ่
การเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
10) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี

ค่าธรรมเนียม
500 บาท/ฉบับ
1,000 บาท/ฉบับ
1,500 บาท/ฉบับ
3,000 บาท/ฉบับ
1,000 บาท/ฉบับ
1,500 บาท/ฉบับ
3,000 บาท/ฉบับ
1,500 บาท/ฉบับ
3,000 บาท/ฉบับ
3,000 บาท/ฉบับ
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มคาขออนุญาตมีไว้นนครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7)
2)
แบบคาขอต่ออายุนบอนุญาต วอ.9
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานที่นาเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) บัญชี 5.2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
ภายนต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. เอกสารประกอบการพิจาณาการขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) ครบถ้วนถูกต้อง
2.1 แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) โดยต้องเป็นแบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) ที่กาหนดนนกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตาม
ความนนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยสามารถถ่ายสาเนา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กรอ. โดยไม่อนุญาตนห้เปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร
2.1.1 รายละเอียดการกรอกข้อมูลนนแบบคาขออนุญาตฯ ถูกต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มีนห้ระบุว่า ไม่มี หรือนช้เครื่องหมาย - แทน) ข้อมูลทั่วไปของผู้ขออนุญาตต้อง
สอดคล้องกับข้อมูลนนสาเนานบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ สาเนานบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือสาเนาหนังสือรับรองการ
ประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดิน
หรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) และสาเนาหนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.03/6)
2.1.2 แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) (ของเสียเคมีวัตถุ) ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต (นนกรณีที่เป็นนิติบุคคลนห้ปฏิบัติตามข้อกาหนด
นนหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคล) หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจนห้ลงนามแทนผู้ขออนุญาต ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ
2.2 เอกสารประกอบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
(1) แผนการนาเข้าของเสียเคมีวัตถุที่นามาเป็นวัตถุดิบนนกระบวนการผลิต โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กระบวนการผลิต ชนิด ปริมาณ ของเสียที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พร้อมแผนผังแสดงการจัดแบ่งพื้นที่การเก็บวัตถุอันตราย และแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตราย และบริเวณข้างเคียง
(2) รูปถ่ายของเสีย และรูปถ่ายภาชนะบรรจุที่จะนช้ และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุของเสีย
(3) สัญญา (Contract) ระหว่าง ผู้นาเข้า-ผู้ส่งออก (ประเทศต้นทาง)โดยระบุเลขที่ของสัญญาวันที่ทาสัญญาปริมาณและระยะเวลาของสัญญาลงนามโดยผู้มี
อานาจลงนามทั้ง 2 ฝ่าย
2.3 เอกสารเฉพาะด้านเทคนิค (แล้วแต่กรณี)
(1) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) เพื่อพิสูจน์ความเป็นอันตราย(ถ้ามี)
(2) ผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกันแล้วครบร้อยละ 100 โดยวิธี X-ray fluorescence (XRF) (แล้วแต่กรณี)
(3) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปนเช่นPb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Be และ Cr6+นนหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย
(Total Concentration mg/kg; wet weight) ทั้งนี้ผลวิเคราะห์ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น ISO/IEC
17025:2005 (แล้วแต่กรณี)
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
/ติดต่อทางไปรษณีย์)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ
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ลาดับ
1)

2)
3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. หากครบถ้วน จนท. ออกนบรับเรื่องนห้ัผขอ
ุ 2. หากไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ทันที ผู้
ขอสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หากไม่ครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขได้นนทันที จนท.แจ้งความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยืน่ เพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมนห้ผู้ขอแก้ไขเอกสาร))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
การพิจารณา
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา
(ผุ้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการกอง)
(หมำยเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนาม และส่งหนังสือแจ้งผลนห้ผู้ขอ
(หมำยเหตุ: (ทั้งอนุญำตและไม่อนุญำต))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

15 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

5 วันทาการ

4 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) แบบใบแจ้ง (Notification Form)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีนาเข้าตามอนุสัญญาบาเซล
3) บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
(1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
4) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
5) สาเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือ
1.สาเนานบรับแจ้ง ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)
2.สาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2)
3. สาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุกหน้า
ทั้งนี้สาเนาข้อ 1 - 3 ต้องมีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหรือผู้มอบอานาจ))
6) สัญญาซื้อขาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือสัญญาการนห้บริการ ซึง่ ระบุชื่อผู้นาเข้าของเสียเคมีวัตถุทั้งต้นทางและปลายทาง ปริมาณ
ระยะเวลา ลงนามโดยผู้มอี านาจลงนามทั้งสองฝ่าย)
7) รายละเอียดกระบวนการผลิต พร้อมระบุขั้นตอนการนามาใช้ (Process Chart)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
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ลาดับ
8)
9)
10)

11)
12)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
รูปถ่ายและภาชนะบรรจุของเสียเคมีวตั ถุพร้อมคาอธิบายประกอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทัง้ หมดของสิ่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Be และ Cr6+ ใน
หน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (Total Concentration mg/kg; wet weight)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (*ทั้งนี้ผลวิเคราะห์จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ทาการวิเคราะห์และจะต้องดาเนินการวิเคราะห์โดย
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหน่วยงานราชการที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกัน
แล้วครบร้อยละ 100 (วิธี XRF) หรือ
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทีข่ ึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีวตั ถุประสงค์รับจ้างวิเคราะห์ หรือ
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรอง จากประเทศต้นทางซึ่งต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น
ISO/IEC 17025:2005)
ผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกันแล้วครบร้อยละ 100 (วิธี XRF)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พารามิเตอร์ที่ทาการวิเคราะห์จะต้องพิจารณานห้สอดคล้องลักษณะของของเสียดังกล่าว)
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. แผนการนาเข้าของเสียเคมีวัตถุที่นามาเป็นวัตถุดิบนนกระบวนการผลิต โดยอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยกระบวนการผลิต ชนิด ปริมาณ ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยพร้อมแผนผังแสดงการจัดแบ่งพื้นที่การเก็บวัตถุอันตราย และแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บ
รักษาวัตถุอันตราย และบริเวณข้างเคียง
2. รูปถ่ายของเสีย และรูปถ่ายภาชนะบรรจุที่จะนช้ และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุของเสีย)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) กรณีปริมาณการนาเข้าต่อปี ไม่ถึงสิบเมตริกตัน
2) กรณีปริมาณการนาเข้าต่อปี ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตัน
3) กรณีปริมาณการนาเข้าต่อปี ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน
4) กรณีปริมาณการนาเข้าต่อปี ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ฉบับ

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย วอ.3
2)
แบบนบแจ้ง (Notification Form) (หมำยเหตุ: กรณีนาเข้าตามอนุสัญญาบาเซล)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง เงื่อนไขนนการอนุญาตนห้นาเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามานนราชอาณาจักร (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2550 ออกตามความนนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 กาหนดนห้เครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่ผ่านการนช้งานมาแล้ว แต่ยังสามารถ
นช้งานได้และคงรูปตามสภาพการผลิตเดิม หรือสามารถนามาซ่อมแซม ดัดแปลง หรือปรับปรุง นห้นช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
- การนาเข้าเพื่อการนช้ซ้า หมายถึง การนาเข้าเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องนช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้วที่สามารถนช้ซ้าได้
- การนาเข้าเพื่อการซ่อมแซม หมายถึง การนาเข้าเพือ่ การซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์
หรือส่วนประกอบของเครื่องนช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว ที่ชารุดนห้คืนสู่สภาพนช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม รวมถึงการนากลับเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องนช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว ที่ผา่ นการซ่อมแซมแล้วเสร็จจากต่างประเทศ
- การนาเข้าเพื่อการดัดแปลง หรือปรับปรุงนห้นช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หมายถึง การนาเข้าเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว หรือ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องนช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว มาทาการดัดแปลง ปรับเปลีย่ น เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงแก้ไข นห้อยู่นนสภาพพร้อม
นช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เดิม
และยังมีการนาผ่าน/ผ่านแดน หมายถึง การนาเข้าเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องนช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้วมาประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์นนการส่งต่อไปยังประเทศที่สามต่อไป
1. ผู้ยื่นคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอนั ตราย (เครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว) ตามบัญชี 5.3 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ภายนต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สามารถเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลได้แล้วแต่กรณี
ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อการนช้ซ้า เพื่อการดัดแปลงหรือปรับปรุง หรือนนกรณีนาผ่าน/ผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง
เงื่อนไขนนการอนุญาตนห้นาเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้วทีเ่ ป็นวัตถุอันตรายเข้ามานนราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
2.1 เอกสารประกอบทัว่ ไป
2.1.1 แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) ต้องเป็นแบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) ที่กาหนดนนกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความนนพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยสามารถถ่ายสาเนา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กรอ.
โดยไม่อนุญาตนห้เปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต (นนกรณีที่เป็นนิติบุคคลนห้ปฏิบัติตามข้อกาหนดนนหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจนห้ลงนามแทนผู้ขออนุญาต ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชือ่ รายละเอียดการกรอกข้อมูลนนแบบคาขออนุญาตฯ ถูกต้อง
ครบถ้วน (ถ้าไม่มีนห้ระบุว่า ไม่มีหรือนช้เครื่องหมาย - แทน)
2.1.2 กรณีเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงาน - ข้อมูลทั่วไปของผู้ขออนุญาตต้องสอดคล้องกับข้อมูลนนสาเนานบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ
สาเนานบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดินหรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) และสาเนา
หนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.03/6) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ข้อมูลทั่วไปของผู้ขออนุญาตต้องสอดคล้องกับ
สาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2.2 เอกสารประกอบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (เครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้)
(1) สาเนาบัญชีสินค้า(Invoice) รายการพัสดุภัณฑ์ (Packing List)
(2) สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ (นช้กรณีนาวัตถุอันตรายเก็บไว้นนสถานทีข่ องผู้อื่น)
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ออกนห้ไม่เกิน 6 เดือนของผู้ยินยอมนห้นช้สถานที่
- สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงนามนนหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่
- แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และบริเวณข้างเคียง
- แบบแปลน แผนผัง อาคารแสดงบริเวณจัดเก็บรักษาวัตถุอันตราย
(3) กาหนดวันเรือเข้า
(4) นบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L)นบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill) นห้ระบุวันนาส่งนห้ชัดเจน
2.3 เอกสารประกอบการพิจาณาเฉพาะแต่ละวัตถุประสงค์การนาเข้า
2.3.1 กรณีนาเข้าเพื่อการนช้ซ้า
(1) กรณีเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว นช้หนังสือแสดงเหตุผลความจาเป็นและแผนการนช้งานที่แน่นอน โดยจะต้องเป็น
เครื่องนช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้วทีม่ ีคุณสมบัติพิเศษที่จาเป็นต้องนช้นนกิจการของตนเองเฉพาะเรื่อง
(2) กรณีชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบเครื่องนช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว นช้หนังสือแสดงหลักฐานการปรับเปลี่ยนทดแทนและเหตุผลความ
จาเป็น พร้อมแผนการนช้งานที่แน่นอน
2.3.2 กรณีนาเข้าเพื่อการซ่อมแซม
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(1) สาเนานบสุทธินากลับหรือสาเนานบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากร
(2) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นโรงงานอุตสาหกรรม นห้ยื่นหลักฐานการเป็นผู้ที่ได้รับนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) หรือ สาเนานบรับแจ้งการ
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2)หรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดินหรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) และสาเนาหนังสืออนุญาตนห้ประกอบ
กิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.03/6)หลักฐานการเป็นผู้ได้รับนบอนุญาตประกอบกิจการผลิต หรือซ่อมแซมเครื่องนช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของเครื่องนช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขีดความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณนาเข้า
2.3.3 กรณีนาเข้าเพื่อการดัดแปลงหรือปรับปรุง
(1) หลักฐานการเป็นผู้ที่ได้รับนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.4) หรือ สาเนานบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2) หรือสาเนาหนังสือ
รับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาต
นห้นช้ที่ดินหรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) และสาเนาหนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.03/6) ลาดับที่
69 หรือ 70 หรือ 71 หรือ 72 หรือ 73 หรือ 106 ที่มีขีดความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณนาเข้า
(2) หลักฐานการเป็นผู้ได้รับนบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีขีดความสามารถเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณการนาเข้า
(3) หนังสือรับรองอายุการนช้งาน (Certificate) ที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้ส่งออก พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น และปีที่ผลิตของเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว โดยอายุการนช้งานไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลิต (ยกเว้นเครื่องถ่ายเอกสารไม่เกิน 5 ปี และไม่กาหนดอายุสาหรับตลับหมึกพิมพ์ (Toner
Cartridge) และอุปกรณ์นห้ความร้อนกับหมึกพิมพ์ (Fuser Module)
(5) เอกสารแสดงความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจ
(6) เอกสารแสดงรายละเอียดการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
2.3.4 กรณีนาผ่าน/ผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม
(1) หนังสือแสดงคุณสมบัติเป็นผู้ขอถ่ายลา หรือสามารถส่งสินค้าผ่านแดนของผู้ประกอบการทีอ่ อกรับรองโดยกรมศุลกากร
(2) รูปถ่ายสินค้าขณะโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
(3) รูปถ่ายหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ที่ตรงกับเอกสารนนสาเนาบัญชีสินค้า(Invoice)หรือ นบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L)โดยการปิดประตูตู้
ด้านขวานห้เห็นหมายเลขตู้ และเปิดประตูตู้ด้านซ้ายนห้เห็นสินค้าที่บรรจุนนตู้
(4) หนังสือรับรองอายุการนช้งาน (Certificate) ที่ออกโดยผู้รวบรวม/ผู้ส่งออก พร้อมระบุ ยี่ห้อ รุ่น และปีที่ผลิตของเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว โดยอายุการนช้งานไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลิต (ยกเว้นเครื่องถ่ายเอกสารไม่เกิน 5 ปีและไม่กาหนดอายุสาหรับตลับหมึกพิมพ์ (Toner
Cartridge) และอุปกรณ์นห้ความร้อนกับหมึกพิมพ์ (Fuser Module)
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
/ติดต่อทางไปรษณีย์)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณา
(หมายเหตุ: 1. หากครบถ้วน จนท. ออกนบรับเรื่องนห้ัผขอ
ุ 2. หากไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ทันที ผู้
ขอสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หากไม่ครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขได้นนทันที จนท.แจ้งความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยืน่ เพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมนห้ผู้ขอแก้ไขเอกสาร)
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

15 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
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ลาดับ
3)

4)

ขั้นตอน
การพิจารณา
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา (ผูอ้ านวยการกลุ่มและผู้อานวยการกอง)
(หมำยเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนามและส่งหนังสือแจ้งผลนห้ผู้ขอ
(หมำยเหตุ: (ทั้งอนุญำตและไม่อนุญำต))

ระยะเวลา
5 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

4 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
(1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
กระทรวงพาณิชย์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า)
3) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
4) สาเนาใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือ
1.สาเนานบรับแจ้ง ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)
2.สาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2)
3. สาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุกหน้า
ทั้งนี้สาเนาข้อ 1 - 3 ต้องมีการลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหรือผู้มอบอานาจ))
5) สาเนาบัญชีสินค้า(Invoice)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
6) สาเนารายการพัสดุภัณฑ์ (Packing List)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
7) สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (นช้กรณีนาวัตถุอันตรายเก็บไว้นนสถานที่ของผู้อื่น)
8) บัตรประจาตัวประชาชน
กระทรวงมหาดไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. ของผู้ยินยอมนห้นช้สถานที่ 2. ของผู้ลงนามนนหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่)
9) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และบริเวณข้างเคียง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
10) แบบแปลน แผนผัง อาคารแสดงบริเวณจัดเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
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ลาดับ
11)
12)
13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
กาหนดวันเรือเข้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L) หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (นห้ระบุวันนาส่งนห้ชัดเจน)
แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย วอ.3
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) กรณีปริมาณการนาเข้าต่อปี ไม่ถึงสิบเมตริกตัน
2) กรณีปริมาณการนาเข้าต่อปี ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตัน
3) กรณีปริมาณการนาเข้าต่อปี ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน
4) กรณีปริมาณการนาเข้าต่อปี ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ฉบับ

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย วอ.3

ชื่อแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. บัญชี 5.2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ภายนต้พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
2.1 แบบคาขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5) ต้องเป็นแบบคาขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5) (ของเสียเคมีวัตถุ) ทีก่ าหนดนนกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2555) ออกตามความนนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยสามารถถ่ายสาเนา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กรอ. โดยไม่อนุญาตนห้เปลี่ยน
หรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร
(1) รายละเอียดการกรอกข้อมูลนนแบบคาขออนุญาตฯ ถูกต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มีนห้ระบุว่า ไม่มี หรือนช้เครื่องหมาย - แทน)
(2) แบบคาขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5) (ของเสียเคมีวัตถุ) ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต (นนกรณีที่เป็นนิติบุคคลนห้ปฏิบัติตามข้อกาหนดนน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คล) หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจนห้ลงนามแทนผู้ขออนุญาต ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ
2.2 แบบนบแจ้ง (Notification document for transboundary movements/shipments of waste) ต้องกรอกข้อมูลนห้ตรงตามความคุณลักษณะของของเสีย
เคมีวัตถุที่ขออนุญาต และระบุข้อมูลนห้ถูกต้องครบถ้วน (กรณีการส่งออกวัตถุอนั ตรายดาเนินตามอนุสัญญาบาเซล)
2.3 เอกสารประกอบคาขอ
(1) รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขั้นตอนที่ทานห้เกิดของเสียเคมีวัตถุตามที่ขออนุญาต (Process Chart)
(2) รูปถ่ายของเสียพร้อมคาอธิบายประกอบลักษณะของเสียเคมีวัตถุตามที่ขออนุญาต เช่น ของเสียเคมีวัตถุคืออะไร มีองค์ประกอบอะไร เป็นต้น
(3) หนังสือค้าประกันทางการเงิน (Bank Guarantee) ซึ่งต้องยื่นฉบับจริงนนครั้งแรกของการขออนุญาต และเก็บไว้ทกี่ รมโรงงานอุตสาหกรรม และนห้ยื่นสาเนานน
การยื่นขออนุญาตครั้งต่อไป (กรณีการส่งออกตามอนุสัญญาบาเซล)
(4) สัญญา (Contract) ระหว่าง ผู้นาเข้า และ ผู้ส่งออก (ประเทศต้นทาง) ระบุลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามทั้ง 2 ฝ่าย
2.4 เอกสารเฉพาะด้านเทคนิค (แล้วแต่กรณี)
(1) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) เพื่อพิสูจน์ความเป็นอันตราย (ถ้ามี)
(2) ผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกันแล้วครบร้อยละ 100 โดยวิธี X-ray fluorescence (XRF)
(3) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Be และ Cr6+ นนหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย
(Total Concentration mg/kg; wet weight) กรณีที่ผู้ส่งออกไม่นช่โรงงานผู้ก่อกาเนิดต้องมีหนังสือรับรองผลวิเคราะห์จากโรงงานผู้ก่อกาเนิด ทั้งนี้ผลวิเคราะห์ต้อง
มีอายุไม่เกิน 1 ปี และต้องวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถวิเคราะห์ประเภทของสารมลพิษ ตามที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้หรือห้องปฏิบัตกิ ารวิเคราะห์ของหน่วยงานราชการ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
/ติดต่อทางไปรษณีย์)
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
กองบริหารจัดการ
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณา
กากอุตสาหกรรม
(หมำยเหตุ: (1. หากครบถ้วน จนท. ออกนบรับเรื่องนห้ัผขอ
ุ 2. หากไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ทันที
ผู้ขอสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หากไม่ครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขได้นนทันที จนท.แจ้งความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือหลักฐานทีจ่ ะต้องยื่นเพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมนห้ผู้ขอแก้ไขเอกสาร))
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2)
3)

4)

ขั้นตอน
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
การพิจารณา
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา (ผู้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการกอง)
(หมายเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนาม และส่งหนังสือแจ้งผลนห้ผู้ขอ
(หมายเหตุ: (ทั้งอนุญาตและไม่อนุญาต))

ระยะเวลา
15 วันทาการ
5 วันทาการ

4 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบคาขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) แบบใบแจ้ง (Notification Form)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีส่งออกตามอนุสัญญาบาเซล
3) บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
(1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกไม่เกิน 6 เดือน /มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขอฯ ทุกหน้า)
5) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
6) หนังสือค้าประกันทางการเงิน (Bank Guarantee)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ฉบับจริงเก็บไว้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งต่อไปยื่นสาเนา/นช้กรณีดาเนินการตามอนุสัญญาบาเซล))
7) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานนนเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตนห้นช้ที่ดินหรือประกอบกิจการนน
นิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) และสาเนาหนังสืออนุญาตนห้ประกอบกิจการนนนิคมอุตสาหกรรม (แบบ
กนอ. 03/6) ทุกหน้า (กรณีผู้ส่งออกประกอบกิจการโรงงาน) หรือนบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) ของสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า
สถานที่ (กรณีผู้ส่งออกไม่ได้ประกอบกิจการโรงงาน))
8) สัญญาซื้อขาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือสัญญาการนห้บริการ ซึง่ ระบุชื่อผู้นาเข้าของเสียเคมีวัตถุทั้ง ต้นทางและปลายทาง ปริมาณ
ระยะเวลา ลงนามโดยผู้มอี านาจลงนามทั้งสองฝ่าย )
9) รายละเอียดกระบวนการผลิต พร้อมระบุขั้นตอนที่ทาให้เกิดของเสีย (Process Chart)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
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10)

11)
12)
13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. รูปถ่ายของเสีย และรูปถ่ายภาชนะบรรจุที่จะนช้และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุของเสีย
2. แบบคาขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.5))
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกันแล้วครบร้อยละ 100 (วิธี XRF)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พารามิเตอร์ที่ทาการวิเคราะห์จะต้องพิจารณานห้สอดคล้องลักษณะของของเสียดังกล่าว)
ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทัง้ หมดของสิ่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Be และ Cr6+ ใน
หน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (Total Concentration mg/kg; wet weight)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่ผู้ส่งออกไม่นช่โรงงานผู้ก่อกาเนิดต้องมีหนังสือรับรองผลวิเคราะห์จากโรงงานผู้ก่อกาเนิด ทั้งนี้ผล
วิเคราะห์จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ทาการวิเคราะห์และจะต้องดาเนินการวิเคราะห์โดย
• ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหน่วยงานราชการที่มีเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของของเสียครบ 100% หรือ
• ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทีข่ ึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีวตั ถุประสงค์รับจ้างวิเคราะห์ หรือ
• ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอานาจ (Competent Authority)จากประเทศต้นทาง
ซึ่งต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น ISO/IEC 17025:2005)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) กรณีปริมาณการส่งออกต่อปีไม่ถึงสิบเมตริกตัน
2) กรณีปริมาณการส่งออกต่อปี ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตัน
3) กรณีปริมาณการส่งออกต่อปี ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน
4) กรณีปริมาณการส่งออกต่อปี ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ฉบับ

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบคาขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย วอ.5
2)
แบบนบแจ้ง (Notification Form)
(หมำยเหตุ:กรณีส่งออกตามอนุสัญญาบาเซล)

ชื่อแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (นาเข้าของเสียเคมีวัตถุ)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. บัญชี 5.2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ภายนต้พระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2.1 คาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.1) ต้องเป็นแบบคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) ที่กาหนดนนประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2552) โดยสามารถถ่ายสาเนา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ กรอ. โดยไม่อนุญาตนห้เปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร
2.1.1 รายละเอียดการกรอกข้อมูลนนแบบคาขอขึ้นทะเบียนฯถูกต้องครบถ้วน (ถ้าไม่มีนห้ระบุว่า ไม่มี หรือนช้เครื่องหมาย - แทน)
2.1.2 แบบคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) ต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต (นนกรณีที่เป็นนิติบุคคลนห้ปฏิบัติตามข้อกาหนดนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจนห้ลงนามแทนผูข้ ออนุญาต ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ
2.2 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต ครบถ้วนถูกต้อง
(1) ข้อมูลความปลอดภัย (Materials Safety Data Sheet หรือ Safety Data Sheet) ตามแบบ วอ./อก.3 ท้ายประกาศนี้ หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1
หรือ ตามข้อกาหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification And Labelling of Chemicals (GHS) (ถ้ามี)
(2) ข้อกาหนดของวัตถุอันตราย (Specification) (ถ้ามี)
(3) ภาพถ่ายของเสีย และภาพถ่ายภาชนะบรรจุ และการบรรจุหีบห่อหรือผูกมัดบรรจุวัตถุอันตราย
(4) รายละเอียดการผลิต พร้อมระบุขั้นตอนการนาไปนช้ประโยชน์
(5) ผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกันแล้วครบร้อยละ 100 (Certificate of Analysis for Waste Composition) หรือผลวิเคราะห์ค่า
ความเข้มข้นทั้งหมดของส่งเจือปนเช่น Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Mn Be และ Cr6+นนหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (mg/kg; wet
weight) และกรณีที่ผู้ส่งออกไม่นช่โรงงานผู้ก่อกาเนิดต้องมีหนังสือรับรองผลวิเคราะห์จากโรงงานผู้ก่อกาเนิด ทั้งนี้ผลวิเคราะห์จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่
ทาการวิเคราะห์และจะต้องดาเนินการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอานาจ (Competent Authority)จากประเทศต้น
ทางซึ่งต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น ISO/IEC 17025:2005
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด
ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
/ติดต่อทางไปรษณีย์)
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
กองบริหารจัดการ
จนท.รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณานนเบื้องต้น
กากอุตสาหกรรม
(หมายเหตุ: (1. หากครบถ้วน จนท. ออกนบรับเรื่องนห้ัผขอ
ุ 2. หากไม่ครบถ้วน แต่สามารถแก้ไขได้ทันที ผู้
ขอสามารถยื่นเพิ่มเติมได้ 3. หากไม่ครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขได้นนทันที จนท.แจ้งความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยืน่ เพิ่มเติม และคืนเรื่องเดิมนห้ผู้ขอแก้ไขเอกสาร))
2) การพิจารณา
15 วันทาการ กองบริหารจัดการ
เจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) พิจารณาคาขอ
กากอุตสาหกรรม
3) การพิจารณา
5 วันทาการ
กองบริหารจัดการ
เจ้าหน้าทีย่ ื่นคาขอนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณา (ผุ้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการกอง)
กากอุตสาหกรรม
(หมายเหตุ: (1. หากไม่เห็นชอบ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะคืนเรื่องคาขอนห้เจ้าหน้าที่นากลับไป
พิจารณาซ้า 2. หากเห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายพิจารณาจะลงนามนนนบอนุญาต))
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ลาดับ
4)

ขั้นตอน
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนบอนุญาตนห้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายลงนามส่งหนังสือแจ้งผลนห้ผู้ขอ
(หมายเหตุ: (ทั้งอนุญาตและไม่อนุญาต))

ระยะเวลา
4 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
(1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ นห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน ลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยผู้มีอานาจลงนามตาม
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลทุกหน้า)
4) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
5) รูปถ่ายของเสีย และรูปถ่ายภาชนะบรรจุและการบรรจุหีบห่อหรือผูกมัดบรรจุวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)
6) รายละเอียดการผลิต พร้อมระบุขั้นตอนการนาไปใช้ประโยชน์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)
7) ข้อมูลความปลอดภัย (Materials Safety Data Sheet หรือ Safety Data Sheet) ตามแบบ วอ./อก.3
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ ตามข้อกาหนดระบบ Globally Harmonized System of
Classification And Labelling of Chemicals (GHS) (ถ้ามี) **ลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)
8) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทัง้ หมดของสิ่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Be และ Cr6+ ใน
หน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (Total Concentration mg/kg; wet weight) หรือผล
วิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกันแล้วครบร้อยละ 100 (วิธี XRF)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่ผู้ส่งออกไม่นช่โรงงานผู้ก่อกาเนิดต้องมีหนังสือรับรองผลวิเคราะห์จากโรงงานผู้ก่อกาเนิด ทั้งนี้ผล
วิเคราะห์จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ทาการวิเคราะห์และจะต้องดาเนินการวิเคราะห์โดย
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอานาจ(Competent Authority) จากประเทศต้นทาง
ซึ่งต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน สากลเช่น ISO/IEC 17025:2005 **ลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/ฉบับ
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.1)
2)
คาขอต่ออายุนบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.4)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามแบบ วอ./อก.6
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้ได้รับนบอนุญาตนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการนาเข้าเครื่องนช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นช้แล้ว ตามบัญชี 5.2 และ 5.3
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ภายนต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. หลักเกณฑ์วธิ ีการและเงื่อนไขนนการยื่นคาขอ
2.1 การสมัครเป็นสมาชิก
ผู้ประกอบการที่จะประสงค์จะยื่นแจ้ง วอ./อก. 6 จะต้องสมครเป็นสมาชิกตามแบบ วอ./อก. 6.1
พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ ศูนย์สารพันทันนจ ชั้น 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
แบบ วอ./อก. 6 ได้ทเี่ ว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบทันทีนนกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้นนขณะนั้น จะทาบันทึก
ความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลกฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาที่กาหนด
2.2 การแจ้งตามแบบ วอ./อก.6
การแจ้งตามแบบ วอ./อก.6 กาหนดนห้ผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ของเสียเคมีวัตถุ
แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับัอวั
ช่ ตถุอันตราย สูเช่น ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ
(ถ้ามี) ปริมาณ ภาชนะบรรจุชื่อผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต สถานที่เก็บรักษา ชือ่ พาหนะ ด่านศุลกากรที่นาเข้า
หรือส่งออกและกาหนดวันที่พาหนะจะมาถึงหรือออกจากด่านศุลกากร เป็นต้น นห้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนาหรือ
ส่งวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร สามารถแจ้งข้อเท็จจริง ได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th
2. มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
2.1 เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
2.1.1 แบบ วอ./อก. 6.1 ฉบับจริง
2.1.2 เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
(1) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงนามนนคาขอ (ฉบับจริง)
(2) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวนห้นช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า
2.1.3 เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต กรณีเป็นนิติบุคคล
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องคัดสาเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันคัดสาเนาจนถึงวันที่ยนื่ แบบคาขออนุญาตฯ
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวนห้นช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
(4) เอกสารตาม (1)-(4) ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
2.1.4 เอกสารการมอบอานาจ
(1) ต้นฉบับมอบอานาจนห้ดาเนินการแทนอย่างนดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่ตดิ อากรแสตมป์ 10 บาท หรือสาเนาต้นฉบับหนังสือมอบอานาจกรณีเป็นการ
มอบหมายนห้ดาเนินการแทนหลายอย่างโดยนห้ติดอากรแสตมป์ 30 บาท แล้วแต่กรณี (ต้องมีพยาน 2 คน)
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) เอกสารตาม (1) – (2) ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตทุกหน้า
2.2 เอกสารประกอบการพิจารณาแจ้งข้อเท็จจริงกรณีนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย
(2) นบอนุญาตนาเข้า (วอ.4) หรือนบอนุญาตส่งออก (วอ. 6) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นห้แนบสาเนาหนังสือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาด้วย
(3) นบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L) หรือ นบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill) (ถ้ามี)
(4) บัญชีราคาส่งสินค้า (Invoice) หรือ รายการพัสดุภัณฑ์ (Packing List)
(5) กาหนดวันเรือเข้า
(6) นบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก (กรณีขนส่งทางบก/ทางอากาศ)
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
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ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
/ติดต่อทางไปรษณีย์)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. และวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 12:00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดนห้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 2 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลานห้บริการ นับเป็นระยะเวลาขั้นต่าสุดต่อ 1 คาขอ ทีม่ ี 1 รายการ (1:1)
2. หากกรณีที่ 1 คาขอ มีหลายรายการ จะส่งผลนห้ระยะเวลาการตรวจสอบเพิม่ ขึ้น แต่ระยะเวลารวมทั้ง
กระบวนการจะไม่เกิน 1 วัน))
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลานห้บริการ นับเป็นระยะเวลาขั้นต่าสุดต่อ 1 คาขอ ทีม่ ี 1 รายการ (1:1)
2. หากกรณีที่ 1 คาขอ มีหลายรายการ จะส่งผลนห้ระยะเวลาการตรวจสอบเพิม่ ขึ้น แต่ระยะเวลารวมทั้ง
กระบวนการจะไม่เกิน 1 วัน))
3) การลงนาม
พนักงานเจ้าหน้าที่ (วิศวกร/นักวิทยาศาสตร์) ลงนาม และแจ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลานห้บริการ นับเป็นระยะเวลาขั้นต่าสุดต่อ 1 คาขอ ทีม่ ี 1 รายการ (1:1)
2. หากกรณีที่ 1 คาขอ มีหลายรายการ จะส่งผลนห้ระยะเวลาการตรวจสอบเพิม่ ขึ้น แต่ระยะเวลารวมทั้ง
กระบวนการจะไม่เกิน 1 วัน))

ระยะเวลา
0.5 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

0.5 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

1 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบ วอ./อก. 6.1 ฉบับจริง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) บัตรประจาตัวประชาชน
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
(1) แสดงฉบับจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้ว
(2) กรณีมอบอานาจนห้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
(3) กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว นห้แนบสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ออกไม่เกิน 6 เดือน /มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัทโดยผู้ขอฯ ทุกหน้า )
4) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (แนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนามเอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่นช้สาเนา
หนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ)
5) บัญชีสินค้า (Invoice)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
6) รายการพัสดุภัณฑ์ (Packing List)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
7) กาหนดวันพาหนะเข้า/ออก
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
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ลาดับ
8)
9)
10)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L) หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (นห้ระบุวันนาส่งนห้ชัดเจน)
ใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีขนส่งทางบก/ทางอากาศ)
ใบอนุญาตนาเข้า (วอ.4) หรือใบอนุญาตส่งออก (วอ. 6) ฉบับจริง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมสาเนา 1 ชุด และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง นห้แนบสาเนาหนังสือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาด้วย)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300, เว็บไซต์ www.1111.go.th, โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111),
โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล เลขหมาย 1111)
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบ วอ./อก. 6.1

ชื่อแบบฟอร์ม
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตนาเข้า/ ส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความนน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. การยื่นคาขออนุญาตนาเข้า/ส่งออก นห้ยื่นแบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตรายนห้นช้แบบ วอ. 3 หรือคาขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายนห้นช้แบบ วอ. 5 และ
เอกสารประกอบ ได้ที่ศูนย์บริการสารพันทันนจ (single window) กรมโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบก่อนรับคาขอ
ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะลงรับคาขอ หลังจากนั้น ผู้ยนื่ คาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่องได้
ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ยื่น 2 วันทาการ
2.2 กรณีที่คาขอหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนด หากผูย้ ื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิม่ เติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาที่กาหนดนับจากวันที่จัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละผูย้ ื่นคาขอหรือผู้ได้รั บมอบอานาจจะลงนามนน
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
- กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้ ผู้ยื่นคาขอ
ต่อไป
- เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงรับคาขอ หลังจากนั้น ผู้ยื่นคาขอจะ
สามารถติดตามการพิจารณาเรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย(http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
ครบถ้วน 2 วันทาการ
2.3 ผู้ยื่นคาขอจะต้องติดต่อนัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผพู้ ิจารณาเรื่องนนการตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุอันตราย ภายนน 7 วันทาการ นับจากวันที่ได้ดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว หากไม่มีการติดต่อ จนเป็นเหตุนห้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดาเนินการพิจาณาอนุญาตต่อไปได้ เมื่อครบกาหนดเวลาตาม
ขั้นตอนการบริการ เจ้าหน้าที่จะคืนคาขอ
หมายเหตุ **ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
สงวนสิทธิ์ นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งไม่อนุญาต
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนและลงระบบเรียบร้อย
แล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสาร และลงระบบรับเรื่อง
(หมำยเหตุ: (หำกค้ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะบันทึกควำมบกพร่อง ให้ผู้ยื่น
ค้ำขอรับทรำบและให้ยื่นมำให้ครบภำยในระยะเวลำทีก่ ้ำหนด))
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนพิจารณา ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่เก็บ/ ครอบครองวัตถุอันตราย
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม และแจ้งผู้ขอ
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วันนับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จทำงไปรษณีย์หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ. 3 หรือคาขออนุญาตส่งออกตามแบบ วอ. 5
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)

ระยะเวลา
1

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

11 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

3 วันทาการ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
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ลาดับ
2)

3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./วอ.3 หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ
ตามข้อกาหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of
Chemicals (GHS) พร้อมรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนห้จัดทาข้อมูลความปลอดภัย พร้อมเอกสารยืนยันการ
ได้รับมอบหมาย เป็นข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังนี้
2.1 ชื่อทางการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์ 2.2 ชื่อบริษัทผู้ผลิต (manufacturer) และประเทศที่ผลิตที่ชัดเจน
2.3 ระบุองค์ประกอบเป็นชือ่ ทางเคมี และ CAS NO. ที่ถูกต้องตรงกัน และร้อยละของแต่ละองค์ประกอบที่
แน่นอน รวมกันครบ 100%
2.4 กรณีที่องค์ประกอบตามข้อ 2.2 และ 2.3 ไม่ครบถ้วน จะต้องมีข้อกาหนดเฉพาะวัตถุอันตราย
(specification) จากบริษัทผู้ผลิตที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 หรือรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุอันตรายที่
ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 หรือเอกสารยืนยันข้อกาหนดของวัตถุอันตรายที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ
2.3 และจะต้องมีการลงนามจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ลงนามด้วย
2.5 หากข้อมูลไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 – 2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับคาขอ)
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1.จะต้องระบุรายละเอียดนห้ชัดเจน ดังนี้
• ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง
• ตรอก/ ซอย
• จุดสังเกตบริเวณนกล้เคียง พร้อมกาหนดทิศ
2. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบหมาย และประทับตราบริษัท)
แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตรายภายในหรือนอกอาคาร ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (การจัดเก็บต้องเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2550 โดยต้องแสดงระเอียดดังนี้ แผนผังรวมของสถานประกอบการที่แสดงอาคารทั้งหมด และ
จุดที่เป็นห้องเก็บ จุดนช้งาน แผนผังห้องเก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความสูง
ประตูเข้า-ออก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ที่ออกโดยบริษทั ผู้ผลิตที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย นห้จัดทาข้อมูลความปลอดภัย นห้ระบุตาแหน่งที่จัดเก็บทั้งนนและนอกอาคาร แสดงขนาดของ
อาคารเก็บรักษา (กว้าง×ยาว) และระยะห่างระหว่างสถานที่เก็บรักษากับอาคารข้างเคียงโดยรอบ
• กรณีการจัดเก็บนนอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน พร้อมกาหนดจุดเก็บและแสดงทางเข้าออก และระบุชื่อสารเคมีพร้อมคุณสมบัติตามประเภทการจัดเก็บ ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและไม่เป็นวัตถุอันตราย
ภายนนห้องเก็บ
• กรณีรับเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นทีจ่ ัดเก็บของทุกราย
ที่อยู่นนอาคารเดียวกัน
• กรณีจัดเก็บนอกอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุดเก็บ
หมายเหตุ ต้องระบุข้อความ “สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550” โดยผู้มีอานาจลงนามรับรอง และหากสถานที่เก็บต้องมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย บุคลากรเฉพาะจะต้องลงนามรับรองนนเอกสารด้วย
• การพิจารณาอนุญาตกรณีของ Tank Farm แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุ
จุดเก็บขนาดและลักษณะภาชนะบรรจุ
หลักฐานการเป็นโรงงาน หรือไม่เป็นโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจและประทับตราบริษัท
- กรณีเป็นโรงงาน นห้ตรวจสอบจากระบบข้อมูลโรงงาน ของกรม-โรงงานอุตสาหกรรม
- กรณีไม่เป็นโรงงาน นห้แนบสาเนานบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับการนช้หรือเก็บ
รักษาสารเคมี หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการเสียภาษีโรงเรือน นบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ)
เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุที่จะใช้ และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุ วัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

-
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7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย (สัญญาเช่า/ หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่เก็บ) สาเนา
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของสถานที่ใช้เก็บวัตถุอันตราย)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีไม่มีสถานที่เก็บเป็นของตนเอง สัญญาเช่า/หนังสือสัญญานห้บริการ/หนังสือยินยอมฯ จะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ • ข้อมูลผู้เช่ากับผู้นห้เช่า/ผู้นห้บริการกับผู้รับบริการ • ระยะเวลานนการเช่า ระบุ
วันเริ่มต้น/สิ้นสุด • พื้นที่นห้จัดเก็บ (ตารางเมตร) • กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากวัตถุ
อันตรายหรือสารเคมี • กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุกับสถานประกอบการนั้น จนก่อนห้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน • ผู้มีอานาจลงนามทั้งสองฝ่าย/พยาน และติดอากรแสตมป์
- กรณีหนังสือสัญญาเช่าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องจัดทาฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ
- กรณีหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ผยู้ ินยอมนห้นช้สถานที่จะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น และไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจการนห้เช่าสถานที่เก็บวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑ์)
- เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
เอกสารอื่นๆ เช่น กรณีวัตถุอันตราย เป็นอาวุธเคมี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (การขอนาเข้าวัตถุอันตราย ที่เป็นบัญชีควบคุมตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ประเทศผู้ผลิต หรือแหล่ง
ผลิต จะต้องไม่ถูกขึ้นบัญชีต้องห้ามตามข้อตกลง หรือข้อกาหนดระหว่างประเทศ เช่น ข้อมติของ UN หรือเป็น
ประเทศนอกภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี เป็นต้น)
ใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตรายฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีต่ออายุนาเข้า)
คาขออนุญาตต่ออายุนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ. 9
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษทั เอกสารประกอบการพิจารณา
เช่นเดียวกับการขออนุญาตนาเข้า)
สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สาเนาใบอนุญาต (ผลิตหรือนาเข้าหรือมีไว้ในครอบครองฯ) และ
เอกสารแสดงการซื้อ-ขาย วัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีส่งออกที่ผู้ส่งออกมินช่ผู้รับนบสาคัญการขึ้นทะเบียนฯ และนบอนุญาต จะต้องลงนามรับรองสาเนา
โดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีต่ออายุส่งออก)
การขอส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นบัญชีควบคุมตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- การขอส่งออกวัตถุอันตราย ที่เป็นบัญชีควบคุมตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี จะต้องระบุผู้รับและ
ประเทศปลายทางนห้ชัดเจนและจะต้องไม่ถูกขึ้นบัญชีต้องห้ามตามข้อตกลง หรือข้อกาหนดระหว่างประเทศ เช่น
ข้อมติของ UN หรือเป็นประเทศนอกภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี เป็นต้น
- เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุญาตส่งออก
กรณีที่ 1 ขอส่งออกวัตถุอันตราย (ที่เป็นบัญชีควบคุมตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี) นนรายการ 3A และ 3B ที่มี
อัตราส่วนความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 30 ไปยังประเทศ/รัฐ นอกภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีจะต้องแนบหนังสือ
รับรองการนช้ขั้นสุดท้าย (End –Use Certificate) จากประเทศผู้รับ ตามแบบฟอร์ม
กรณีที่ 2 ขอส่งออกวัตถุอันตราย (ที่เป็นบัญชีควบคุมตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี) นนรายการ 2B ที่มีอัตราส่วน
ความเข้มข้นมากกวาร้อยละ 10 ไปยังประเทศ/รัฐนอกภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีจะไม่อนุญาตนห้ส่งออก)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย

-

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรณีขออนุญาตส่งออก/ต่ออายุใบอนุญาต โดยไม่มีสถานที่เก็บเป็นของตนเองจะต้องมีหลักฐานแสดงการรับ
ครอบครองวัตถุอันตราย (สัญญาเช่า/หนังสือสัญญาให้บริการ/หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่เก็บ) สาเนา
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของสถานที่ใช้เก็บวัตถุอันตราย)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สัญญาเช่า/หนังสือสัญญานห้บริการ/หนังสือยินยอมฯ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ข้อมูลผู้เช่ากับผู้นห้เช่า/ผู้นห้บริการกับผู้รับบริการ • ระยะเวลานนการเช่า ระบุวันเริ่มต้น/สิ้นสุด
• พื้นที่นห้จัดเก็บ (ตารางเมตร) • กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
• กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุกับสถานประกอบการนั้น จนก่อนห้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน • ผู้มีอานาจลงนามทั้งสองฝ่าย/พยาน และติดอากรแสตมป์
- กรณีหนังสือสัญญาเช่าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องจัดทาฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ
- กรณีหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ผยู้ ินยอมนห้นช้สถานที่จะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น และไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจการนห้เช่าสถานที่เก็บวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑ์)
15) หนังสือมอบอานาจ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
ต่อการดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท และมี
เนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ
หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการ
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)
ใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (คิดตามปริมาณการนาเข้าต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
(หมำยเหตุ: (ไม่ถึงสิบเมตริกตัน (ต่อฉบับ) ใบต่ออำยุใบอนุญำตน้ำเข้ำ ฉบับละ 500 บำท))
2)
ใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (คิดตามปริมาณการนาเข้าต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
(หมำยเหตุ: (ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตัน ใบต่ออำยุใบอนุญำตน้ำเข้ำ ฉบับละ 1,000 บำท))
3)
ใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (คิดตามปริมาณการนาเข้าต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
(หมำยเหตุ: (ตั้งแต่ห้ำสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน ใบต่ออำยุใบอนุญำตน้ำเข้ำ ฉบับละ 1,500 บำท))
4)
ใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (คิดตามปริมาณการนาเข้าต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
(หมำยเหตุ: (ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป ใบต่ออำยุใบอนุญำตน้ำเข้ำฉบับละ 3,000 บำท))
5)
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (คิดตามปริมาณการส่งออกต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
(หมำยเหตุ: (ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ใบต่ออำยุใบอนุญำตส่งออก ฉบับละ 500 บำท))
6)
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (คิดตามปริมาณการส่งออกต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
(หมำยเหตุ: (ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตัน ใบต่ออำยุใบอนุญำตส่งออก ฉบับละ 1,000 บำท))
7)
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (คิดตามปริมาณการส่งออกต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
(หมำยเหตุ: (ตั้งแต่ห้ำสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน ใบต่ออำยุใบอนุญำตส่งออก ฉบับละ 1,500 บำท))
8)
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (คิดตามปริมาณการส่งออกต่อปี)
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
(หมำยเหตุ: (ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป ใบต่ออำยุใบอนุญำตส่งออก ฉบับละ 3,000 บำท))
9)
ใบแทนใบอนุญาตนาเข้า/ส่งออก
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขออนุญาตนาเข้า (แบบ วอ.3)
2)
แบบคาขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ.5)
3)
แบบคาขอต่ออายุนบอนุญาต (แบบ วอ. 9)
4)
หนังสือมอบอานาจ
5)
ตัวอย่างนบปะหน้าหนังสือมอบอานาจ
6)
End Use Certificate form (หมำยเหตุ: (ส้ำหรับวัตถุอันตรำยที่เป็นบัญชีควบคุมตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรห้ำมอำวุธเคมี))
หมายเหตุ สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย(http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การนาเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการออกหนังสือแจ้งข้อมูลการขอส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือการออก
หนังสือรับรองการนาหรือสั่งเข้ามานนราชอาณาจักร ซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. 2545
การยื่นคาขอหนังสือรับรองการนาหรือสัง่ สารกาเฟอีน (Caffeine) เข้ามานนราชอาณาจักร หรือการส่งสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอก
ราชอาณาจักร นห้ยื่นแบบคาขอได้ที่ห้องสารพันทันนจ (single window) กรมโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบก่อน
รับคาขอ ตามเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงรับคาขอ หลังจากนั้นผู้ยื่นคาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่องได้ทาง
เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ยื่น 11 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาการตรวจโรงงาน)
2. กรณีที่คาขอไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนด หากผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ ตามอานาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่ นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันทีจ่ ัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ ยื่นคาขอจะลงนามนนบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
**พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
- กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอต่อไป
- เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว หลังจากนั้น ผู้ ยื่นคาขอจะสามารถติดตามการพิจารณา
เรื่องได้ทางเว็บไซต์ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 11 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลาการตรวจโรงงาน)
หมายเหตุ : ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
สงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่ อาจนห้ความเห็นชอบ
ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะไม่ออกหนังสือรับรองนห้
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 12 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสาร
(หมำยเหตุ: (พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค้ำขอ จนกว่ำผูย้ ื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำรแก้ไขค้ำ
ขอหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว))
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/ตรวจโรงงาน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามนนหนังสือหนังสือรับรองการนาหรือสั่งสารกาเฟอีน (Caffeine) เข้ามานนราชอาณาจักร
หรือ หนังสือแจ้งข้อมูลการส่งสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ ไม่ออก
หนังสือรับรอง/แจ้งสิทธิ์อุทธรณ์
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จทำงไปรษณีย์))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

10 วันทาการ (ไม่รวม
ระยะเวลาการตรวจโรงงาน)
1 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอหนังสือรับรองการนาหรือสั่งสารกาเฟอีน (Caffeine) เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ กรอ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีนาเข้า
2. ลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
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ลาดับ
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คาขอหนังสือแจ้งข้อมูลการส่งสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ กรอ.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีส่งออก 2. ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ตนเอง/ผู้ซื้อ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีนาเข้า : นช้นนกิจการตนเอง หรือ ผู้ซื้อ (เพื่อจาหน่าย)
2. กรณีส่งออก : ของผู้ยื่นขอ หรือผู้วา่ จ้างวานเอกสาร
3. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
ใบสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขายของผู้ซื้อไปจากตน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- สาหรับผู้ซื้อ(เพื่อจาหน่าย)หรือผู้ส่งออก(ผู้จ้างวานส่งออก)
- เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
เอกสารผลวิเคราะห์ หรือเอกสารส่วนผสม หรือข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ที่ปรากฏชื่อทางการค้า ชื่อสาร
กาเฟอีน ชื่อผู้ผลิต แหล่งผลิตหรือประเทศผู้ผลิต (ที่ตรงในคาขอ)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสาเนา โดยผูม้ ีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
เอกสารแสดงกระบวนการผลิตโดยระบุขั้นตอนการใช้สารกาเฟอีนพร้อมปริมาณการใช้ต่อเดือนหรือต่อปี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. เพื่อนช้นนกิจการตนเอง หรือเพื่อจาหน่าย หรือเพือ่ การส่งออก
2. เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บกาเฟอีนและบริเวณข้างเคียง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. จะต้องระบุรายละเอียดนห้ชัดเจน ดังนี้ ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง ตรอก/ ซอย และจุดสังเกตบริเวณ
นกล้เคียงพร้อมกาหนดทิศ 2. ลงนามรับรองสาเนา โดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
แผนผังการจัดเก็บกาเฟอีน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. การจัดเก็บต้องเป็นไปตามประกาศกรมโรงงาน-อุตสาหกรรม เรือ่ ง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 โดยต้องแสดงรายละเอียดดังนี้ แผนผังรวมของสถานประกอบการที่แสดงอาคารทั้งหมด
นห้ระบุตาแหน่งที่จัดเก็บทั้งนนและนอกอาคาร แสดงขนาดของอาคารเก็บรักษา (กว้างxยาว) และระยะห่างระยะ
ระหว่างสถานที่เก็บรักษากับอาคารข้างเคียงโดยรอบ
กรณีการจัดเก็บนนอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วนพร้อมกาหนดจุดเก็บและแสดงทางเข้าออก และระบุชื่อสารเคมีพร้อมคุณสมบัติตามประเภทการจัดเก็บ ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและไม่เป็นวัตถุอันตราย
ภายนนห้องเก็บ
- กรณีรับเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นจัดเก็บของทุกราย
ที่อยู่นนอาคารเดียวกัน
กรณีจัดเก็บนอกอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุดเก็บ
- กรณีเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นทีจ่ ัดเก็บของทุกรายที่
อยู่นนอาคารเดียวกัน
หมายเหตุ ต้องระบุข้อความ “สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550” โดยผู้มอี านาจลงนามรับรอง และหากสถานที่เก็บต้องมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย บุคลากรเฉพาะจะต้องลงนามรับรองนนเอกสารด้วย
2. เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยมีผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-
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ลาดับ
9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว
หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อการดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการ
ดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท
และมีเนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
(http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายืน่ คาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มี

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบฟอร์มคาขอหนังสือรับรองการนาหรือสั่งสารกาเฟอีน (Caffeine) เข้ามานนราชอาณาจักร (แบบ กรอ.1)
2)
แบบฟอร์มคาขอหนังสือแจ้งข้อมูลการส่งสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ กรอ.2)
3)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตรายhttp://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm
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คู่มือสาหรับประชาชน : การให้ความเห็นชอบนาคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอหนังสือ และการออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการขออนุญาตนาคลอโรฟอร์ม
(CHLOROFORM) เข้ามานนราชอาณาจักร
2. การยื่นคาขอหนังสือนห้ความเห็นชอบการนาคลอโรฟอร์มเข้ามานนราชอาณาจักร นห้ยื่นแบบคาขอได้ที่ห้องสารพันทันนจ (single window) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบก่อนรับคาขอ ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงรับ คาขอ หลังจากนั้นผู้ยื่นคาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่อง
ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันทีย่ นื่ 11 วันทาการ (ไม่รวมการตรวจโรงงาน)
2.2 กรณีที่คาขอไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนด หากผูย้ ื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ ตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวันทีจ่ ัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ ยื่นคาขอจะลงนามนน
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผยู้ ื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
- กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอต่อไป
- เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว หลังจากนั้น ผู้ยื่นคาขอจะสามารถติดตามการ
พิจารณาเรื่องได้ทางเว็บไซต์ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 11 วันทาการ
หมายเหตุ ผูย้ ื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามทีก่ าหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
สงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจนห้ความเห็นชอบ
ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ออกหนังสือรับรองนห้
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 12 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
กองบริหารจัดการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ของคาขอและเอกสาร
วัตถุอันตราย
(หมำยเหตุ: (พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค้ำขอ จนกว่ำผูย้ ื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำรแก้ไขค้ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว))
2) การพิจารณา
10 วันทาการ กองบริหารจัดการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน/ตรวจโรงงาน
วัตถุอันตราย
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1 วันทาการ
กองบริหารจัดการ
ลงนามนนหนังสือนห้ความเห็นชอบการนาคลอโรฟอร์ม (Chloroform) เข้ามานนราชอาณาจักร หรือ ไม่
วัตถุอันตราย
ออกหนังสือรับรอง/แจ้งสิทธิ์อุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ขอทราบ
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จทำงไปรษณีย์))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) คาขอหนังสือให้ความเห็นชอบการนาคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษทั )
2) แบบแจ้งข้อเท็จจริงก่อนการนาคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เพื่อใช้ในกิจการของตน (แบบ CH1) หรือแบบ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
แจ้งข้อเท็จจริงก่อนการนาคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เพื่อจาหน่าย (แบบ CH2)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนา โดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
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ลาดับ
3)
4)

5)
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เอกสารแสดงกระบวนการผลิตโดยระบุขั้นตอนการใช้คลอโรฟอร์ม พร้อมปริมาณการใช้ต่อเดือนหรือต่อปี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนา โดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
กระบวนการผลิตที่ใช้คลอโรฟอร์ม หรือนาไปใช้ในกิจการใด โดยระบุขั้นตอนการนาไปใช้ ปริมาณการใช้ต่อเดือน
หรือต่อปี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนา โดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
ใบสั่งซื้อ หรือสัญญาซื้อขายของผู้ซื้อไปจากตน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนา โดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อ
การดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท
และมีเนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
(http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

แบบฟอร์มกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ 1. กรณีผขู้ ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผูร้ ับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
1. แบบฟอร์มคาขอหนังสือนห้ความเห็นชอบการนาคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามานนราชอาณาจักร
2)
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ
3)
3. แบบแจ้งข้อเท็จจริงก่อนการนาคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เพื่อนช้นนกิจการของตน (แบบ CH1)
4)
4. แบบฟอร์มแจ้งข้อเท็จจริงก่อนการนาคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เพื่อจาหน่าย (แบบ CH2)
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความนน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2.การยื่นคาขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ. 1 หรือ คาขอต่ออายุนบอนุญาต ตามแบบ วอ. 9 และเอกสารประกอบ ได้ที่ศูนย์บริการสารพันทันนจ (single
window) กรมโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบก่อนรับคาขอ ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะลงรับคาขอ หลังจากนั้น ผู้ยนื่ คาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่อง
ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันทีย่ นื่ 2 วันทาการ
2.2 กรณีที่คาขอไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนด หากผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามอานาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่ นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันที่จัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ยื่นคาขอจะลงนามนนบันทึกดังกล่าว
และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผยู้ นื่ คาขอไว้เป็นหลักฐาน
กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้
ผู้ประกอบการต่อไป
เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงรับคาขอ หลั งจากนั้น ผู้
ยื่นคาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่องได้ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่
แก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 2 วันทาการ
2.3 ผู้ยื่นคาขอจะต้องติดต่อเพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุอันตราย ภายนน 7 วันทาการนับจากวันที่ได้ดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว หากไม่มีก ารติดต่อ จนเป็นเหตุนห้เจ้าหน้า ที่ไม่ สามารถดาเนินการพิจารณาอนุญาตต่อไปได้ เมื่อครบกาหนดเวลาตาม
ขั้นตอนการบริการ เจ้าหน้าที่จะคืนคาขอ
หมายเหตุ **ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
สงวนสิทธิ์ นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งไม่อนุญาต
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสาร
(หมำยเหตุ: (กรณีที่ค้ำขอไม่ครบถ้วนหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด หำกผูย้ ื่นค้ำขอหรือผู้ได้รับมอบ
อ้ำนำจไม่สำมำรถด้ำเนินกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตำมอ้ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในขณะนั้น พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะจัดท้ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค้ำขอ
จะต้องด้ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำทีก่ ้ำหนด นับจำกวันทีจ่ ัดท้ำบันทึกควำม
บกพร่อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ ละผู้ยนื่ ค้ำขอจะลงนำมในบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส้ำเนำบันทึก
ดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอไว้เป็นหลักฐำน))
2) การพิจารณา
1. ผู้อานวยการกลุ่มพิจารณามอบหมายนห้เจ้าหน้าที่กลุ่ม
2. พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณา ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่เก็บ/ครอบครองวัตถุอันตราย
(หมำยเหตุ: (1. พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะยังไม่พิจำรณำค้ำขอ จนกว่ำผู้ยื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำรแก้ไขค้ำขอหรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ยื่นค้ำขอจะต้องติดต่อเพื่อนัดหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้พจิ ำรณำเรื่องตรวจสอบสถำนที่เก็บวัตถุอันตรำย ภำยใน
7 วันท้ำกำรนับจำกวันที่แก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จ ทำงไปรษณีย์หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

13 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

1 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ. 1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษทั )
2) เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./วอ.3 หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ
ตามข้อกาหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of
Chemicals (GHS) พร้อมรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนห้จัดทาข้อมูลความปลอดภัย พร้อมเอกสารยืนยันการ
ได้รับมอบหมาย เป็นข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังนี้
2.1 ชื่อทางการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์
2.2 ชื่อบริษัทผู้ผลิต (manufacturer) และประเทศที่ผลิตที่ชัดเจน
2.3 ระบุองค์ประกอบเป็นชือ่ ทางเคมี และ CAS NO. ที่ถูกต้องตรงกัน และร้อยละของแต่ละองค์ประกอบที่
แน่นอน รวมกันครบ 100%
2.4 กรณีที่องค์ประกอบตามข้อ 2.2 และ 2.3 ไม่ครบถ้วน จะต้องมีข้อกาหนดเฉพาะวัตถุอันตราย
(specification) จากบริษัทผู้ผลิตที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 หรือรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุอันตรายที่
ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 หรือเอกสารยืนยันข้อกาหนดของวัตถุอันตรายที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ
2.3 และจะต้องมีการลงนามจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ลงนามด้วย
2.5 หากข้อมูลไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 – 2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับคาขอ)
3) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียงระบุรายละเอียดชัดเจน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. ต้องระบุรายละเอียดนห้ชัดเจน ดังนี้ • ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง • ตรอก/ ซอย • จุดสังเกตบริเวณ
นกล้เคียง พร้อมกาหนดทิศ 2. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
4) แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตรายภายในหรือนอกอาคาร ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. การจัดเก็บต้องเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 โดยต้องแสดงรายละเอียด
• แผนผังรวมของสถานประกอบการที่แสดงอาคารทั้งหมด และจุดที่เป็นห้องเก็บจุดนช้งาน
• แผนผังห้องเก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน พร้อมกาหนดจุดเก็บและแสดงทางเข้า – ออก และระบุชื่อสารเคมี
พร้อมคุณสมบัติตามประเภทการจัดเก็บ ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและไม่เป็นวัตถุอนั ตรายภายนนห้องเก็บ
3. กรณีรับเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นที่จัดเก็บของทุก
รายที่อยู่นนอาคารเดียวกัน
กรณีจัดเก็บนอกอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุดเก็บ
- กรณีรับเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นที่จัดเก็บของทุกรายที่
อยู่นนอาคารเดียวกัน
หมายเหตุ ต้องระบุข้อความ “สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550” โดยผู้มีอานาจลงนามรับรอง และหากสถานที่เก็บต้องมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย บุคลากรเฉพาะจะต้องลงนามรับรองนนเอกสารด้วย
การพิจารณาอนุญาตกรณีของ Tank Farm แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุด
เก็บขนาดและลักษณะภาชนะบรรจุ
4. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
5) หลักฐานการเป็นโรงงาน หรือไม่เป็นโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีเป็นโรงงาน นห้แนบหลักฐานการเป็นโรงงานตามกฎหมายโรงงานหรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. กรณีไม่เป็นโรงงาน นห้แนบสาเนานบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับการนช้หรือเก็บ
รักษาสารเคมี หรือเอกสารอื่นๆที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ หลักฐานการเสียภาษีโรงเรือน นบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
3. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
-

-
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ลาดับ
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. มีรายละเอียดดังนี้
- ผังกระบวนการผลิตทั้งหมดและขั้นตอนที่มีการนช้วัตถุอันตรายที่ขออนุญาต
- ระบบป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- แผนป้องกันและระงับอุบัตภิ ัยจากสารเคมี
2. กรณีวัตถุอันตรายเป็นอาวุธเคมี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
- เอกสารแจ้งยอดปริมาณการผลิต/ผ่านกระบวนการ/ขายและยอดคงเหลือ พร้อมรายละเอียดชื่อที่อยู่ผู้ซื้อหรือผู้นช้
3. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
7) เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุที่จะใช้และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
8) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายฉบับเดิม
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีต่ออายุ 2. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
9) คาขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ วอ. 9
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีต่ออายุ เอกสารประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับการขออนุญาตผลิต
2. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
10) กรณีต่ออายุใบอนุญาต โดยไม่มีสถานที่เก็บเป็นของตนเอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. ต้องมีหลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย (สัญญาเช่า/หนังสือสัญญานห้บริการ/หนังสือยินยอม
นห้นช้สถานที่เก็บ) สาเนานบอนุญาตมีไว้นนครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของสถานที่นช้เก็บวัตถุอันตราย
2. สัญญาเช่า/หนังสือสัญญานห้บริการ/หนังสือยินยอมฯจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ข้อมูลผู้เช่ากับผู้นห้เช่า/ผู้นห้บริการกับผู้รับบริการ
- ระยะเวลานนการเช่า ระบุวันเริ่มต้น/สิ้นสุด
- พื้นที่นห้จัดเก็บ (ตารางเมตร)
- กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
- กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุกับสถานประกอบการนั้น จนก่อนห้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน
- ผู้มีอานาจลงนามทั้งสองฝ่าย/พยาน และติดอากรแสตมป์
- กรณีหนังสือสัญญาเช่าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องจัดทาฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ
- กรณีหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ผู้ยินยอมนห้นช้สถานที่จะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น และไม่ได้ประกอบธุรกิจ
การนห้เช่าสถานที่เก็บวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑ์
3. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
11) หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว
หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อการดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการ
ดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี
หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท และมีเนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กาหนด (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ
หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย คิดตามกาลังการผลิตต่อปี ดังต่อไปนี้
1.ไม่ถึงสิบเมตริกตัน
2) 2. ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตัน
3) 3. ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน
4) 4. ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป
5) 5. ใบแทนใบอนุญาตผลิต

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
คาขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 1)
2)
คาขอต่ออายุนบอนุญาต (แบบ วอ. 9)
3)
หนังสือมอบอานาจ

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความนน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. การยื่นคาขออนุญาตมีไว้นนครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ. 7 หรือคาขอต่ออนุญาต ตามแบบ วอ. 9 และเอกสารประกอบ ได้ที่ศูนย์บริการสารพัน
ทันนจ (single window) กรมโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบก่อนรับคาขอ ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะลงรับคาขอ หลังจากนั้น ผู้ยนื่ คาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่อง
ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันทีย่ นื่ 2 วันทาการ
2.2 กรณีที่คาขอหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนด หากผูย้ ื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิม่ เติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ไข
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาที่กาหนดนับจากวันที่จัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ละผูย้ ื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามนน
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผยู้ ื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาที่
กาหนด กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอต่อไป
เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงรับคาขอ หลั งจากนั้น ผู้
ยื่นคาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่องได้ทางเว็บไซต์ กองบริหารจัดการวัตถุ-อันตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่
ยื่นเอกสารครบถ้วน 2 วันทาการ
2.3 ผู้ยื่นคาขอจะต้องติดต่อนัดหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้พจิ ารณาเรื่องนนการตรวจสอบสถานที่เก็บวัตถุอันตราย ภายนน 7 วันทาการ นับจากวันที่ได้ดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วหากไม่มีการติดต่อ จนเป็นเหตุนห้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดาเนินการพิจารณาอนุญาตต่อไปได้ เมื่อครบกาหนดเวลาตาม
ขั้นตอนการบริการ เจ้าหน้าที่จะคืนคาขอ
หมายเหตุ **ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
สงวนสิทธิ์ นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งไม่อนุญาต
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 11 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
(หมำยเหตุ: (กรณีที่ค้ำขอหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใดหำกผูย้ ื่นค้ำขอไม่สำมำรถด้ำเนินกำรแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมได้ตำมอ้ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในขณะนั้น พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะจัดท้ำบันทึกควำมบกพร่อง
ของรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผูย้ ื่นค้ำขอจะต้องด้ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำร
เพิ่มเติภำยในระยะเวลำทีก่ ้ำหนดนับจำกวันที่จัดท้ำบันทึกควำมบกพร่อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ ละผู้ยื่นค้ำ
ขอหรือผู้ได้รับมอบอ้ำนำจจะลงนำมในบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส้ำเนำบันทึกดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอหรือผู้
ได้รับมอบอ้ำนำจไว้เป็นหลักฐำน))
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่ม พิจารณาตรวจเอกสาร/ตรวจสถานที่เก็บ/ครอบครองวัตถุอันตราย
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันทีพ่ ิจำรณำแล้วเสร็จ ทำงไปรษณีย์หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตราย ตามแบบ วอ. 7
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

9 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

1 วันทาการ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
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ลาดับ
2)

3)

4)

5)
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./วอ.3 หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ
ตามข้อกาหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of
Chemicals (GHS) พร้อมรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนห้จัดทาข้อมูลความปลอดภัย พร้อมเอกสารยืนยันการ
ได้รับมอบหมาย เป็นข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังนี้
2.1 ชื่อทางการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์
2.2 ชื่อบริษัทผู้ผลิต (manufacturer) และประเทศที่ผลิตที่ชัดเจน
2.3 ระบุองค์ประกอบเป็นชือ่ ทางเคมี และ CAS NO. ที่ถูกต้องตรงกัน และร้อยละของแต่ละองค์ประกอบที่
แน่นอน รวมกันครบ 100%
2.4 กรณีที่องค์ประกอบตามข้อ 2.2 และ 2.3 ไม่ครบถ้วน จะต้องมีข้อกาหนดเฉพาะวัตถุอันตราย
(specification) จากบริษัทผู้ผลิตที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 หรือรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุอันตรายที่
ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 หรือเอกสารยืนยันข้อกาหนดของวัตถุอันตรายที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ
2.3 และจะต้องมีการลงนามจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ลงนามด้วย
2.5 หากข้อมูลไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 – 2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับคาขอ)
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียงระบุรายละเอียดชัดเจน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (จะต้องระบุรายละเอียดนห้ชดั เจน ดังนี้ • ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง • ตรอก/ ซอย • จุดสังเกต
บริเวณนกล้เคียง 2. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบหมาย และประทับตราบริษัท)
แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตรายภายในหรือนอกอาคาร ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (การจัดเก็บต้องเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2550 โดยต้องแสดงระเอียดดังนี้ แผนผังรวมของสถานประกอบการที่แสดงอาคารทั้งหมด และ
จุดที่เป็นห้องเก็บ จุดนช้งาน แผนผังห้องเก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความสูง
ประตูเข้า-ออก อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ที่ออกโดยบริษทั ผู้ผลิตที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด หรือ
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย นห้จัดทาข้อมูลความปลอดภัย นห้ระบุตาแหน่งที่จัดเก็บทั้งนนและนอกอาคาร แสดงขนาดของ
อาคารเก็บรักษา (กว้าง×ยาว) และระยะห่างระหว่างสถานที่เก็บรักษากับอาคารข้างเคียงโดยรอบ
• กรณีการจัดเก็บนนอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน พร้อมกาหนดจุดเก็บและแสดงทางเข้าออก และระบุชื่อสารเคมีพร้อมคุณสมบัติตามประเภทการจัดเก็บ ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและไม่เป็นวัตถุอันตราย
ภายนนห้องเก็บ
• กรณีรับเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นทีจ่ ัดเก็บของทุกราย
ที่อยู่นนอาคารเดียวกัน
• กรณีจัดเก็บนอกอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุดเก็บ
หมายเหตุ ต้องระบุข้อความ “สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550” โดยผู้มีอานาจลงนามรับรอง และหากสถานที่เก็บต้องมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย บุคลากรเฉพาะจะต้องลงนามรับรองนนเอกสารด้วย
• การพิจารณาอนุญาตกรณีของ Tank Farm แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุ
จุดเก็บขนาดและลักษณะภาชนะบรรจุ
เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุที่จะใช้และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย (สัญญาเช่า/ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บ) สาเนาใบอนุญาต
มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของสถานที่ใช้เก็บวัตถุอันตราย)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีไม่มีสถานที่เก็บเป็นของตนเอง สัญญาเช่า/หนังสือสัญญานห้บริการ/หนังสือยินยอมฯ จะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ • ข้อมูลผู้เช่ากับผู้นห้เช่า/ผู้นห้บริการกับผู้รับบริการ • ระยะเวลานนการเช่า ระบุ
วันเริ่มต้น/สิ้นสุด • พื้นที่นห้จัดเก็บ (ตารางเมตร) • กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย
หรือสารเคมี • ผู้มอี านาจลงนามทั้งสองฝ่าย/พยาน และติดอากรแสตมป์
- กรณีหนังสือสัญญาเช่าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องจัดทาฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ
- กรณีหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ผยู้ ินยอมนห้นช้สถานที่จะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น)
- เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
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ลาดับ
7)

8)

9)
10)

11)

12)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หลักฐานการเป็นโรงงาน หรือไม่เป็นโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจและประทับตราบริษัท
- กรณีเป็นโรงงาน นห้ตรวจสอบจากระบบข้อมูลโรงงาน ของกรม-โรงงานอุตสาหกรรม
- กรณีไม่เป็นโรงงาน นห้แนบสาเนานบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับการนช้หรือเก็บ
รักษาสารเคมี หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการเสียภาษีโรงเรือน นบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ)
สาเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย หรือ สาเนาใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตรายหรือสาเนาใบอนุญาตส่งออก
วัตถุอันตรายของวัตถุอันตรายที่มาขออนุญาต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีการต่ออายุ)
คาขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ วอ. 9
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (หมายเหตุ (ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท เอกสารประกอบการ
พิจารณาเช่นเดียวกับการขออนุญาตนาเข้า))
กรณีต่ออายุใบอนุญาต โดยไม่มีสถานที่เก็บเป็นของตนเองจะต้องมีหลักฐานแสดงการรับครอบครองวั ตถุ
อันตราย (สัญญาเช่า/หนังสือสัญญาให้บริการ/หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานทีเ่ ก็บ) สาเนาใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของสถานที่ใช้เก็บวัตถุอันตราย)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สัญญาเช่า/หนังสือสัญญานห้บริการ/หนังสือยินยอมฯ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ข้อมูลผู้เช่ากับผู้นห้เช่า/ผู้นห้บริการกับผู้รับบริการ
• ระยะเวลานนการเช่า ระบุวันเริ่มต้น/สิ้นสุด
• พื้นที่นห้จัดเก็บ (ตารางเมตร)
• กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
• กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุกับสถานประกอบการนั้น จนก่อนห้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน
• ผู้มีอานาจลงนามทั้งสองฝ่าย/พยาน และติดอากรแสตมป์
- กรณีหนังสือสัญญาเช่าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องจัดทาฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ
- กรณีหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ผยู้ ินยอมนห้นช้สถานที่จะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น และไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจการนห้เช่าสถานที่เก็บวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑ์)
หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อ
การดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท และมี
เนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดhttp://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย

-

หมายเหตุ 1. กรณีผขู้ ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผูร้ ับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงห้าร้อยตารางเมตร
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับกรณีไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี))
2) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับกรณีไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี))
3) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับ กรณีไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี))
4) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับ กรณีไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี))
5) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตันต่อปี))
6) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตันต่อปี))
7) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตันต่อปี))
8) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงสองพันตารางเมตร
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับตั้งแต่หำ้ สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี))
9) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับตั้งแต่หำ้ สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี))
10) ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับ))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบคาขออนุญาตครอบครองตามแบบ วอ. 7
2)
แบบคาขอต่ออายุนบอนุญาตตามแบบ วอ. 9
3)
หนังสือมอบอานาจ

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และการต่ออายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกนบสาคัญ และการต่ออายุนบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2552
2. การยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯ นห้ยื่นแบบคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย วอ. /อก.1 และเอกสารประกอบ ได้ที่ห้องสารพันทันนจ (single window) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบก่อนรับคาขอ ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะลงรับคาขอ หลังจากนั้นผูย้ นื่ คาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่องได้
ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ยื่น 2 วันทาการ
2.2 กรณีที่คาขอไม่ครบถ้ว นหรือยังขาดเอกสารหรือ หลัก ฐานนด หากผู้ย่ืนคาขอหรือ ผู้ ได้รับ มอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามอานาจ
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่ มเติม โดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวันทีจ่ ัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ ยื่นคาขอจะลงนามนน
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผยู้ ื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย จะคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอต่อไป
เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว หลังจากนั้น ผู้ยนื่ คาขอจะสามารถติดตามการ
พิจารณาเรื่องได้ทางเว็บไซต์ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http:// eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 2 วันทาการ
หมายเหตุ **ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
สงวนสิทธิ์ นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งไม่อนุญาต
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 13 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสาร
(หมำยเหตุ: (กรณีที่ค้ำขอไม่ครบถ้วนหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด หำกผูย้ ื่นค้ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ้ำนำจ
ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตำมอ้ำนำจหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยในขณะนั้น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
จะจัดท้ำบันทึกควำมบกพร่องของค้ำขอหรือรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนทีจ่ ะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค้ำขอ
จะต้องด้ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำทีก่ ้ำหนด นับจำกวันทีจ่ ัดท้ำบันทึกควำม
บกพร่อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ ละผู้ยนื่ ค้ำขอจะลงนำมในบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส้ำเนำบันทึกดังกล่ำว
ให้ผู้ยื่นค้ำขอไว้เป็นหลักฐำน))
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร
(หมำยเหตุ: (พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค้ำขอ จนกว่ำผูย้ ื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำรแก้ไขค้ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ ทำงไปรษณีย์หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคลโดยผู้มีอานาจและประทับตราบริษัท หรือผู้รับมอบหมายอานาจ
ทุกหน้า)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

11 วันทา
การ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

1 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
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ลาดับ
2)

3)

4)
5)
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของ วัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก. 3 หรือ ตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ
ตามข้อกาหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification And Labelling of Chemicals (GHS)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนห้จัดทาข้อมูลความปลอดภัย
พร้อมเอกสารยืนยันการได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังนี้
1 ชื่อทางการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์
2 ชื่อบริษัทผู้ผลิต (manufacturer) และประเทศที่ผลิตที่ชัดเจน
3 ระบุองค์ประกอบเป็นชื่อทางเคมี และ CAS No. ที่ถูกต้องตรงกัน และร้อยละของแต่ละองค์ประกอบทีแ่ น่นอน
กรณีที่องค์ประกอบตามข้อ 3 ไม่ครบ 100% หรือไม่ระบุ % ที่แน่นอน จะต้องมีข้อกาหนดเฉพาะวัตถุอันตราย
(specification) จากบริษัทผู้ผลิต หรือรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุอันตราย หรือเอกสารยืนยันข้อกาหนดของวัตถุ
อันตราย ที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 1 2 และ 3 และจะต้องมีการลงนามจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดย
ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ลงนามด้วย
หากไม่มีการระบุสูตรทางเคมีที่แน่นอน พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับคาขอ)
เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุ ที่จะใช้และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุ ที่จะนช้และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เอกสาร
ที่แสดงต้องชัดเจน โดย
• ฉลาก ประกอบด้วย ชื่อวัตถุอันตรายหรือชื่อวัตถุทางการค้า, สัญลักษณ์การจาแนกความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์
(GHS), UN Number
• รูปภาชนะบรรจุที่นช้และการห่อหุ้มต้องแสดงภาพภาชนะบรรจุทั้งด้านบนและด้านข้าง พร้อม UN Mark (นนกรณี
ที่ผลิตภัณฑ์ถูกจัดนห้มี UN Number) โดยฉลากต้องแสดงบนภาชนะบรรจุที่นช้นนการห่อหุ้ม
2. ัประกอบการจั
ผ้
ดทาและรับรองเอกสารดังกล่าวด้วยตนเอง เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจและ
ประทับตราบริษัท หรือผู้รับมอบอานาจ)
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีการต่ออายุ)
คาขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก.4
หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล โดยผู้มีอานาจหรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท เอกสาร
ประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย)
หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว
หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อการดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการ
ดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี
หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท และมีเนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กาหนด
(http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย

-

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
-

หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการ
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับกำรต่ออำยุใบส้ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำยครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียมส้ำหรับ
ใบส้ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย))
2) ใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(หมำยเหตุ: (รำคำต่อฉบับกำรต่ออำยุใบส้ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำยครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียมส้ำหรับ
ใบส้ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย))

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบคาขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.1)
2)
แบบคาขอต่ออายุนบสาคัญการขึ้นทะเบียน (วอ./อก.4)
3)
หนังสือมอบอานาจ

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้รับมอบอานาจแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ ยื่นแบบคาขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ พร้อมหลักฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กาหนดต่อฝ่ายบริหาร
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นคาขอ
3. ฝ่ายบริหารรับเรื่อง และนห้เอกสารหลักฐานรับเรื่องแก่ผู้ยื่นคาขอ
4. ฝ่ายบริหารบันทึกข้อมูลลงระบบสารบรรณ และส่งนห้พนักงานเจ้าหน้าที่
5. ตรวจรายละเอียดเอกสารและพิจารณา
5.1 เอกสารประกอบการสร้างแท็งก์ (Manufacturer Data Report: MDR) ทั้งนี้นห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดตามเอกสารคาแนะนาขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) หรือข้อกาหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทาง
ถนนของประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
5.2 ความสอดคล้องของรหัสแท็งก์เทียบกับหมายเลขสหประชาชาติของวัตถุอนั ตรายที่จะบรรจุทั้งนี้นห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดตามเอกสาร
คาแนะนาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) หรือข้อกาหนดการ
ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
5.3 หนังสือรับรองนบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นนระดับที่สอดคล้องกับงาน ประเภท และขนาดทีจ่ ะประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามที่กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
5.4 กรณีทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถที่ออกนห้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 นห้ยังคงนช้ต่อไปได้
จนกว่าจะครบกาหนดวาระการทดสอบและตรวจสอบตามข้อกาหนดแท็งก์ติดตรึง แนบท้ายประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทาง
บก พ.ศ. 2546 ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด 6 ปี หรือ 12 ปี ต้องมีการตรวจสอบ ทดสอบภาชนะบรรจุ ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ทั้งนี้นห้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามเอกสารคาแนะนาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods) หรือข้อกาหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด โดยต้องมี
หนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบโดยบุคคลที่ได้รับนบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นนระดับที่สอดคล้องกับงาน
ประเภท และขนาด ทีจ่ ะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กาหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิศวกร แล้วแต่ กรณี และเมื่อครบกาหนดดังกล่าวแล้ว ต้องดาเนินการ
นห้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
5.5 เครื่องหมายบนแผ่นโลหะ (Marking) บอกรายละเอียดประจาแท็งก์ฯ ทั้งนีน้ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามเอกสารคาแนะนาขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) หรือข้อกาหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทาง
ถนนของประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
5.6 กรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559
5.7 กรณีบัญชีรายชือ่ วัตถุอันตรายที่จะขนส่งนนกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามเอกสารคาแนะนาขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) หรือข้อกาหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทาง
ถนนของประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
6. การพิจารณา เมื่อพนักงานเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณาความสอดคล้องตามข้อ 5 แล้ว
6.1 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารไม่ครบ ไม่สมบูรณ์นห้ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 7
6.2 กรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณานห้ผู้อานวยการส่วนพิจารณาทบทวนอีกครั้งก่อนลงนามนนนบทะเบียนแท็ งก์ยึดติด
ถาวร
7. ขอเอกสารเพิ่มเติม/ จาหน่ายเรื่อง
7.1 กรณีที่คาขอไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนด หากผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามอานาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาที่กาหนด นับจากวันทีจ่ ัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่น คาขอจะลงนามนนบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
7.2 กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้ผู้ ยื่นคาขอ
ต่อไป ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวก ฯ
หมายเหตุ **ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
สงวนสิทธิ์ นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจรับขึ้นทะเบียน
ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับขึ้นทะเบียน
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
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ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 11 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ
และความครบถ้วนของเอกสาร
(หมำยเหตุ: (กรณีที่ค้ำขอไม่ครบถ้วนหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด หำกผูย้ ื่นค้ำขอหรือผู้ได้รับมอบ
อ้ำนำจไม่สำมำรถด้ำเนินกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตำมอ้ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในขณะนั้น พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะจัดท้ำบันทึกควำมบกพร่องของค้ำขอหรือรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค้ำขอจะต้องด้ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนด นับจำกวันทีจ่ ัดท้ำบันทึก
ควำมบกพร่อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค้ำขอจะลงนำมในบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส้ำเนำบันทึก
ดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอไว้เป็นหลักฐำน))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ส่วนพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร
(หมำยเหตุ: (พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค้ำขอ จนกว่ำผูย้ ื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำรแก้ไขค้ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันทีพ่ ิจำรณำแล้วเสร็จ ทำงไปรษณีย์หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

9 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

1 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) 1. แบบคาขอ
1.1 กรณีขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติด ตรึงถาวรใช้แบบคาขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ยดึ ติดถาวร วอ./อก.21
1.2 กรณีต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดตรึงถาวรใช้แบบคาขอต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวร วอ./อก.23
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีขึ้นทะเบียนแท็งก์ยดึ ติดตรึงถาวร
- เอกสารต้องลงนามโดยผู้มีอานาจและประทับตราบริษัท หรือผู้รับมอบหมายอานาจ ทุกหน้า
- เอกสารที่ประกอบการยื่นคาขอทะเบียนแท็งก์ยึดติด ตรึงถาวร นช้เอกสารตามข้อ 2 - 9
2. กรณีต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดตรึงถาวร
- ทะเบียนแท็งก์ยึดติดตรึงถาวรฉบับเดิม โดยต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยืนคาขอ
- สาเนาเอกสารประกอบการสร้างแท็งก์ยึดติดตรึงถาวร (Manufacturer Data Report: MDR)
- เอกสารผลการตรวจตรวจสอบ ทดสอบภาชนะบรรจุ ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด ภายนน ๙๐ วัน หลังจากครบ
กาหนดการตรวจสอบ ทดสอบ
- เอกสารที่ประกอบการยื่นขอต่ออายุ นช้เอกสารตาม ข้อ 2, ข้อ 6, ข้อ 8, และข้อ 9
3. เอกสารต้องรับรองสาเนาโดยผู้มอี านาจ หรือผู้รับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
2) เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของ วัตถุอันตรายตามแบบ วอ./อก. 3 หรือ ตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ
ตามข้อกาหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification And Labelling of Chemicals (GHS)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนห้จัดทาข้อมูลความปลอดภัย
พร้อมเอกสารยืนยันการได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังนี้
1 ชื่อทางการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์
2 ชื่อบริษัทผู้ผลิต (manufacturer) และประเทศที่ผลิตที่ชัดเจน
3 ระบุองค์ประกอบเป็นชื่อทางเคมี และ CAS No. ที่ถูกต้องตรงกัน และร้อยละของแต่ละองค์ประกอบทีแ่ น่นอน
กรณีที่องค์ประกอบตามข้อ 3 ไม่ครบ 100% หรือไม่ระบุ % ที่แน่นอน จะต้องมีข้อกาหนดเฉพาะวัตถุอันตราย
(specification) จากบริษัทผู้ผลิต หรือรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุอันตราย หรือเอกสารยืนยันข้อกาหนดของวัตถุ
อันตราย ที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 1 2 และ 3 และจะต้องมีการลงนามจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดย
ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ลงนามด้วย หากไม่มีการระบุสูตรทางเคมีที่แน่นอน พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับคาขอ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ลาดับ
3)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
เอกสารประกอบการสร้างแท็งก์ยึดติดตรึงถาวร (Manufacturer Data Report: MDR) ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดตามเอกสารคาแนะนาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) หรือข้อกาหนดการขนส่งสินค้าอันตราย
ทางถนนของประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามโดยบุคคลที่ได้รับนบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล นนระดับที่สอดคล้องกับงาน ประเภท และขนาดที่จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่
กาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
- เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจและประทับตราบริษัท หรือผู้รบั มอบอานาจ
- เอกสารผลการตรวจตรวจสอบ ทดสอบภาชนะบรรจุ ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากวันที่ตรวจสอบ ทดสอบ)
4) เครื่องหมายบนแผ่นโลหะบอกรายละเอียดประจาแท็งก์ (Marking)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. รายละเอียดประจาแท็งก์ฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามเอกสารคาแนะนาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย
การขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) หรือข้อกาหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทาง
ถนนของประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด
2. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
5) กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. กรณีขึ้นทะเบียนแท็งก์ยดึ ติดตรึงถาวร
- เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่ง
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2559
กรณีต่ออายุทะเบียนแท็งก์ยึดติดตรึงถาวร
- เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่ง
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 ปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2ปี
2. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
6) ภาพถ่ายแท็งก์ ๕ ด้าน (ซ้าย ขวา หน้า หลัง และด้านบน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจและประทับตราบริษัท หรือผู้รับมอบอานาจ)
7) บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่จะขนส่งในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งรายการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจหรือผู้รับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
2. เอกสารข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดตามเอกสารคาแนะนาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการ
ขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) หรือข้อกาหนดการ
ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย หรือเทียบเท่า หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกาหนด)
8) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
อุตสาหกรรม
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อ
การดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท และมี
เนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ)
หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการ
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบฟอร์มคาขอขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ
2)
หนังสือมอบอานาจ

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอนั ตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสาหรับสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1 ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ ต้องมีลักษณะเป็นไปตามตามข้อนดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ผลิต ผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มวี ัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวม ตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป
1.2 ผู้มีไว้นนครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป
1.3 ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้นนครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์
2 การยื่นคาขอ นห้ยื่นคาขอแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ แบบ บฉ.1 และเอกสารประกอบ ตามช่องทางที่นห้บริการ โดยพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบคาขอและเอกสาร
ประกอบก่อนรับคาขอ ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะลงรับคาขอ หลังจากนั้นผูย้ นื่ คาขอจะสามารถติดตามการพิจารณาเรื่ องได้
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2202 4248 หรือทางอีเมล์ : hazspecialist@diw.mail.go.th นับจากวันทีย่ ื่น 7 วันทาการ
2.2 กรณีท่ีคาขอไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนด หากผู้ย่ืนคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่ มเติม โดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวันทีจ่ ัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ ยื่นคาขอจะลงนามนน
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผยู้ ื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้ผยู้ ื่น
คาขอต่อไป
เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว หลังจากนั้น ผู้ยนื่ คาขอจะสามารถติดตามการ
พิจารณาเรื่องได้ทางทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ : hazspecialist@diw.mail.go.th นับจากวันที่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 7 วันทาการ
ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
สงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่ อาจรับแจ้งได้
พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับแจ้ง ตัวอย่างเช่น ไม่มีแบบ บฉ.3 ไม่มีข้อมูลสถานประกอบการวัตถุอันตรายที่เข้ าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ เป็นต้น
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6 เขต
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
รำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ไปรษณีย์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด) (มีพักเที่ยง)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 8 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสาร
(หมำยเหตุ: (กรณีที่ค้ำขอไม่ครบถ้วนหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด หำกผูย้ ื่นค้ำขอหรือผู้ได้รับมอบ
อ้ำนำจไม่สำมำรถด้ำเนินกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตำมอ้ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในขณะนั้น พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะจัดท้ำบันทึกควำมบกพร่องของค้ำขอหรือรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค้ำขอจะต้องด้ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนด นับจำกวันทีจ่ ัดท้ำบันทึก
ควำมบกพร่อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค้ำขอจะลงนำมในบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส้ำเนำบันทึก
ดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอไว้เป็นหลักฐำน))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะของสถานประกอบการ
(หมำยเหตุ: (พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค้ำขอ จนกว่ำผูย้ ื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำรแก้ไขค้ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้มีอานาจลงนาม และแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ขอทราบ
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จทำงไปรษณีย์))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

6 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

1 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) แบบการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (แบบ บฉ.1) กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามโดยผู้มีอานาจตามทีร่ ะบุนนหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
2) ข้อมูลสถานประกอบการวัตถุอันตรายที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
3) หนังสือรับรองบุคลากรเฉพาะ (แบบ บฉ.3)
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสาเนาโดยบุคลากรเฉพาะ)
4) หลักฐานการเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
5) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท หรือบุคลากรเฉพาะ)
6) แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตรายภายในหรือภายนอกอาคารที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท หรือบุคลากรเฉพาะ
-การจัดเก็บต้องเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2550 โดยต้องแสดงรายละเอียดดังนี้ แผนผังรวมของสถานประกอบการที่แสดงอาคารทั้งหมด นห้ระบุ
ตาแหน่งที่จัดเก็บทั้งนนและนอกอาคาร แสดงขนาดของอาคารเก็บรักษา (กว้าง×ยาว) และระยะห่างระหว่างสถานที่
เก็บรักษากับอาคารข้างเคียงโดยรอบ
กรณีการจัดเก็บนนอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน พร้อมกาหนดจุดเก็บและแสดงทางเข้า-ออก
และระบุชื่อสารเคมีพร้อมคุณสมบัติตามประเภทการจัดเก็บ ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและไม่เป็นวัตถุอันตรายภายนนห้องเก็บ
-กรณีรับเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นทีจ่ ัดเก็บของทุกราย
ที่อยู่นนอาคารเดียวกัน
กรณีจัดเก็บนอกอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุดเก็บ กรณีรับเก็บวัตถุ
อันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นที่จัดเก็บของทุกรายที่อยู่นนอาคารเดียวกัน
หมายเหตุ ต้องระบุข้อความ “สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550” โดยผู้มีอานาจลงนามรับรอง และหากสถานที่เก็บต้องมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย บุคลากรเฉพาะจะต้องลงนามรับรองนนเอกสารด้วย
กรณีของ Tank Farm แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุดเก็บขนาดและ
ลักษณะภาชนะบรรจุ)
7) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
อุตสาหกรรม
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อ
การดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท และมี
เนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ)
หมายเหตุ
1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการ
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
5. กรณียื่นคาขอฯ ทางไปรษณีย์ ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน ที่ระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี และ
สาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสาเนานบอนุญาตทางาน (work permit) ของกรรมการผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
แบบ บฉ.1
2)
ตัวอย่างการกรอกแบบ บฉ.1
3)
ข้อมูลสถานประกอบการ
4)
แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การสอบบุคลากรเฉพาะ http://hazexam.diw.go.th/form_new.asp
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประสงค์จดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรกาหนดนห้เรียนวิชาเคมีไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต หรือสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และมีประสบการณ์หน้าที่ประจา รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.2 ผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอนั ตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด โดยได้คะแนนนนการทดสอบไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80
2. การยื่นคาขอ นห้ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ แบบ บฉ.2 และเอกสารประกอบ ตามช่องทางที่นห้บริการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคา
ขอและเอกสารประกอบก่อนรับคาขอ ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 กรณีคาขอและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะลงรับคาขอ หลังจากนั้นผู้ยื่นคาขอจะสามารถติดตามการพิจารณา
เรื่องได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2202 4248 หรือทางอีเมล์ : hazspecialist@diw.mail.go.th นับจากวันทีย่ ื่น 9 วันทาการ
2.2 กรณีที่คาขอไม่ครบถ้วนหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนด หากผูย้ นื่ คาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ ตามอานาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนนขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องของคาขอหรือรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอ
จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด นับจากวันทีจ่ ัดทาบันทึกความบกพร่อง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ ยื่นคาขอจะลงนามนน
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกดังกล่าวนห้ผยู้ ื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
- กรณีผู้ยื่นคาขอไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย จะคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอต่อไป
- เมื่อผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว หลังจากนั้น ผู้ยื่นคาขอจะสามารถติดตามการ
พิจารณาเรื่องได้ทางทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2202 4248 หรือทางอีเมล์ : hazspecialist@diw.mail.go.th นับจากวันที่ดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว 9 วันทาการ
หมายเหตุ ** ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์
นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ พนักงานเจ้าหน้าที่
จะไม่รับจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น ผลการเรียนเคมีน้อยกว่า 8 หน่วยกิต หรือไม่มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย เป็นต้น
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มอื จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
กองบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6 เขต
รำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ไปรษณีย์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด) (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 10 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของคาขอและเอกสาร
(หมำยเหตุ: (กรณีที่ค้ำขอไม่ครบถ้วนหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด หำกผู้ยื่นค้ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ้ำนำจไม่
สำมำรถด้ำเนินกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตำมอ้ำนำจหน้ำที่ที่ได้รบั มอบหมำยในขณะนัน้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะจัดท้ำ
บันทึกควำมบกพร่องของค้ำขอหรือรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนทีจ่ ะต้องยืน่ เพิ่มเติม โดยผูย้ ื่นค้ำขอจะต้องด้ำเนินกำร
แก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิม่ เติมภำยในระยะเวลำที่กำ้ หนด นับจำกวันทีจ่ ัดท้ำบันทึกควำมบกพร่อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
และผูย้ ื่นค้ำขอจะลงนำมในบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส้ำเนำบันทึกดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอไว้เป็นหลักฐำน))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ
(หมำยเหตุ: (พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค้ำขอ จนกว่ำผูย้ ื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำรแก้ไขค้ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

5 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย
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ลาดับ
3)

ขั้นตอน
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอผู้มีอานาจลงนาม และแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันพิจำรณำแล้วเสร็จทำงไปรษณีย์))

ระยะเวลา
4 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) คาขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ (แบบ บฉ.2)
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2) หลักฐานการสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสาเนา)
3) สาเนาปริญญาบัตร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนา กรณี “จบปริญญาตรี เรียนเคมีไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต”)
4) ผลการศึกษา (Transcript)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนา)
5) หลักฐานการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีเรียนวิชาเคมีไม่ถึง 8 หน่วยกิต -เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนา)
6) หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีเรียนวิชาเคมีไม่ถึง 8 หน่วยกิต
-หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกนห้โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียน
ของผู้แทนนิติบุคคล กรณีผู้แทนนิติบุคคลเป็นต่างด้าวนห้นช้สาเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือสาเนา
นบอนุญาตทางาน (work permit) หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
-กรณีที่มีการมอบอานาจ ต้องแนบสาเนาประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
-ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
7) หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีเรียนวิชาเคมีไม่ถึง 8 หน่วยกิต
-ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอานาจของบริษัทตามที่ระบุนนหนังสือรับรองนิติบุคคล)
8) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
อุตสาหกรรม
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (-กรณีเรียนวิชาเคมีไม่ถึง 8 หน่วยกิต
-นช้นนกรณีที่ผู้รับรองประสบการณ์ไม่ได้เป็นผู้มีอานาจลงนาม
-กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อการ
ดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง
-กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท และมี
เนื้อหาครบถ้วนตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf
-กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ)
หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการ
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะฯ (แบบ บฉ.2)
(หมำยเหตุ: สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กำรสอบบุคลำกรเฉพำะ http://hazexam.diw.go.th/form_new.asp)
2)
หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน
(หมำยเหตุ: ดูตัวอย่ำง ได้ที่เว็บไซต์กำรสอบบุคลำกรเฉพำะ http://hazexam.diw.go.th/form_new.asp )
3)
หนังสือมอบอานาจ
(หมำยเหตุ: สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กองบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกนบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุนบรับแจ้งการดาเนินการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 นนความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
2. ยื่นนบแจ้งการดาเนินการเกีย่ วกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 แบบ วอ./อก. 5 หรือคาขอต่ออายุตามแบบ วอ./อก. 5/1 พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ห้องสารพันทันนจ
(single window) กรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอานาจเท่านั้น มิฉะนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับนบแจ้ง/คาขอต่ออายุเจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจสอบคา
ขอและเอกสารประกอบก่อนรับนบแจ้ง/คาขอต่ออายุ ตามเงื่อนไขดังนี้
2.1 กรณีที่นบแจ้ง/คาขอต่ออายุและรายการเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน เจ้าหน้าทีจ่ ะลงรับนบแจ้ง/คาขอต่ออายุ หลังจากนั้น ผู้ยื่นนบแจ้ง/คาขอต่อ
อายุ สามารถจะติดตามการพิจารณาเรื่องได้ทางเว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันที่ยื่น 1
วันทาการ
2.2 กรณีที่นบแจ้ง/คาขอต่ออายุหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานนดไม่ครบถ้วน หากผูย้ ื่นนบแจ้ง/คาขอต่ออายุไม่สามารถดาเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้นน
ขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดยกาหนดนห้ผู้ยื่นนบแจ้ง/คาขอต่ออายุ จะต้อง
ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กาหนดนนบันทึกดังกล่าวข้างต้น โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และผูย้ นื่ นบแจ้ง /คาขอต่ออายุลงนามนนบันทึกความ
บกพร่อง และพนักงานเจ้าหน้าที่มอบสาเนานห้ผู้ยื่นคาขอไว้เป็นหลักฐาน
กรณีผู้ยื่นนบแจ้ง/คาขอต่ออายุไม่สามารถดาเนินการได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ จะมีหนังสือส่งคืนนบแจ้ง/คาขอต่ออายุ และ
เอกสารประกอบการพิจารณานห้ผยู้ ื่นนบแจ้ง/คาขอต่ออายุต่อไป
เมื่อผู้ยื่นนบแจ้ง/คาขอต่ออายุ ดาเนินการแก้ไขนบแจ้งนห้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะลงรับนบ
แจ้ง ผู้ยื่นนบแจ้ง/คาขอต่ออายุ สามารถจะติดตามการพิจารณาเรื่องได้ที่ห้องสารพันทันนจ ชั้น 1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
** ผู้ยื่นนบแจ้ง/คาขอต่ออายุ ต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามทีก่ าหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับนบแจ้ง/คาขอต่ออายุฯ กรม
โรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นนบแจ้ง/คาขอต่ออายุฯ ครบถ้วนแล้ว กรณีความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนน
ภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจรับแจ้งได้ พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะไม่รับแจ้ง ตัวอย่างเช่น เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยไม่ถูกต้องตามหลักวิ ชาการ เอกสารหรือภาพถ่าย
แสดงลักษณะภาชนะบรรจุไม่ตรงตามที่ระบุนนเอกสารประกอบคาขอที่ส่งมานห้พิจารณา เป็นต้น
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 3 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารคาขอ และลงระบบรับเรื่อง
(หมำยเหตุ: (กรณีที่ค้ำขอไม่ครบถ้วนหรือยังขำดเอกสำรหรือหลักฐำนใด หำกผูย้ ื่นค้ำขอหรือผู้ได้รับมอบ
อ้ำนำจไม่สำมำรถด้ำเนินกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ตำมอ้ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในขณะนั้น พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะจัดท้ำบันทึกควำมบกพร่องของค้ำขอหรือรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค้ำขอจะต้องด้ำเนินกำรแก้ไขหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนด นับจำกวันทีจ่ ัดท้ำบันทึก
ควำมบกพร่อง โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค้ำขอจะลงนำมในบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส้ำเนำบันทึก
ดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอไว้เป็นหลักฐำน))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าพิจารณาเอกสาร
(หมำยเหตุ: (พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค้ำขอ จนกว่ำผูย้ ื่นค้ำขอจะด้ำเนินกำรแก้ไขค้ำขอหรือยื่น
เอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจพิจารณาและลงนาม และแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ขอทราบ
(หมำยเหตุ: (แจ้งผู้ยื่นค้ำขอภำยใน 7 วัน นับแต่วันทีพ่ ิจำรณำแล้วเสร็จ ทำงไปรษณีย์หรือทำงอิเล็กทรอนิกส์))

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

1 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย

1 วันทาการ

กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบแจ้งการดาเนินการเกีย่ วกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 (แบบ วอ./อก. 5)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษทั )
2) เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./วอ.3 หรือตามมาตรฐาน ISO 11014-1
หรือ ตามข้อกาหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of
Chemicals (GHS) พร้อมรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนห้จัดทา
ข้อมูลความปลอดภัย พร้อมเอกสารยืนยันการได้รับมอบหมาย เป็นข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบันหรือล่าสุด
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดงั นี้
2.1 ชื่อทางการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์
2.2 ชื่อบริษัทผู้ผลิต (manufacturer) และประเทศที่ผลิตที่ชัดเจน
2.3 ระบุองค์ประกอบเป็นชือ่ ทางเคมี และ CAS NO. ที่ถูกต้องตรงกัน และร้อยละของแต่ละองค์ประกอบที่
แน่นอน รวมกันครบ 100%
2.4 กรณีที่องค์ประกอบตามข้อ 2.2 และ 2.3 ไม่ครบถ้วน จะต้องมีข้อกาหนดเฉพาะวัตถุอันตราย
(specification) จากบริษัทผู้ผลิตที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 หรือรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุอันตรายที่
ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ 2.3 หรือเอกสารยืนยันข้อกาหนดของวัตถุอันตรายที่ระบุเนื้อหาตามข้อ 2.2 และ
2.3 และจะต้องมีการลงนามจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ลงนามด้วย
2.5 หากข้อมูลไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 – 2.4 พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่รับคาขอ)
3) แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (1. จะต้องระบุรายละเอียดนห้ชัดเจน ดังนี้ - ชื่อถนนสายหลัก/สายรอง - ตรอก/ซอย - จุดสังเกตบริเวณ
นกล้เคียง พร้อมกาหนดทิศ 2. ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
4) แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตรายภายในหรือภายนอกอาคารที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ ((ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
การจัดเก็บต้องเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.
2550 โดยต้องแสดงระเอียดดังนี้ แผนผังรวมของสถานประกอบการที่แสดงอาคารทั้งหมด นห้ระบุตาแหน่งที่
จัดเก็บทั้งนนและนอกอาคาร แสดงขนาดของอาคารเก็บรักษา (กว้าง×ยาว) และระยะห่างระหว่างสถานที่เก็บรักษา
กับอาคารข้างเคียงโดยรอบ
กรณีการจัดเก็บนนอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน พร้อมกาหนดจุดเก็บและแสดงทางเข้าออก และระบุชื่อสารเคมีพร้อมคุณสมบัติตามประเภทการจัดเก็บ ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและไม่เป็นวัตถุอันตราย
ภายนนห้องเก็บ
•กรณีรับเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีนห้กับผู้ประกอบการมากกว่า 1 ราย จะต้องแจกแจงพื้นทีจ่ ัดเก็บของทุกราย
ที่อยู่นนอาคารเดียวกัน
•กรณีจัดเก็บนอกอาคาร แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุดเก็บ
หมายเหตุ ต้องระบุข้อความ “สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง
คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550” โดยผู้มีอานาจลงนามรับรอง และหากสถานที่เก็บต้องมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย บุคลากรเฉพาะจะต้องลงนามรับรองนนเอกสารด้วย
การพิจารณาอนุญาตกรณีของ Tank Farm แผนผังสถานที่เก็บที่ระบุขนาดและพื้นที่ตามมาตราส่วน พร้อมระบุจุด
เก็บขนาดและลักษณะภาชนะบรรจุ)
5) หลักฐานการเป็นโรงงาน หรือไม่เป็นโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
- กรณีเป็นโรงงาน นห้ตรวจสอบจากระบบข้อมูลโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กรณีไม่เป็นโรงงาน นห้แนบสาเนานบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับการนช้หรือเก็บรักษา
สารเคมี หรือเอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวช้อง ได้แก่ หลักฐานการเสียภาษีโรงเรือน นบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย

-

-
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ลาดับ
6)
7)

8)

9)
10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุที่จะใช้และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย (สัญญาเช่า/หนังสือสัญญาให้บริการ/หนังสือยินยอมให้ใช้
สถานที่เก็บ) สาเนาใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ของสถานที่ใช้เก็บวัตถุอันตราย)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีไม่มีสถานที่เก็บ เป็นของตนเอง สัญญาเช่า/หนังสือสัญญานห้บริการ/หนังสือยินยอมฯ จะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
•ข้อมูลผู้เช่ากับผู้นห้เช่า/ผู้นห้บริการกับผูร้ ับบริการ
•ระยะเวลานนการเช่า ระบุวันเริ่มต้น/สิ้นสุด
•พื้นที่นห้จัดเก็บ (ตารางเมตร)
•กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
•กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุกับสถานประกอบการนั้น จนก่อนห้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน
•ผู้มีอานาจลงนามทั้งสองฝ่าย/พยาน และติดอากรแสตมป์
- กรณีหนังสือสัญญาเช่าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องจัดทาฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ
- กรณีหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ผยู้ ินยอมนห้นช้สถานที่จะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น และไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจการนห้เช่าสถานที่เก็บวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑ์
เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มอี านาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ผังกระบวนการผลิตทั้งหมดและขั้นตอนที่มีการนช้วัตถุอันตรายที่ขออนุญาต
- ระบบป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- แผนป้องกันและระงับอุบัตภิ ัยจากสารเคมี
- ต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)
ใบแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./อก. 5) ฉบับเดิม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีต่ออายุฯ)
คาขอต่ออายุใบแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./อก.5/1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษทั เอกสารประกอบคาขอต่ออายุฯ
นห้เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับการแจ้งการดาเนินการเกีย่ วกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
กรณีการแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (ส่งออก/ต่ออายุใบแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2)โดยไม่มีสถานที่เก็บเป็นของตนเองจะต้องมีหลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย
(สัญญาเช่า/หนังสือสัญญาให้บริการ/หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่เก็บ) สาเนาใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย (ของสถานที่ใช้เก็บวัตถุอันตราย)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (( สัญญาเช่า/หนังสือสัญญานห้บริการ/หนังสือยินยอมฯ จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
•ข้อมูลผู้เช่ากับผู้นห้เช่า/ผู้นห้บริการกับผูร้ ับบริการ
•ระยะเวลานนการเช่า ระบุวันเริ่มต้น/สิ้นสุด
•พื้นที่นห้จัดเก็บ (ตารางเมตร)
•กาหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากวัตถุอันตรายหรือสารเคมี
•กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุกับสถานประกอบการนั้น จนก่อนห้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน
•ผู้มีอานาจลงนามทั้งสองฝ่าย/พยาน และติดอากรแสตมป์
- กรณีหนังสือสัญญาเช่าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องจัดทาฉบับแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอานาจ
- กรณีหนังสือยินยอมนห้นช้สถานที่ผยู้ ินยอมนห้นช้สถานที่จะต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น และไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจการนห้เช่าสถานที่เก็บวัตถุอันตรายหรือเคมีภัณฑ์
เอกสารต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มอี านาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-
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ลาดับ
12)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว)
อุตสาหกรรม
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย)
หมายเหตุ (-กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนคราวเดียว หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทต่อ
การดาเนินการ 1 เรื่อง หรือ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการดาเนินการมากกว่า 1 เรื่อง)
-กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการนนระยะเวลา 1 ปี หนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท และมี
เนื้อหาครบถ้วน ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf)
-กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้าย ต้องได้รับมอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้อง
ระบุการมอบอานาจช่วงได้ และจานวนช่วงที่มอบ
*** ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด)
หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการ
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
• นบแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ./อก. 5)
2)
• แบบคาขอต่ออายุนบแจ้งฯ (แบบ วอ./อก. 5/1)
3)
• หนังสือมอบอานาจ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. 6 (การแจ้งข้อเท็จจริง)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การสมัครเป็นสมาชิก
ผู้ประกอบการที่จะประสงค์จะยื่นแจ้ง วอ./อก. 6 จะต้องสมัครเป็นสมาชิก ตามแบบ วอ./อก. 6.1พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ ศูนย์สารพันทันนจ ชั้น 1 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบ วอ./อก. 6 ได้ที่ http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/vook61.pdf หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคาขอทราบทันที นนกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้นนขณะนั้น จะทาบันทึกความบกพร่อง และรายการเอกสารหรือหลั กฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด
2. การแจ้งตามแบบ วอ./อก.6
การแจ้งตามแบบ วอ./อก.6 กาหนดนห้ผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อวัตถุอันตราย สูตรและ
อัตราส่วน ชื่อทางการค้า ชื่อสามัญหรือชื่อย่อ (ถ้ามี) ปริมาณ ภาชนะบรรจุ ชื่อผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต สถานที่เก็บรักษา ชื่อพาหนะ ด่านศุลกากรที่นาเข้าหรือ
ส่งออกและกาหนดวันทีพ่ าหนะจะมาถึงหรือออกจากด่านศุลกากร นห้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนาหรือส่งวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร สามารถแจ้ง
ข้อเท็จจริง ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย http://haz2.diw.go.th/HazLicense/jsp/login/login_vk6.jsp
3. เงื่อนไขการแจ้ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ต้องมีเลข 15 หลักก่อนการแจ้ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องมีนบแจ้งดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ก่อนการแจ้ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องมีนบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย หรือนบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ก่อนการแจ้ง
หมายเหตุ การส่งออกสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่สามารถนาไปนช้นนการผลิตยาเสพติด จะต้องมีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าก่อนการส่งสินค้าออกนอกประเทศต่อกรม
โรงงานอุตสาหกรรมตามแบบฟอร์ม Pre-Export Notification : PEN โดยกรมโรงงาน-อุตสาหกรรมแจ้งสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน
ป.ป.ส.) เพื่อประสานหน่วยงานปลายทางขอความยินยอมนห้ส่งออก ภายนน 7 วันทาการนับตั้งแต่วันทีย่ ื่นเอกสาร ยกเว้นพม่านช้เวลา 10 วันทาการ หากไม่มี
ข้อขัดข้องจากประเทศปลายทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะดาเนินการรับแจ้งนห้กับผู้ประกอบการเพื่อนช้นนการยื่นแบบฟอร์มแจ้ง ข้อเท็จจริง (วอ./อก. 6)
** สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่สามารถนาไปนช้นนการผลิตยาเสพติดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (การผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้นนครอบครองต้องได้รับอนุญาตก่อน)
มีจานวน 12 รายการ ประกอบด้วย ACETIC ACID, ACETONE, CHLOROFORM, ETHYL ETHER, HYDROCHLORIC ACID, PIPERIDINE, METHYL ETHYL
KETONE, PHOSPHORUS PENTACHLORIDE, PHOSPHORUS TRICHLORIDE, SULPHURIC ACID 50 % W/W, SULPHURIC ACID ( FUMMING 50 % W/W),
TOLUENE
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ ชั้น 1 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ถนนพระรำมที่ 6
เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถานที่ให้บริการ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (กรณีกำรรับแจ้ง วอ./
อก.6 ทำงออนไลน์)/เว็บไซท์และช่องทำงออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การยื่นแจ้งข้อเท็จจริง
ผู้ประกอบกำรยื่นแจ้งข้อเท็จจริง วอ./อก.6 ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ตำมแบบ วอ./อก. 6 โดยต้องแนบไฟล์
เอกสำรใบก้ำกับสินค้ำ (Invoice) และเอกสำรใบตรำส่งสินค้ำ (Bill of Lading) หรือใบตรำส่งสินค้ำทำงอำกำศ
(Airway bill) เมื่อด้ำเนินกำรเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบรับแจ้งพร้อมลงลำยมือชื่อ เพื่อน้ำไปประกอบพิธีกำรทำงศุลกำกร
สำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรแจ้งข้อเท็จจริง ได้ที่เว็บไซต์กองบริหำรจัดกำรวัตถุอันตรำย หัวข้อ E-services คู่มือกำร
ใช้ระบบรับแจ้ง วอ./อก. 6 หรือ เว็บไซต์ http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/manual_v6.doc
(หมำยเหตุ: (กำรนับระยะเวลำด้ำเนินกำรรับแจ้งจะเริ่มนับเมื่อผู้แจ้งแนบไฟล์เอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชำชน ))
(หมำยเหตุ: (กำรตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำนภำยหลังกำรรับแจ้ง ถ้ำพบข้อผิดพลำดจะถือว่ำ กระท้ำผิดตำม
มำตรำ 82 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และจะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบกำร ภำยใน 1 ปี เพื่อ
ด้ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ))

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองบริหารจัดการ
วัตถุอันตราย
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1) เอกสารใบกากับสินค้า (Invoice) , เอกสารใบกากับการบรรจุหีบห่อ (Packing List) (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องระบุเลขที่ Invoice , วันที่ Invoice , ชื่อทางการค้า , ปริมาณ , บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิตที่ชัดเจน)
2) เอกสารใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) หรือ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway bill) หรือใบตราส่ง
สินค้าทางบก (Truck bill)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ต้องระบุเลขที่ B/L หรือเลขที่ Airway bill หรือเลขที่ Truck bill, วันที่ B/L หรือเลขที่ Airway bill
หรือเลขที่ Truck bill , ชื่อพาหนะ และด่านศุลกากรที่นาเข้าหรือส่งออก)
3) เอกสารการรับแจ้งข้อมูลล่วงหน้าก่อน (Pre-Export Notification : PEN)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีการส่งสินค้าออกนอกประเทศ (เฉพาะวัตถุอันตราย 12 รายการ))
4) ใบสมัครเป็นสมาชิกขอใช้บริการแจ้งข้อเท็จจริงฯ ตามแบบ วอ./อก. 6.1
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
5) หนังสือมอบอานาจ
แบบฟอร์มกรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ (หนังสือมอบอานาจสาหรับการสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/pdf/MomEit.pdf)
หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล นห้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการ
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)
ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมำยเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเมพมหานคร 10400, อีเมล์ pr@diw.mail.go.th,
โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th/ โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)/
3)
ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120/ สำยด่วน 1206 /
โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 / www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
นบสมัครเป็นสมาชิกแจ้ง วอ/อก 6
2)
นบมอบอานาจ
3)
แบบฟอร์มการรับแจ้งข้อมูลล่วงหน้าก่อน (Pre-Export Notification : PEN)
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิไ์ ด้
1.1 ต้องเป็น “เครื่องจักร” ตามนิยามนน พระราชบัญญัตจิ ดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 (อ้างอิง มาตรา 3)
1.2 ต้องเป็นเครื่องจักรตามบัญชี 1 (ก) หรือ (ข) (อ้างอิง มาตรา 4 และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2532))
1.3 ต้องเป็นเครื่องจักรสาหรับนช้นนกิจการอุตสาหกรรมตามบัญชี 2 ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2532) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2538) ซึ่ง
ปัจจุบันมีกจิ การอุตสาหกรรมรวม 107 ประเภท (อ้างอิง มาตรา 4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2532) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2538))
2. ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
2.1 เจ้าของเครื่องจักรที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (อ้างอิง มาตรา 3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2514) และ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์) สามารถยื่นคาขอด้วยตนเองหรือมอบอานาจนห้ผู้อื่นมายื่นก็ได้ (อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
2.2 มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน (อ้างอิง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2514))
3.การนับวันรวมของการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร โดยแยกนับตามจานวนเครื่องจักร ดังนี้
3.1 จานวนเครื่องจักร 1 ถึง 10 เครื่อง (กทม.และปริมณฑล) ระยะเวลา 30 วันทาการ
3.2 จานวนเครื่องจักร 11 ถึง 30 เครื่อง ระยะเวลา 40 วันทาการ
3.3 จานวนเครื่องจักร 31 ถึง 90 เครื่อง ระยะเวลา 50 วันทาการ
3.4 จานวนเครื่องจักร 91 ถึง 180 เครื่อง ระยะเวลา 60 วันทาการ
3.5 จานวนเครื่องจักรมากกว่า 180 เครื่อง ระยะเวลา 90 วันทาการ
4.การหยุดนับวันรวมของการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไม่นับวันที่เกิดจากการดาเนินการของผู้ขอรับบริการและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ทานห้ไม่สามารถ
ดาเนินการต่อได้ ดังนี้
4.1 การนัดตรวจเครื่องจักร เป็นความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
4.2 มีการยื่นคัดค้านการขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
4.3 ไม่มาชาระค่าธรรมเนียน
4.4 การนัดวันติดแผ่นป้ายทะเบียน เป็นความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
4.5 ภายหลังการตรวจสอบเครื่องจักร หากพบว่าข้อเท็จจริงกับเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตจิ ดทะเบี ยน
เครื่องจักร พ.ศ. 2514 นห้เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อเท็จจริง พร้อมสาเนานห้กับผูถ้ ือกรรมสิทธิ์หรือผู้รับมอบอานาจ เพื่อทราบและดาเนินการแก้ไขนห้ถูกต้อง
5. ผู้ขอหรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่ รับคาขอ สานักงาน
ทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้ รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว กรณี ที่ความไม่
ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตจะมีคาสั่งไม่ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)
สถานที่ให้บริการ จุดช้ำระค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรทหำรไทย
ธนำคำร ยู โอ บี เฉพำะสำขำในกรุงเทพฯ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริกำรร่วม
(หมำยเหตุ: วันเวลำขึ้นอยูก่ ับธนำคำรผู้ให้บริกำร)
สถานที่ให้บริการ จุดช้ำระค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ทุกสำขำทัว่ ประเทศ
/ไปรษณีย์ (หมำยเหตุ: วันเวลำขึ้นอยู่กบั สำขำไปรษณีย์ที่ให้บริกำร)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรทุกวัน
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 19:00 น. วัน (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำร ทุกวัน
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 19:00 น. วัน (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
1.ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ (สาหรับเครื่องจักรจานวนไม่เกิน 10 เครื่อง ที่ตั้งอยู่นนกรุงเทพฯหรือปริมณฑล)
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่นช้ประกอบการพิจารณา

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
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ลาดับ
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
ดาเนินการพิจารณาตาม พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักรฯ
สาหรับเครื่องจักรจานวนไม่เกิน 10 เครื่อง ที่ตั้งอยู่นนกรุงเทพฯหรือปริมณฑล
สาหรับเครื่องจักรจานวน 11 - 30 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
สาหรับเครื่องจักรจานวน 31 - 90 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
สาหรับเครื่องจักรจานวน 91 - 180 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
สาหรับเครื่องจักรจานวนมากกว่า 180 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนลงนามและแจ้งผลการพิจารณา
(หมำยเหตุ: กำรนับวันทั้งหมดไม่รวมถึงวันที่เกิดจำกกำรด้ำเนินกำรของผู้รับบริกำรและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น กำรนัดตรวจ กำรนัดติดแผ่นป้ำยฯ กำรไม่มำช้ำระค่ำธรรมเนียมหรือมีผู้คัดค้ำน)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

24 วันทาการ
34 วันทาการ
44 วันทาการ
54 วันทาการ
84 วันทาการ
5 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ตามแบบ อ.1/1 และคารับรองกรรมสิทธิ์ (ดาวน์โหลดได้ที่
www.2diw.go.th/mac/)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
1. เอกสารทั้งหมดนห้นช้กระดาษขนาด A 4
2. กรอกข้อความนห้ถูกต้องครบถ้วน
3. ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของเครื่องจักรนนคาขอและคารับรองกรรมสิทธิ์
- กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล การลงนามผูกพันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรอง
นิติบุคคลนั้น
4. ถ้ามีการขูดฆ่าขีดลบหรือแก้ไขข้อความ จะต้องลงลายมือชื่อผู้ขอกากับไว้ทุกที่
5. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจน
- นห้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจลงนามนนคาขอ (อ.1/1) ได้
- นห้อานาจลงนามนนคารับรองกรรมสิทธิ์ซึ่งติดแนบอยู่กับคาขอ (อ.1/1) ได้
- นห้มีอานาจนนการแก้ไขคาขอฯ ได้ เป็นต้น
ข้อควรระวัง การปลอมเอกสารก็ดี การอ้างหรือนช้เอกสารปลอมก็ดี การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานก็
ดี อาจมีความผิดทางอาญาได้
2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลง
นามรับรองเอกสารก็ได้
7. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
4) หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 (นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์ม
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
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ลาดับ

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกกรณี
9. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
แบบแสดงรายการ จานวนและราคาเครื่องจักร (DIW-07-AP-FG-01(00))
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. กรอกข้อความนห้ถูกต้องครบถ้วน เว้นแต่ส่วน “เฉพาะเจ้าหน้าที”่
2. ลาดับรายการ จะต้องตรงกับแผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร
3. รายละเอียดเครื่องจักร จานวน ราคาและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ จะต้องตรงกับเอกสารแสดงรายละเอียด
เครื่องจักรและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
4. ลงชื่อรับรองโดยเจ้าของเครื่องจักรหรือผู้รับมอบอานาจก็ได้
5. นห้วิศวกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงชื่อนนช่อง “ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง” เพื่อรับรองว่ารายการเครื่องจักรตรงกับ
แผนผังวางเครื่องจักร
6. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
แผนที่ (Map) แสดงที่ตั้งของโรงงานหรืออาคารที่เครื่องจักรติดตั้งอยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1. มีรายละเอียดชัดเจน สามารอ้างอิงนนการเดินทางได้
2. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร (Machine Layout) (แบบฟอร์มเหมือนหน้า 3 ของ ร.2/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 1. จะต้องเขียนนห้ถูกต้องตามความเป็นจริง
2. มีมาตราส่วนถูกต้องอ้างอิงได้ตามแบบสากล
3. ระบุตาแหน่งนห้เห็นได้ชัดเจนตามแบบฟอร์มที่สจก.กาหนด
4. ลงชื่อรับรองโดยเจ้าของเครื่องจักรหรือผู้รับมอบอานาจก็ได้
5. นห้วิศวกรชื่อนนช่อง “ผู้ตรวจ/ผู้รับรอง” เพื่อรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งแนบสาเนานบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบ
วิชาชีพฯตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป นนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ ภาคีวิศวกรพิเศษ
6. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
เอกสารใบอนุญาตทางราชการซึ่งระบุรายละเอียดของสถานที่ตั้งเครื่องจักร เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน ใบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตสถานพยาบาล ฯลฯ แล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1 1. ต้องเป็นเอกสารที่เป็นปัจจุบัน (Update)
2. ลงชื่อรับรองทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักรหรือผู้รับมอบอานาจก็ได้
3. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯยืน่ เอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
รูปถ่ายเครื่องจักร
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 1. เป็นรูปสีขนาด 10 ซม. x 15 ซม.
2. ต้องแสดงนห้เห็นส่วนประกอบของเครื่องจักรอย่างชัดเจน ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง อย่างน้อยเครื่องละ 2 รูป
3. นช้กระดาษสาหรับอัดรูปถ่ายเท่านั้น ไม่นช้การพิมพ์ลงบนกระดาษทัว่ ไป
4. ติดรูปถ่ายลงบนกระดาษ A4 แยกตามจานวนเครื่องจักรที่จดทะเบียนฯ
5. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

แบบฟอร์ม
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

-

แบบฟอร์ม
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
10) เอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีข้อความระบุถึงรายละเอียดเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนและการแสดงความ
เป็นเจ้าของเครื่องจักรอย่างชัดเจน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. กรณี เครื่องจักรที่ซื้อภายนนประเทศ
- นบเสร็จรับเงินที่ระบุรายละเอียดสมบูรณ์ และ/หรือประกอบกับนบส่งของหรือนบกากับภาษี เป็นต้น
- ถ้าไม่สามารถจัดหาเอกสารข้างต้นได้
1.1 นห้แสดงหนังสือรับรองการขายตามแบบตัวอย่างนน http://www2.diw.go.th/mac/ พร้อมทั้งแนบ
เอกสารแสดงตัวบุคคลของผู้ขาย เช่น สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น
1.2 กรณีเอกสารข้อ 1 สูญหายหรือถูกทาลายและไม่สามารถจัดหาเอกสาร ข้อ 1.1 ได้ นห้เจ้าของเครื่องจักร
แจ้งความนั้นต่อเจ้าพนักงานตารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วนานบแจ้งความมาเป็นหลักฐาน
1.3 ถ้าเป็นเครื่องจักรที่ผู้ขอฯสร้างขึ้นเอง นห้แสดงหนังสือรับรองการสร้างพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการ
ได้มาของส่วนประกอบเครื่องจักรที่นามาสร้างนั้น
2. กรณี เครื่องจักรที่ซื้อจากต่างประเทศ
- นห้แสดงนบ Invoice หรือ Bill of Landing ที่ระบุรายละเอียดสมบูรณ์ และ/หรือประกอบกับนบขนสินค้าขา
เข้า นบ Packing List เป็นต้น
3. กรณี เครื่องจักรที่ได้มาโดยวิธีอื่นๆ นอกจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 นห้แสดงเอกสารหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่ได้มา
เช่น คาสั่งศาลหรือหนังสือสัญญาต่างๆ เป็นต้น
4. กรณีทั้งหมดพนักงานเจ้าหน้าที่อาจสอบปากคาผู้ขอฯเพิ่มเติมตามแบบ DIW-07-LC-FN-02 ก็ได้
5. เอกสารที่นาส่งเป็นสาเนานห้เจ้าของเครื่องจักรลงนามรับรองไว้ทุกหน้า
- กรณีระบุไว้นนหนังสือมอบอานาจนห้ผรู้ ับมอบอานาจลงนามก็ได้
6. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ าจนห้ทาคาแปลเป็นภาษาไทยพร้อมทั้งคารับรองโดย โน
ตารีพับลิคก็ได้
7. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด)
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
11) หนังสือยินยอมให้ติดตั้งเครื่องจักรจากผู้เป็นเจ้าของสถานที่ ตามแบบ DIW-07-AP-FG-02
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. นช้นนกรณีที่เจ้าของเครื่องจักรกับเจ้าของสถานที่ตั้งเครื่องจักรมินช่บุคคลเดียวกัน
2. กรอกข้อความนห้ถูกต้องครบถ้วน ระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อ จานวนและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ยินยอมนห้ติดตั้ง
3. ลงลายมือโดยชื่อเจ้าของสถานที่หรือผู้มีอานาจนห้ความยินยอม
4. แนบเอกสารแสดงตัวของบุคคลผู้นห้ความยินยอม
- กรณีบุคคลธรรมดา นช้สาเนาบัตรประชาชน
- กรณีเป็นนิติบุคคล นช้สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมด้วยสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางผู้ลง
ลายมือชื่อผูกพันฯ
5. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือยินยอมฯ จะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
ยินยอม และต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกที่
6. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
12) เอกสารแสดงรายละเอียดเครื่องจักรตามแบบ DIW-07-LC-FR-02
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
1. กรอกข้อความนห้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
- เว้นไว้นนส่วน “เลขทะเบียนเครื่องจักร” ซึ่งเป็นส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่
2. ชื่อเครื่องจักร นห้กรอกเป็นภาษาไทย
3. นห้วงเล็บชื่อเครื่องจักรเป็นภาษาอังกฤษ โดยนช้ตัวอักษรพิมพ์นหญ่ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กทุกครั้งที่มีวรรคตอน
4. ถ้ามียหี่ ้อหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องจักรนห้กรอกเป็นอักษรตัวพิมพ์นหญ่
5. รายละเอียดอื่นๆ ของเครื่องจักร เช่น แบบ รุ่น ปีที่ผลิต หมายเลขเครื่อง ขนาดเครื่อง ขนาดความสามารถ
ตลอดจน ส่วนประกอบต่างๆ ราคาและหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของเครื่องจักร นห้กรอกตามแบบฟอร์ม DIW-07LC-FR-02 และคู่มือที่แนะนาไว้นน http://www2.diw.go.th/mac/
6. ลงลายมือชื่อปิดท้ายเพื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเครื่องจักรหรือผู้รับมอบอานาจ กรณีหนังสือมอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

แบบฟอร์ม
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

แบบฟอร์ม
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
อานาจระบุนห้ทาได้
7. การแก้ไข ขูด ฆ่าหรือขีดลบข้อความ จะต้องลงลายมือชือ่ กากับไว้ทกุ ที่
8. เนื้อหาสาระสาคัญจะต้องตรงกับ แบบแสดงรายการ จานวนและราคาเครื่องจักร
9. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจ/ผู้รับรอง โดยวิศวกรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับนน ขอ้ 5 (แบบแสดงรายการ
จานวนและราคาเครื่องจักร)
10. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
มูลค่าเครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกินห้าแสนบาท
หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องนนโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน
(ข) เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกินหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท
หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องนนโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน
(ค) เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าเกินห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องนนโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน
(ง) เครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องนนโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน
(จ) กรณีจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรหลายเครื่องและมีมูลค่าต่างกันนนโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน นห้
คิดค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรทีม่ ีมูลค่าสูงกว่าก่อนตามลาดับและรวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน
ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทาไว้ที่เครื่องจักร
หรือถ้าประทับหรือทาไว้หลายเครื่องนนโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน
ค่าตรวจเอกสาร
ค่าตรวจเอกสารซึ่งนายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ค่าคัดสาเนาเอกสาร
ค่าคัดสาเนาเอกสารพร้อมด้วยคารับรองว่าถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม
เครื่องละ 750 บาท
ไม่เกิน 12,000 บาท
เครื่องละ 600 บาท
ไม่เกิน 12,000 บาท
เครื่องละ 300 บาท
ไม่เกิน 12,000 บาท
เครื่องละ 60 บาท
ไม่เกิน 12,000 บาท
ไม่เกิน 12,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
เครื่องหมายละ 120 บาท
ไม่เกิน 1,200 บาท
ค่าธรรมเนียม
ครั้งละ 40 บาท
ค่าธรรมเนียม
หน้าละ 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
การกรอกคาขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (อ.1/1) http://www2.diw.go.th/mac/duty/01.pdf
2)
การเขียนแผนผังวางเครื่องจักร http://www2.diw.go.th/mac/index_comr/forms_1/Manualtemplate_comr.pdf
3)
พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร http://www2.diw.go.th/mac/form/PDF_floders/LOW14_1comr.pdf
http://www2.diw.go.th/mac/index_comr/forms_1/law_comr03.pdf
4)
การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเครื่องจักร http://www2.diw.go.th/mac/form/PDF_floders/regis_7.pdf
5)
เครื่องจักรที่จะจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ http://www2.diw.go.th/mac/machine.html
หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้
ยื่นคาขอนั้น
2. กรณีที่ต้องนช้เอกสารที่ทางราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูย้ ื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผูย้ ื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของเครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอจดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงนนสาระสาคัญของเครื่องจักร (อ.1/6) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ประกอบ
คาขอ
2. การหยุดนับวันรวมของการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงนนสาระสาคัญของเครื่องจักรไม่นับวันที่เกิดจากการดาเนินการของผู้รับบริการและบุคคลอื่ นที่เกี่ยวข้องที่
ทานห้ไม่สามารถดาเนินการต่อได้ กรณีการนัดตรวจเครื่องจักรเป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ
3. การขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงนนสาระสาคัญของเครื่องจักรได้ สาหรับหนังสือสาคัญการจดทะเบียนเครื่องจักร ที่ออกโดยนายทะเบียนเครื่องจักรกลาง
เท่านั้น
4. ชาระค่าธรรมเนียมเมื่อเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณารับคาขอแล้ว
5. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว
กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงนนสาระสาคัญของเครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00 น. (ยกเว้น
วันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจรับคาขอ /นัดตรวจเครื่องจักร /ชาระค่าธรรมเนียม
2) การพิจารณา
ตรวจเครื่องจักร /บันทึกการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นำยทะเบียนลงนำม/ และแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรจดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงในสำระส้ำคัญของเครื่องจักร
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง

ระยะเวลา
1 วันทาการ
24 วันทาการ
5 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลง
นามรับรองเอกสารก็ได้
7. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
3) คาขอการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของเครื่องจักร (อ.1/6)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
4) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ฉบับผู้ถอื กรรมสิทธิ์
5) หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 (นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผูร้ ับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกกรณี
9. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
5) เอกสารแสดงกรรมสิทธิเ์ ครื่องจักร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของส่วนประกอบของเครื่องจักรนนส่วนที่แจ้งขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
7) รูปถ่ายส่วนประกอบของเครื่องจักร
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รูปถ่ายส่วนประกอบของเครื่องจักรส่วนที่แจ้งขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติม
8) หนังสือยินยอมให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของเครื่องจักร จากผู้รับจานอง/ขายฝาก
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีติดภาระจานอง/ขายฝาก พร้อมด้วยหนังสือแสดงการมีอานาจลงนามของผู้รับจานอง เช่น หนังสือ
มอบอานาจสาขาธนาคาร หนังสือมอบอานาจนห้กระทาการแทนธนาคาร พร้อมด้วยเอกสารตัวอย่างลายมือชื่อ
ของผู้มีอานาจลงนาม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

-

-
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ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนหม่ตามมาตรา 12
2)
ค่าคัดสาเนาเอกสารพร้อมด้วย คารับรองว่าถูกต้อง

ค่าธรรมเนียม
ครั้งละ 300 บาท
หน้าละ 10 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอการเปลี่ยนแปลงนนสาระสาคัญของเครื่องจักร (อ.1/6)
2)
หนังสือมอบอานาจทั่วไป (DIW-07-AP-FG-06)
3)
หนังสือยินยอมนห้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงนนสาระสาคัญของเครื่องจักร จากผู้รบั จานอง/ขายฝาก
หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้
ยื่นคาขอนั้น
2. กรณีที่ต้องนช้เอกสารที่ทางราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูย้ ื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผูย้ ื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญในหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญนนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร คือการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลชื่อสานักงาน ที่อยูข่ องผู้ ถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ
สถานที่ตั้งเครื่องจักร รายละเอียดต่างๆ ของสถานที่ตั้งเครื่องจักร ซึ่งผู้ขอฯ จะต้องดาเนินการดังนี้
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอทัว่ ไป (อ.1/8) จานวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
3. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ลงนามนนบันทึกผู้ขอจดฯ
4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว
กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญนนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจเอกสาร
2) การพิจารณา
บันทึกการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญนนหนังสือสาคัญการจดทะเบียนเครื่องจักร ส่วนงานพิจารณา เสนอนาย
ทะเบียนลงนาม
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม และแจ้งผู้ขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงสาระสาคัญนนหนังสือสาคัญการจด
ทะเบียนเครื่องจักร
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
2) ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมีคู่สมรส รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
3) ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ)

ระยะเวลา
1 วันทา
การ
7 วันทา
การ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

7 วันทา
การ

สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลง
นามรับรองเอกสารก็ได้
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
5) คาขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญฯ ( คาขอ อ. 1/8 )
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
6) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร. 2 /1) ฉบับผู้ถือกรรมสิทธิ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
7) เอกสารการเปลี่ยนเลขที่ตั้งของผู้ถือกรรมสิทธิ์
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนเลขที่ตั้งของผู้ถือกรรมสิทธิ์ นห้ยื่นเอกสารการเปลี่ยนจากทางราชการที่ออกนห้เป็น
หลักฐานมาแสดง
8) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่สถานที่ตั้งเครื่องจักร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีเปลี่ยนชื่อโรงงานหรือทีต่ ั้งโรงงานนห้ยื่นหลักฐานสาเนานบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)
หรือเอกสารแสดงสถานที่ตั้งเครื่องจักรที่ทางราชการออกนห้อย่างอื่น
9) หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 (นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกกรณี
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
กรมการปกครอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
คาขอทั่วไป (อ.1/8)
2)
หนังสือมอบอานาจทั่วไป (DIW-07-AP-FG-06)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้
ยื่นคาขอนั้น
2. กรณีที่ต้องนช้เอกสารที่ทางราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูย้ ื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผูย้ ื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอแบ่งแยก (อ.1/12) พร้อมเอกสาประกอบคาขอ ต่อนายทะเบียนที่ได้ออกหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1) นั้น
2. เป็นเครื่องจักรที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องจักร ตาม พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514
3. กรณีเครื่องจักรติดภาระจานอง ต้องมีเอกสารหนังสือยินยอมจากผู้รับจานอง
4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอ
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการ
ขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้วได้ จะแจ้งนห้ผถู้ ือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พิจารณาตรวจรับคาขอ /บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือสาคัญฯ (ฉบับแบ่งแยก)
2) การพิจารณา
ส่วนงานที่รับผิดชอบจัดทาหนังสือสาคัญ (ร.2/1) ฉบับแบ่งแยก
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม และแจ้งผลการพิจารณาแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชือ่ ของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลง
นามรับรองเอกสารก็ได้
7. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง

ระยะเวลา
1 วันทาการ
24 วันทา
การ
5 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) คาขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักร (อ.1/12)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
4) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ฉบับทีจ่ ะแบ่งแยก
5) หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 (นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกกรณี
9. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
6) คาสั่งศาล (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง
แบบฟอร์ม
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว (อ.1/12)
2)
หนังสือมอบอานาจทั่วไป (DIW-07-AP-FG-06)
หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้
ยื่นคาขอนั้น
2. กรณีที่ต้องนช้เอกสารที่ทางราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูย้ ื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผูย้ ื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอทัว่ ไป (อ.1/8) จานวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
3. ชาระค่าธรรมเนียมเมื่อเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณารับคาขอแล้ว
4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้
รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง
เป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจรับคาขอ /ชาระค่าธรรมเนียม
2) การพิจารณา
ตรวจติดป้ายเครื่องจักร / นัดติดป้ายเครื่องจักร
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนลงนาม และแจ้งผลการการพิจารณาการขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร

ระยะเวลา
1 วันทาการ
18 วันทาการ
2 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลง
นามรับรองเอกสารก็ได้
7. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) คาขอทั่วไป (อ.1/8)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
4) ใบแจ้งความแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักรสูญหาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
5) หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ต่อแผ่นป้ายทะเบียน 1 แผ่น
(หมำยเหตุ: แต่ไม่เกินครำวละ 1,200.- บำท)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

ค่าธรรมเนียม
120 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
คาขอทั่วไป (อ.1/8)
2)
บันทึกรับแจ้งเอกสารสูญหาย (DIW-07-AP-FN-03)
3)
หนังสือมอบอานาจทั่วไป (DIW-07-AP-FG-06)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ 2
4. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้
ยื่นคาขอนั้น
5. กรณีที่ต้องนช้เอกสารที่ทางราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูย้ ื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
6. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผูย้ ื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอรับใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สาเหตุแห่งการยื่นคาขอนบแทนฯ (อ้างอิง มาตรา 10 พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักรฯ)
1.1 หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรสูญหาย
1.2 หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรถูกทาลาย
1.3 หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรชารุดนนสาระสาคัญ
2. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยืน่ คาขอ
2.1 ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถอื หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร 2.2 สามารถยื่นคาขอด้วยตนเองหรือมอบอานาจนห้ผู้อื่นมายื่นก็ได้
2.3 การขอรับนบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรได้ สาหรับหนังสือสาคัญการจดทะเบียนเครื่องจักร ที่ออกโดยนายทะเบียนเครื่องจักรกลางเท่านั้น
2.4 มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน
3. เอกสารที่ส่งเป็นสาเนา นห้ผู้ขอหรือผูร้ ับมอบอานาจลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า
4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอรับนบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (อ.1/5) จานวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ
5. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
6. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ลงนามนนบันทึกผู้ขอจดฯ
4. ชาระค่าธรรมเนียมเมื่อเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณารับคาขอแล้ว
5. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว
กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการขอนบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอและผูย้ ื่น
คาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่ม เติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พจิ ารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจรับคาขอ /ชาระค่าธรรมเนียม/ บันทึกข้อมูล
2) การพิจารณา
พิมพ์หนังสือสาคัญพร้อมเอกสารแจ้งผู้ขอ จัดทาหนังสือสาคัญ (ร.2/1) ฉบับนบแทน
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนลงนามและแจ้งผลการพิจารณาการขอรับนบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร

ระยะเวลา
1 วันทาการ
24 วันทาการ
5 วันทาการ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอรับใบแทน (อ.1/5 )
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1. เอกสารทั้งหมดนห้นช้กระดาษขนาด A 4
2. กรอกข้อความนห้ถูกต้องครบถ้วน
3. ลงลายมือชื่อโดยผู้ถือกรรมสิทธิ์
- กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล การลงนามผูกพันจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคลนัน้

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
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ลาดับ

2)
3)

4)

5)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจน
- นห้ผู้รับมอบอานาจมีอานาจลงนามนนคาขอ (อ.1/8) ได้
- นห้มีอานาจนนการแก้ไขคาขอฯหรือนห้ถ้อยคาเพิ่มเติมได้ เป็นต้น
5. ถ้ามีการขูดฆ่าขีดลบหรือแก้ไขข้อความ จะต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกที่
ข้อควรระวัง การปลอมเอกสารก็ดี การอ้างหรือนช้เอกสารปลอมก็ดี การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ก็ดี อาจมีความผิดทางอาญาได้
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลงนาม
รับรองเอกสารก็ได้
7. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ กรณีเครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ
หมายเหตุ 1 (นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ตามประมวลรัษฎากร
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้มอบ
อานาจและต้องลงลายมือชือ่ รับรองไว้ทุกกรณี
9. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด)
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
หลักฐานแสดงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ กรณีเครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ
หมายเหตุ 1 (- กรณีหนังสือสาคัญฯถูกทาลายบางส่วนหรือชารุด นห้นาหนังสือสาคัญฯ ส่วนที่ยังมีเหลืออยู่มาแสดง
เป็นหลักฐาน
- กรณีหนังสือสาคัญฯสูญหายหรือถูกทาลายทั้งหมด นห้นานบแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตารวจท้องที่เกิดเหตุว่า
หนังสือสาคัญฯ สูญหายหรือถูกทาลายมาแสดงเป็นหลักฐาน
- กรณีเครื่องจักรติดจานอง/ขายฝาก นห้นาหนังสือรับรองจากผู้รับจานอง/ขายฝากว่าหนังสือสาคัญฯ สูญหาย ถูก
ทาลายหรือชารุดนนสาระสาคัญมายืนยัน และเอกสารหลักฐานแสดงการมีอานาจลงนามของผู้รบจานองขายฝากนั้น
เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล สาเนาบัตรประชาชน เป็นต้น)
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

-
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ค่าธรรมเนียม
ค่าออกใบแทน
ค่าออกนบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร

ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ 100 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอรับนบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (อ.1/5)
2)
หนังสือมอบอานาจทั่วไป (DIW-07-AP-FG-06)
หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอฯมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้
ยื่นคาขอนั้น
2. กรณีที่ต้องนช้เอกสารที่ทางราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูย้ ื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผูย้ ื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอการย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานทีป่ ระกอบกิจการอุตสาหกรรม (อ.1/25 ) พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ เฉพาะเครื่องจักรที่ตั้งอยู่นนพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
2. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอฯ ต่อนายทะเบียนที่เครื่องจักรตั้งอยู่ทราบก่อนวันทีจ่ ะย้ายเครื่องจักรนั้น ไม่น้อยกว่า 15 วัน (เครื่องจักร
ที่ตั้งอยู่นอกพื้นทีก่ รุงเทพหานคร นห้ยื่นคาขอฯ ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เครื่องจักรตั้งอยู่)
3. การนับวันรวมของการย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม โดยแยกนับตามจานวนเครื่องจักร ดังนี้
3.1 จานวนเครื่องจักร 1 ถึง 10 เครื่อง ระยะเวลา 30 วัน
3.2 จานวนเครื่องจักร 11 ถึง 30 เครื่อง ระยะเวลา 40 วัน
3.3 จานวนเครื่องจักร 31 ถึง 90 เครื่อง ระยะเวลา 50 วัน
3.4 จานวนเครื่องจักร 91 ถึง 180 เครื่อง ระยะเวลา 60 วัน
3.5 จานวนเครื่องจักรมากกว่า 180 เครื่อง ระยะเวลา 90 วัน
4. การหยุดนับวันรวมของการย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม่นับวันที่เกิดจากการดาเนินการของผู้รับบริการและบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ทานห้ไม่สามารถดาเนินการต่อได้ กรณีการนัดตรวจเครื่องจักรเป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ
5. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว
กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้ จะแจ้ง
นห้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอ และผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
1. ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ (สาหรับเครื่องจักรจานวนไม่เกิน 10 เครื่อง ที่ตั้งอยู่นนกรุงเทพฯหรือปริมณฑล)
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
เจ้าหน้าที่ตรวจรับคาขอ /นัดตรวจเครื่องจักร /เจ้าหน้าที่บันทึกเลขรับคาขอ เสนอเข้าส่วนตามพื้นที่
รับผิดชอบ ผู้ยื่นดาเนินการย้ายเครื่องจักรไปที่ตั้งแห่งนหม่
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่ไปตรวจเครื่องจักร ณ ที่ตั้งนหม่ ตามวันที่แจ้งไว้นนคาขอ
สาหรับเครื่องจักรจานวนไม่เกิน 10 เครื่อง ที่ตั้งอยู่นนกรุงเทพฯหรือปริมณฑล
24 วันทาการ
สาหรับเครื่องจักรจานวน 11 - 30 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
34 วันทาการ
สาหรับเครื่องจักรจานวน 31 - 90 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
44 วันทาการ
สาหรับเครื่องจักรจานวน 91 - 180 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
54 วันทาการ
สาหรับเครื่องจักรจานวนมากกว่า 180 เครื่อง ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ
84 วันทาการ
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
5 วันทาการ
นายทะเบียนลงนามอนุมัติการย้าย และแจ้งผลการพิจารณาการย้ายเครื่องจักร

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

183

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลงนาม
รับรองเอกสารก็ได้
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
3) คาขอย้ายเครื่องจักร (อ.1/25)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เครื่องจักรตั้งอยู่ กรอกข้อความและลงนามโดยผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้รับมอบอานาจ
4) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ฉบับผู้ถอื กรรมสิทธิ์ที่ขอ้ ย้ายเครื่องจักร
5) หนังสือยินยอมให้ย้ายเครื่องจักรจากผู้รับจานอง/ขายฝาก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีติดภาระจานอง/ขายฝาก
6) หนังสือแสดงการมีอานาจลงนามของผู้รับจานอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีติดภาระจานอง เช่น หนังสือมอบอานาจสาขาธนาคาร หนังสือมอบอานาจ นห้กระทาการแทน
ธนาคารพร้อมด้วยเอกสารตัวอย่าง และลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนาม
7) หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 (นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้มอบ
อานาจและต้องลงลายมือชือ่ รับรองไว้ทุกกรณี
9. ย้ายเครื่องจักรตั้งออกนอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
-

แบบฟอร์ม
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) ใบอนุญาตทางราชการซึง่ ระบุรายละเอียดของสถานที่ตั้งเครื่องจักรแห่งใหม่
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาเอกสารนบอนุญาตทางราชการซึ่งระบุรายละเอียดของสถานทีต่ ั้ง
เครื่องจักรแห่งนหม่ เช่น นบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( รง.4 ) นบทะเบียน
การค้านบอนุญาตนห้ดาเนินการสถานพยาบาลฯ ทะเบียนบ้านเป็นต้น
9) หนังสือยินยอมให้ติดตั้งเครื่องจักรจากผู้ประกอบการ (DIW-07-AP-FG-02)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หนังสือยินยอมนห้ติดตั้งเครื่องจักร ณ สถานที่แห่งนหม่ กรณีผู้ยื่นไม่นช่เจ้าของสถานที่ตั้งเครื่องจักร
10) แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักรที่แจ้งขอย้าย
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ถูกมาตราส่วน
11) แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่เครือ่ งจักรย้ายไป
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
12) รูปถ่ายเครื่องจักร
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ รูปถ่ายเครื่องจักรแสดงด้านหน้าด้านข้าง ณ ที่ตั้งแห่งนหม่ มอบภายหลังที่เครื่องจักรย้ายไปแห่งนหม่
ตามที่แจ้งไว้นนคาขอ
13) แผ่นป้ายเครื่องหมายการจดทะเบียน (ร.8/1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ นช้กรณีย้ายข้ามจังหวัดนห้คืนแผ่นป้ายเครื่องหมายการจดทะเบียน (ร.8/1) ทั้งหมด หากแผ่นป้ายสูญ
หายนห้แจ้งความ เอกสารสูญหายไว้เป็นหลักฐาน
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนหม่ตามมาตรา 11
2)
ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียน ซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทาไว้ที่เครื่องจักร
หรือถ้าประทับหรือทาไว้หลายเครื่องนนโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
-

สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

ค่าธรรมเนียม
ครั้งละ 300 บาท
เครื่องหมายละ 120 บาท
ไม่เกิน 1,200 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอจดทะเบียนการย้ายเครื่องจักร (อ.1/25)
2)
หนังสือมอบอานาจทั่วไป (DIW-07-AP-FG-06)
3)
หนังสือยินยอมการนห้ติดตั้งเครื่องจักรจากผู้ประกอบการ (DIW-07-AP-FG-02)
หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้
ยื่นคาขอนั้น
2. กรณีที่ต้องนช้เอกสารที่ทางราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูย้ ื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผูย้ ื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การประเมินราคาเครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เครื่องจักรที่นามาขอประเมินราคา ต้องเป็นเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไว้แล้วเท่านั้น (ยกเว้นผู้ขอฯ เป็นหน่วยงานราชการ)
2. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอประเมินฯ (อ.8/10) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
3. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว
กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจประเมินราคาเครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอ และผู้ยื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่ นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
2)
การพิจารณา
ตรวจสอบเครื่องจักร ประเมินราคา
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนลงนามการประเมินราคาเครื่องจักร

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

24 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

5 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
คาขอประเมินราคาเครื่องจักร (อ.8/10)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2)
แบบรายการเครื่องจักรที่ขอประเมินราคา (น.1/4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3)
หลักฐานแสดงราคาเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานแสดงราคาเครื่องจักร เช่น นบเสร็จรับเงิน อินวอยซ์ หรือหลักฐานอื่นที่ระบุราคา เครื่องจักรที่
ขอประเมินราคา
4)
หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครื่องจักรจากเจ้าของเครื่องจักรและ/ หรือจากเจ้าของโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ นช้กรณีผู้ยื่นขอประเมินราคาไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องจักรหรือเจ้าของโรงงาน
5)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
-

กรมการปกครอง
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ลาดับ
6)

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลงนาม
รับรองเอกสารก็ได้
7. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 (นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ. 2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดย
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขทีป่ รากฏนนหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกกรณี
9. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประเมินราคาเครื่องจักร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

ค่าธรรมเนียม
-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1)
คาขอประเมินราคาเครื่องจักร (อ.8/10)
2)
แบบรายการเครื่องจักรที่ขอประเมินราคา (น.1/4)
3)
หนังสือมอบอานาจประเมินราคา

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้
ยื่นคาขอนั้น
2. กรณีที่ต้องนช้เอกสารที่ทางราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผูย้ ื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้น
แต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผูย้ ื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนจานอง/ขายฝากเครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้จานอง/ผู้ขายฝากเครื่องจักร หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
1. ผู้จานอง หรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอจดทะเบียนจานอง/ขายฝากเครื่องจักร (อ.1/2) จานวน 2 ฉบับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
3. ผู้จานองและผู้รับจานอง / ผู้ขายฝากเครื่องจักรและผู้รับซื้อฝากเครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจลงนามนนสัญญาจานอง/ขายฝากเครื่องจักร จานวน 3 ฉบับ
4. ผู้จานองและผู้รับจานอง/ผู้ขายฝากเครื่องจักรและผู้รับซื้อฝากเครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจลงนามนนบันทึกผู้ขอจดฯ
5. ชาระค่าธรรมเนียมเมื่อเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณารับคาขอแล้ว
6. ผู้จานองและผู้รับจานอง/ผู้ขายฝากเครื่องจักรและผู้รับซื้อฝากเครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้อง
ของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอสานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้วกรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการจดทะเบียนจานอง/ขายฝาก
เครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้จานองและผู้รบั จานอง/ผู้ขายฝากเครื่องจักรและผู้รับซื้อฝากเครื่องจักรหรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ * กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร /ชาระค่าธรรมเนียม
2)
การพิจารณา
บันทึกการจดทะเบียนจานอง/ขายฝากเครื่องจักร /ส่วนงานพิจารณา /เสนอนายทะเบียนลงนาม
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม และแจ้งผู้ขอจดทะเบียนจานอง/ขายฝากเครื่องจักร
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
คาขอจดทะเบียนจานอง / ขายฝาก เครื่องจักร ( อ. 1 / 2 )
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2)
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร ( ร. 2 / 1 ) ฉบับผู้ถือกรรมสิทธิ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3)
หนังสือสัญญาจานอง/ขายฝากเครื่องจักร ( อ. 2 / 1 ),(อ. 2 / 2)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
4)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
5)
ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมีคู่สมรส รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

7 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

7 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
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ลาดับ
6)
7)

8)
9)

10)
11)

12)
13)

14)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสาเนาโดยผู้มอี านาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1. กรณีผู้จานองหรือผู้ขายฝาก เป็น ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจากัด หรือบริษัทจากัดมหาชน จะต้องนา
หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด (ฉบับปีปัจจุบัน และออกนห้ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมระบุผู้มีอานาจลง
นาม ที่ตั้งสานักงาน และรายละเอียดวัตถุประสงค์โดยจะต้องมีวัตถุประสงค์นนการจานอง หรือ ค้าประกัน พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
2. กรณีผู้จานองหรือผู้ขายฝากเป็นบริษทั จากัดหรือบริษัทจากัดมหาชน จะต้องทารายงานการประชุมนห้นา
เครื่องจักรมาจานอง
3. กรณีผู้รับจานอง/ผู้รับซื้อฝาก ที่เป็นบริษัท หรือ นิติบุคคลอื่นๆบริษัท หรือ นิติบุคคลต่างๆ ที่จะรับจานองได้ต้อง
ระบุรายละเอียด เกี่ยวกับการ รับจานองนนวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย (ฉบับปีปัจจุบันและออก นห้ไม่เกิน 3 เดือน)
หากไม่มีวัตถุประสงค์เรื่องการรับจานอง ก็จะเป็น อุปสรรค ทานห้พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนจานองได้)
หนังสือรับรองว่าทานิติกรรมด้วยตนเองตามลาพังได้ (DIW-07-AP-FG-08)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีไม่มีคู่สมรส
หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (DIW-07-AP- FG-07)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณี มีคู่สมรสจะต้องมี หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (DIW-07-AP- FG-07)พร้อมด้วย สาเนาทะเบียน
สมรส สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของของผู้นห้ความยินยอม
หนังสือมอบอานาจฉบับผู้จานอง (DIW-07-AP-FG-04)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ข้อตกลงเพิ่มเติม
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้รับจานอง/ผู้รับซื้อฝาก อาจเป็น บุคคลธรรมดา สถาบันการเงินต่างๆ หรือ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ
1. ผู้รับจานอง/ผู้รับซื้อฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1.1 นนการจดทะเบียนจานองหรือขายฝากมีข้อตกลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากมีข้อตกลงเพิ่มเติม ก็นห้จัดทา
ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจานองเครื่องจักร
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้รับจานอง หรือผู้รับซื้อฝาก กรณีไม่มีคู่สมรสนห้ทาหนังสือรับรองว่าทา
นิติกรรมด้วยตนเองตามลาพังได้ (DIW-07-AP-FG-08) กรณีมีคู่สมรสจะต้องมีหนังสือยินยอมจากคู่สมรส
(DIW-07-AP-FG-07) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นห้ความยินยอม
หนังสือมอบอานาจฉบับผู้รับจานอง (DIW-07-AP-FG-05)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบและผู้รับมอบ
ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการเงิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้รับจานอง/ผู้รับซื้อฝากที่เป็นสถาบันการเงินต่าง ๆ (ธนาคาร หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์) เตรียม
เอกสาร ดังนี้
2.1 หนังสือรับรองของสถาบันการเงินนั้นๆ
2.2 ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามของสถาบันการเงินนั้น
2.3 กรณีที่เป็นสานักงานสาขาก็ต้องแสดงหนังสือมอบอานาจการแต่งตั้งของผู้มีอานาจ
2.4 บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ)
รายงานการประชุม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รายงานการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์นห้รับจานองเครื่องจักรได้ กรณีผู้จานองหรือผู้ขายฝากเป็น บริษัท
จากัด หรือ บริษัทจากัดมหาชนจะต้องทารายงานการประชุมนห้นา เครื่องจักรมาจานอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

-

-
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15)

หนังสือตั้งตัวแทนขึ้นเฉพาะการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้รับจานอง/ผู้รับซื้อฝาก ที่เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลนนต่างประเทศที่ไม่มีสานักงานสาขานนประเทศไทย
ผู้รับจานองเครื่องจักรอาจเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลนนต่างประเทศซึ่งไม่มีภูมิลาเนา หรือสาขานนประเทศไทยก็ได้
แต่ต้องตั้งตัวแทนขึ้นเฉพาะการ หรือวิธกี ารอย่างนดอย่างหนึ่งที่กฎหมายทั้งสองประเทศเปิดช่องนห้ ก็ทาได้เช่นกัน
แต่ที่สาคัญคือถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องมีลักษณะไม่แตกต่าง จากนิติบุคคลที่จดทะเบียนนนประเทศไทยเช่น เรื่อง
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ก็ควรมีลักษณะคล้ายๆ กัน นนส่วนของการรับจานองทรัพย์สินได้ สาหรับเอกสาร
ประกอบนั้น ก็คล้ายกัน เช่น ถ้าเป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลอื่นๆ ก็จะต้องแสดงเอกสารการตั้งนิติบุคคล
ของประเทศนั้นโดยนห้มีการรับรองจาก ผู้ที่เชื่อถือได้ เช่น สถานทูต สถานกงศุล เป็นต้น และ นห้แปลเอกสาร เป็น
ภาษาไทยโดยนห้บุคคลที่เชื่อถือได้รับรองการแปล)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมจานอง นนอัตราพันละ 1 ของวงเงินจานอง แต่สูงสุดไม่เกิน 120,000.- บาท
พันละ 1 ของวงเงินจานอง แต่สูงสุดไม่เกิน
120,000.- บาท
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอจดทะเบียนจานอง/ขายฝาก เครื่องจักร (อ.1/2)
2)
หนังสือสัญญาจานอง/ขายฝากเครื่องจักร (อ.2/1) / (อ.2/2)
3)
หนังสือสัญญาเพิ่มเติม (DIW-07-AP-FG-03)
4)
หนังสือมอบอานาจ (ฉบับผู้จานอง) (DIW-07-AP-FG-04)
5)
หนังสือมอบอานาจ(ฉบับผู้รับจานอง) (DIW-07-AP-FG-05)
6)
หนังสือยินยอมของคู่สมรส (DIW-07-AP- FG-07)
7)
หนังสือรับรองการทานิติกรรมตามลาพังตนเองได้ (DIW-07-AP-FG-08)
8)
บันทึกของผู้ขอจดทะเบียนเครื่องจักร (DIW-07-AP-FG-09)
9)
หนังสือมอบอานาจ(ฉบับผู้รับซื้อฝาก) (DIW-07-AP-FG-17)
10)
ตัวอย่างรายงานการประชุม
หมายเหตุ 2 1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผูม้ อบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยนื่ คาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอนัน้
2. กรณีที่ตอ้ งนช้เอกสารทีท่ างราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้ยื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
เป็นต้น เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผูอ้ อกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนา
เอกสารราชการนัน้ มาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าที่จะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึน้ เอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผู้ยื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้รับโอน หรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมอย่างอืน่ เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (อ.1/4) จานวน 1 ฉบับ พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
3. ผู้รับโอน/ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจลงนามนนบันทึกผู้ขอจดฯ
4. ชาระค่าธรรมเนียมเมื่อเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณารับคาขอแล้ว
5. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้ รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว
กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้รับโอน หรือผู้รับมอบอานาจ
ทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
**พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร ชาระค่าธรรมเนียม
2)
การพิจารณา
บันทึกการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ส่วนงานพิจารณา เสนอนายทะเบียนลงนาม
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนลงนาม และแจ้งผู้ขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

7 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

7 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
คาขอจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมอย่างอื่นเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (อ.1/4)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2)
หนังสือโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (DIW-07-AP-FG-14)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานการโอน เช่น สัญญาซื้อขายเครื่องจักร หรือหนังสือโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ตามแบบฟอร์ม
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
3)
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1) ฉบับผู้ถือกรรมสิทธิ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
4)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง
กรมการปกครอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
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ลาดับ
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมีคู่สมรส รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลงนาม
รับรองเอกสารก็ได้
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
หนังสือมอบอานาจ (ฉบับผู้โอน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 (นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกกรณี
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
หลักฐานแสดงสถานที่ตั้งเครื่องจักร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานสาเนานบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) หรือเอกสารแสดงสถานที่ตั้งเครื่องจักรที่
ทางราชการออกนห้อย่างอื่น
หนังสือยินยอมของผู้รับจานองให้โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ซึ่งติดจานองอยู่ (DIW-07-AP-FG-15)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีโอนเครื่องจักรที่ติดภาระจานองนห้นาหนังสือสัญญาจานองฉบับผู้จานองและฉบับผู้รับจานองมา
ด้วย พร้อมกับหนังสือยินยอมของผู้รับจานองนห้โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ซึ่งติดจานองอยู่ (DIW-07-AP-FG-15)
จากผู้รับจานองประกอบ
บันทึกของฝ่ายผู้รับโอนกรณีติดจานอง (DIW-07-AP-FG-16)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีโอนเครื่องจักรที่ติดภาระจานองนห้นาหนังสือสัญญาจานองฉบับผู้จานอง
และฉบับผู้รับจานองมาด้วย พร้อมกับบันทึกของฝ่าย ผู้รับโอนกรณีติดจานอง (DIW-07-AP-FG-16)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

-

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
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ลาดับ
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หนังสือยินยอมให้ตั้งเครื่องจักร ภายในสถานประกอบการ (DIW-07-AP-FG-10) จากเจ้าของสถานที่ดังกล่าว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผู้รับโอนไม่นช่เจ้าของสถานที่ตั้งเครื่องจักรต้องมีหนังสือยินยอมนห้ตั้งเครื่องจักร ภายนนสถาน
ประกอบการ(DIW-07-AP-FG-10) จากเจ้าของสถานที่ดังกล่าว
หนังสือรับรองการรับมอบเครื่องจักรของผู้รับโอน (DIW-07-AP-FG-11)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามคาสั่งศาล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ
เครื่องจักรเป็นทรัพย์สินที่ตกทอดทางมรดกได้ เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่น เมื่อ เจ้าของเครื่องจักรถึงแก่กรรม
เครื่องจักรย่อมเป็นมรดกทอดแก่ทายาทได้เป็นหน้าที่ของทายาทจะต้องไปจดทะเบียนรับโอนต่อไป แต่จะต้อง
แสดงนห้ได้ชัดเจนว่าตนเป็นทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดกโดยจัด เตรียมเอกสารดังนี้
1. บัญชีทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกพร้อมคารับรองจากผู้จัดการมรดกหรือบรรดาทายาท
2. กรณีทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกหลายคนทายาทจะตกลงถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หรือแบ่งนห้คนนดคนหนึ่งก็แล้วแต่
จะตกลงกันพร้อมแสดงเอกสารนห้ชัดเจนเกี่ยวกับการแบ่งมรดก
3. ระบุชื่อทายาทผู้มีสิทธิยื่นคาขอรับโอนเครื่องจักร
4. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้เกีย่ วข้องนนเอกสารทุกคน
หนังสือแจ้งนายทะเบียนเครื่องจักร ให้ทาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ ผู้ซื้อจากการ ขายทอดตลาด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ เครื่องจักรก็เป็นทรัพย์สินที่ตกอยู่ภายนนการบังคับคดี เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่น เครื่องจักรอาจตกอยู่นน
การบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งธรรมดาหรือคดีล้มละลายก็ตามคาสั่งศาลโดย เจ้าพนักงานของศาล ไม่ว่าจะเป็นเจ้า
พนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ นนคดีล้มละลายจะเป็นผู้ดาเนินการขายทอดตลาด ทรัพย์สินตาม
คาสั่งศาลผู้ซื้อเครื่องจักร จากการขายทอดตลาดดังกล่าวได้ก็จะต้อง ไปทาการจดทะเบียนรับโอนเครื่องจักรโดยเจ้า
พนักงานของศาลคือ เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วแต่กรณี จะทาหนังสือแจ้งไปยังนาย
ทะเบียนเครื่องจักรนห้ทาการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นห้แก่ ผู้ซื้อจากการ ขายทอดตลาดต่อไป
บันทึกข้อตกลงของผู้โอนยินยอมโอนเครื่องจักร เพื่อชาระหนี้
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ การรับโอนเพื่อชาระหนี้ นอกจากต้องยื่นเอกสารนนฐานะผู้รับโอนตามที่กาหนดแล้ว จะต้องมีบันทึก
ข้อตกลงของผู้โอนยินยอมโอนเครื่องจักรเพื่อชาระหนี้ด้วยผู้โอน
หนังสือยินยอมของคู่สมรส (DIW-07-AP-FG-07)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผู้โอนฯ เป็นบุคคลธรรมดา มีคู่สมรส จะต้องแสดงหนังสือยินยอมของคู่สมรส (DIW-07-AP-FG-07)
พร้อมด้วย สาเนาทะเบียนสมรส และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นห้ความยินยอม
หนังสือรับรองการทานิติกรรมด้วยตนเองตามลาพังตนเองได้ (DIW-07-AP-FG-08)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผู้โอนฯ เป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีคู่สมรส นห้ทาหนังสือรับรองการทานิติกรรมด้วยตนเองตามลาพัง
ตนเองได้ (DIW-07-AP-FG-08)
รายงานการประชุมเกี่ยวกับการโอนหรือขายเครื่องจักรหรือโอนเพื่อชาระหนี้ ฯลฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีผู้โอนเป็นนิติบุคลล ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจากัด
หนังสือมอบอานาจ (ฉบับผู้รับโอน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
-

-

-

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
-
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกรณี
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
เครื่องละ 100 บาท
หรือถ้าจดทะเบียนหลายเครื่องนนโรงงานหรือสถานที่เดียวกันและคราวเดียวกัน
ไม่เกิน 2,000 บาท
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอจดทะเบียนสิทธิหรือนิตกิ รรมอื่นเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ได้จดทะเบียนไว้ (อ.1/4)
2)
หนังสือยินยอมของคู่สมรส (DIW-07-AP-FG-07)
3)
หนังสือยินยอมนห้ตั้งเครื่องจักรภายนนสถานประกอบการ (DIW-07-AP-FG-10)
4)
หนังสือรับรองการรับมอบเครื่องจักร (DIW-07-AP-FG-11)
5)
หนังสือมอบอานาจ (ฉบับผู้โอน) (DIW-07-AP-FG-12)
6)
หนังสือมอบอานาจ (ฉบับผู้รับโอน) (DIW-07-AP-FG-13)
7)
หนังสือโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (DIW-07-AP-FG-14)
8)
หนังสือยินยอมของผู้รับจานองนห้โอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรซึ่งติดจานองอยู่ (DIW-07-AP-FG-15)
9)
บันทึกของฝ่ายผู้รับโอนกรณีติดจานอง (DIW-07-AP-FG-16)
10)
หนังสือรับรองการทานิติกรรมด้วยตนเองตามลาพังตนเองได้ (DIW-07-AP-FG-08)
หมายเหตุ 2 1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผูม้ อบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยนื่ คาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอนัน้
2. กรณีที่ตอ้ งนช้เอกสารทีท่ างราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้ยื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
เป็นต้น เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผูอ้ อกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนา
เอกสารราชการนัน้ มาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าที่จะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึน้ เอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผู้ยื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้รับโอนสิทธิรับจานอง หรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ/หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักร (อ.1/13) จานวน 3 ฉบับ พร้อมด้วย
เอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
3. ผู้รับโอนสิทธิรับจานอง หรือผู้รับมอบอานาจ ลงนามนนบันทึกผู้ขอจดฯ
4. ชาระค่าธรรมเนียมเมื่อเจ้าหน้าทีพ่ ิจารณารับคาขอแล้ว
5. การปิดประกาศ 30 วัน ไม่นับเป็นระยะเวลาดาเนินการ (กรณีไม่มีหนังสือแสดงการยินยอมนห้จดทะเบียนโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักรจากเจ้าของเครื่องจักร)
6. ผู้รับโอนสิทธิรับจานอง หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคา
ขอสานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว กรณีที่
ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการจดทะเบียนโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้รับโอนสิทธิ หรือผู้รับมอบ
อานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาทีก่ าหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจเอกสาร /ชาระค่าธรรมเนียม
2)
การพิจารณา
บันทึกการโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักร ส่วนงานพิจารณา เสนอนายทะเบียนลงนาม
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนพิจารณาลงนาม และแจ้งผู้ขอจดทะเบียนโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักร
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
คาขอ/หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักร (อ.1/13)
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2)
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร.2/1) ฉบับผู้ถือกรรมสิทธิ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3)
สัญญาจานองเครื่องจักร ฉบับผู้จานอง และฉบับผู้รับจานอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีสัญญาจานองสูญหายต้องมีหลักฐานการแจ้งความ
4)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

7 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

7 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง
กรมการปกครอง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
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ลาดับ
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมีคู่สมรส รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลงนาม
รับรองเอกสารก็ได้
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
หลักฐานแสดงการโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานแสดงการโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักร เช่น สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิการ รับจานอง
นบเสร็จรับเงินจากการโอนสิทธิเรียกร้อง
หนังสือยินยอมให้จดทะเบียนโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักรจากเจ้าของเครื่องจักร (ผู้จานอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ - กรณีไม่มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของเครื่องจักรต้องปิดประกาศ 30 วัน
- กรณีมีผู้คัดค้านการโอนสิทธิรับจานอง นห้รอคาสั่งพิพากษาจากศาล
หนังสือมอบอานาจฉบับผู้โอนสิทธิฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกกรณี
หมายเหตุ 2 โปรดดูทา้ ยตาราง
หนังสือมอบอานาจฉบับผู้รับโอนสิทธิฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1 นช้กรณีมอบอานาจนห้บุคคลอื่นกระทาการแทน)
1. นช้หลักเกณฑ์ทาเป็นหนังสือมอบอานาจตาม ป.พ.พ.
2. ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. แนบสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอานาจ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

-

-

-
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. กรณีเจ้าของเครื่องจักรเป็นนิติบุคคล นห้ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันฯ ตามเงื่อนไขที่ปรากฏนนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
5. ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงชื่อที่อยู่และหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
6. ผู้รับมอบอานาจต้องลงนามรับมอบฯ พร้อมทั้งมีพยานรับรองลงลายมือชื่อ จานวน 2 คน
7. เนื้อหานนการมอบอานาจต้องระบุอย่างชัดเจนถึง
- ชื่อและรายละเอียดของเครื่องจักรที่ขอจดทะเบียนฯ
- สถานที่ตั้งเครื่องจักร
- ขอบเขตความรับผิดของตัวการและตัวแทน
8. การขูด ฆ่า ขีด ลบหรือแก้ไขเพิ่มเติมนดๆ นนหนังสือมอบอานาจจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการกระทาของผู้
มอบอานาจและต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกกรณี

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรับโอนสิทธิการรับจานองเครื่องจักร

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
พันละ 1 ของจานวนเงินที่จานอง
แต่อย่างสูงไม่เกิน 6,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอโอนสิทธิจานอง (อ.1/13)
2)
หน้งสือมอบอานาจรับโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักรฉบับผู้รับโอนสิทธิฯ
3)
หน้งสือมอบอานาจรับโอนสิทธิรับจานองเครื่องจักรฉบับผู้โอนสิทธิฯ
4)
หนังสือยินยอมนห้โอนสิทธิรับจานองเครื่องจักร
5)
หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิรับจานองเครื่องจักร
หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผูม้ อบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยนื่ คาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอนัน้
2. กรณีที่ตอ้ งนช้เอกสารทีท่ างราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้ยื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่
จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าที่จะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึน้ เอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผู้ยื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การไถ่ถอนจานอง/ขายฝากเครื่องจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอจดทะเบียนไถ่ถอนจานอง/ขายฝากเครื่องจักร (อ.1/3) จานวน 2 ฉบับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
3. ผู้ไถ่ถอนลงนามนนบันทึกผู้ขอจดฯ
4. ผู้ไถ่ถอนหรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่รับคาขอ สานักงาน
ทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว กรณีที่ความไม่ถูกต้อง
ของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลังเป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการไถ่ถอนจานอง/ขายฝากเครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้ถอื กรรมสิทธิ์เครื่องจักร
หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
** ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผยู้ ื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจเอกสาร
2)
การพิจารณา
บันทึกการจดทะเบียนไถ่ถอนจานอง/ขายฝากเครื่องจักร ส่วนงานพิจารณา
เสนอนายทะเบียนลงนาม
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
นายทะเบียนลงนามและแจ้งผู้ขอจดทะเบียนไถ่ถอนจานอง/ขายฝากเครื่องจักร

ระยะเวลา
1 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

7 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

7 วันทาการ

สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
2)
ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (บุคคลธรรมดา)
3)
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (บุคคลธรรมดา)
4)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วน บริษัท ( ฉบับปีปัจจุบัน และ
ออกนห้ไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งระบุชื่อผู้มีอานาจลงนาม ที่ตั้งสานักงาน และวัตถุประสงค์)
5)
คาขอจดทะเบียนการจานองไถ่ถอน/ขายฝากเครื่องจักร (อ.1/3)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
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ลาดับ
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร. 2/1) ฉบับผู้ถือกรรมสิทธิ์
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
กลาง
7)
หนังสือสัญญาจานองเครื่องจักร ฉบับผู้รับจานอง (อ.2/1) และฉบับผู้จานอง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
กลาง
หมายเหตุ (หนังสือสัญญาจานองเครื่องจักร ฉบับผู้รับจานอง สลักหลัง
แสดงการปลดจานองหรือไถ่ถอน พร้อมหนังสือรับรองการมีอานาจ
ลงนาม และตัวอย่างลายมือชื่อ (อ. 2/1 ))
8)
หนังสือยินยอมจากคู่สมรสเรื่องไถ่ถอนจานอง (DIW-07-AP-FG-07)
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
เครื่องจักรกลาง
หมายเหตุ (กรณีผู้รับจานอง/ผู้รับซื้อฝากเป็นบุคคลธรรมดามีคู่สมรส ต้องมีหนังสือยินยอมจากคู่สมรสเรื่องไถ่ถอน
จานอง (DIW-07-AP-FG-07) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นห้ความยินยอม)
9)
หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
เครื่องจักรกลาง
หมายเหตุ (กรณีตั้งตัวแทนติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ)
10) หนังสือสัญญาขายฝากเครื่องจักร ฉบับผู้รับซื้อฝาก
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
กลาง
หมายเหตุ (หนังสือสัญญาขายฝากเครื่องจักร ฉบับผู้รับซื้อฝาก สลักหลังแสดงการปลดจานองหรือไถ่ถอน พร้อม
หนังสือรับรองการมีอานาจลงนาม และตัวอย่างลายมือชือ่ (อ. 2/2 ))
11) หนังสือรับรองว่าทานิติกรรมด้วยตนเองตามลาพังได้ (DIW-07-AP-FG-08)
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
เครื่องจักรกลาง
หมายเหตุ (กรณีไม่มีคู่สมรส )
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอจดทะเบียนการจานองไถ่ถอน/ขายฝากเครื่องจักร (อ.1/3)
3) หนังสือมอบอานาจทั่วไป (DIW-07-AP-FG-06)
2) หนังสือรับรองทานิติกรรมลาพังตนเองได้ (DIW-07-AP-FG-08)
4) หนังสือยินยอมของคู่สมรส (DIW-07-AP-FG-07)
หมายเหตุ 2
1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผูม้ อบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยนื่ คาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอนัน้
2. กรณีที่ตอ้ งนช้เอกสารทีท่ างราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้ยื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล เป็นต้น เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่
จะนาเอกสารราชการนั้นมาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าที่จะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึน้ เอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผู้ยื่นคาขอ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครือ่ งจักร
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอทัว่ ไป (อ.1/8) จานวน 1 ฉบับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ
2. เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการตรวจคาขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับคาขอไว้
3. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจ ลงนามนนบันทึกผู้ขอจดฯ
4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจต้องยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยความถูกต้องของเอกสาร หากไม่อาจพิจารณาได้นนขณะที่
รับคาขอ สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลางขอสงวนสิทธิ์นนการพิจารณาภายหลังจากที่ได้รับการยื่นคาขอพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนแล้ว
กรณีที่ความไม่ถูกต้องของเอกสารที่ตรวจพบนนภายหลัง เป็นเหตุที่ไม่อาจอนุญาตการจดทะเบียนยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรได้ จะแจ้งนห้ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบอานาจทราบ
หมายเหตุ ** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้นนขณะนั้น ผู้รับคาขอและผูย้ ื่นคาขอ
จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลานห้ผยู้ ื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผูย้ ื่นคาขอไม่
ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายนนระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
**ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้นนคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
**ทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณานห้ผู้ยื่นคาขอทราบภายนน 7 วันนับแต่วันทีพ่ ิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ : ช้ำระค่ำธรรมเนียมก่อนเวลำ 15.30 น.)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. วันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 12:00
น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก้ำหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1)
การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทาการ
ตรวจเอกสาร
2)
การพิจารณา
7 วันทาการ
บันทึกการยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ส่วนงานพิจารณา เสนอนายทะเบียนลงนาม
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
7 วันทาการ
นายทะเบียนลงนามและแจ้งผู้ขอยกเลิกการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
คาขอจดทะเบียนยกเลิก (คาขอทั่วไป อ. 1/8)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
2)
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร (ร. 2/1) ฉบับผู้ถือกรรมสิทธิ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
3)
แผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักรที่ยกเลิก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
4)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
5)
ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีมีคู่สมรส รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
6)
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ รับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง
สานักงานทะเบียนเครื่องจักร
กลาง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

203

ลาดับ
7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
ใบแจ้งความ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักรสูญหาย) นห้แจ้งความโดยผู้ถอื กรรมสิทธิ์เครื่องจักร หรือผู้รับมอบ
อานาจว่าแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักรหมายเลขทะเบียนนดสูญหาย
8)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 1
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีรายการระบุถึงชื่อของนิติบุคคล ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสานักงาน ฯลฯ พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ฉบับปีปัจจุบัน คัดมาไม่เกิน 3 เดือน
2. หนังสือรับรองดวงตราประทับ นช้กรณีข้อบังคับของนิติบุคคลนั้นระบุนห้ประทับตราสาคัญฯ
3. สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีผู้มีอานาจลงนามผูกพันเป็นบุคคลต่างด้าว
4. ถ่ายสาเนานห้ชัดเจน ไม่ยอ่ หรือขยาย
5. ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกหน้า โดยเจ้าของเครื่องจักร ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้นนหนังสือรับรองนิติบุคคล
6. กรณีมอบหมายนห้ผู้อื่นกระทาการแทน จะต้องระบุนนหนังสือมอบอานาจอย่างชัดเจนนห้ผู้รับมอบอานาจลงนาม
รับรองเอกสารก็ได้
7. เครื่องจักรตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานจานวน 2 ชุด
หมายเหตุ 2 โปรดดูท้ายตาราง
9)
หนังสือรับรองว่าทานิติกรรมด้วยตนเองตามลาพังได้ (DIW-07-AP-FG-08)
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
เครื่องจักรกลาง
หมายเหตุ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเป็น บุคคลธรรมดาไม่มีคู่สมรส
10) หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (DIW-07-AP- FG-07)
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
เครื่องจักรกลาง
หมายเหตุ กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องจักรมีคู่สมรสจะต้องมี หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (DIW-07-AP- FG-07)
พร้อมด้วยสาเนาทะเบียนสมรส และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของของผู้นห้ความยินยอม
11) หนังสือมอบอานาจ (DIW-07-AP-FG-06)
แบบฟอร์มสานักงานทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
เครื่องจักรกลาง
หมายเหตุ กรณีมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
2) อีเมล์ : machine@diw.mail.go.th
3) โทรศัพท์ 02 202 4000
โทรสาร 02 354 3126
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
2. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3. เว็บไซต์ www.1111.go.th
4. ตู้ ปณ.๑๑๑๑
5. โมบายแอปพลิเคชัน (PSC 1111)
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตนนภาครัฐ
(หมำยเหตุ: (ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส้ำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้ำบลคลองเกลือ อ้ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส้ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คาขอทั่วไป (อ.1/8)
2)
หนังสือมอบอานาจทั่วไป (DIW-07-AP-FG-06)
3)
หนังสือรับรองว่าทานิติกรรมด้วยตนเองตามลาพังได้ (DIW-07AP-FG-08)
4)
หนังสือยินยอมจากคู่สมรส (DIW-07-AP-FG-07)
หมายเหตุ 2 1. นนการยื่นคาขอ นห้ผู้ยื่นคาขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอแทนการนช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจนห้ดาเนินการ
เช่นเดียวกันทั้งผูม้ อบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยนื่ คาขอฯ มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอนัน้
2. กรณีที่ตอ้ งนช้เอกสารทีท่ างราชการออกนห้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้ยื่นคาขอไม่ได้นามาแสดงประกอบคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
เป็นต้น เจ้าหน้าทีจ่ ะแจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผูอ้ อกเอกสารนั้น นห้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารมาเพื่อนช้ประกอบการพิจารณามานห้ เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ที่จะนา
เอกสารราชการนัน้ มาแสดงด้วยตนเอง ก็นห้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ยื่นคาขอ
3. กรณีจาเป็นต้องนช้สาเนาเอกสารตาม 1 และหรือ 2 เจ้าหน้าที่จะจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึน้ เอง โดยไม่เรียกเก็บค่านช้จ่ายจากผู้ยื่นคาขอ
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ภาคผนวก ค:
คาสั่ง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ง:
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 - 8
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รายงานการประชุม
คณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ครั้งที่ 1/2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 505
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
รรอ. (ประธาน)
2. นายนิพนธ์ บุญเพ็ง
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.1 (คณะทางาน)
3. นายประสม ดารงพงษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.2 (คณะทางาน)
4. นายชูสง่า วัชรสินธุ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กกอ. (คณะทางาน)
5. นายสุพจน์ พินิตเกียรติสกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวอ. (คณะทางาน)
6. นางสาวปัณฑิตา บัวจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กวภ. (คณะทางาน)
7. นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กทพ. (คณะทางาน)
8. นายสมพงค์ เพ็งระวะ
วิศวกรเครื่องกลชานาญการพิเศษกปภ. (คณะทางาน)
9. นางสาวพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กทส. (คณะทางาน)
10. นายณรงค์ บัวบาน
วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก. (คณะทางาน)
11. นายศุภชัย โปฎก
ผอ.กมร. (คณะทางานและเลขานุการ)
12. ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กมร. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
13. นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง วิศวกรปฏิบัติการ กมร. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
14. นางนุชนาด จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กย.
(คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
15. นางดารา คาชู
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สล. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
16. นายจิรวัฒน์ บุปผาพรหม นิติกรชานาญการ กม. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
17. นางนันทพร บุญเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ ศส.
(คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย วิศวกรชานาญการพิเศษ กอน. (คณะทางาน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนภสิทธิ์ วิลัยกรวด
กมร.
12. นางสาวประชิต คานวนดี สล.
2. นางสาวประนมพร โลกคาลือ ศส.
13. นางยุรี จันทร์ชุม
กม.
3. นายสกลนคร เพชรอ่อน
สจก.
14. นายยุทธพงษ์ แก้วปัน
กปภ.
4. นางสาวปิยธิดา วิลัยรส
กย.
15. นายณรงค์ ไชยรัตน์ติเวช กมร.
5. นางสาวโสภา จิตจานงค์
กย.
16. นางสโรชา จิตอารีรัตน์
กมร.
6. นางสาวพรรษมน สอดศรี กย.
7. นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล กวอ.
8. นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม กทส.
9. นางสุภานัน นวไกรสิน
กปภ.
10. นายพุทธพัฒน์ ศิรินพ
กทพ.
11. นางสาวปฐมา ประสาทเขตการ กทพ.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
/ระเบียบวาระที่ 1…
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่ง กรอ. ที่ 4/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตังคณะทางาน
ดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 หนังสือด่วน ที่ นร 1200/ว 28 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งแนวทางการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2560 เรื่องแผนการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จานวน 5 แผนงาน ได้แก่
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน ระยะที่ 2
แผนงานที่ 2 การจัดทาแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ
แผนงานที่ 4 การอานวยความสะดวกในการจองคิวกลางและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ของประชาชนต่อการบริการ
แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายในการยกเลิกใบอนุญาตที่ไม่จาเป็น
3.2 หนังสือ กยผ.สปอ.ด่วนที่สุด ที่ อก 0204(5)/ว 2590 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2560
กยผ.สปอ.ขอให้ กรอ. ปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนให้มีข้อมูลชัดเจนและ
ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย รูปแบบสวยงาม แสดงแผนผั งขันตอน หรือจัดทาในรูปแบบ Info graphic หรือ
รูปแบบ VTR ความยาวประมาณ 3-5 นาที ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
3.3 หนังสือด่วน ที่ อก 0309/127 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
กรอ. ได้จัดทาแผนการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน และปรับปรุงแผนการจัดทา
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งให้สานักงาน ก.พ.ร.
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นควรให้มีขอบเขตการพิจารณาตามแผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับ
ประชาชน ระยะที่ 2 เท่านัน เนื่องจากแผนงานที่ 2 – 5 มีคณะทางานอื่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชำชน ระยะที่ 2 ของ กรอ.
มติที่ประชุม กาหนดให้มีการปรับปรุง 5 กระบวนงานจากทังหมด 64 กระบวนงานให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ โดยให้ กมร. เป็นผู้ประสานงานในการประชุมย่อยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบคู่มือนัน ๆ ดังนี
1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (กมร./กร.1/กร.2)
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) (กมร./กร.1/กร.2)

/3. การขึนทะเบียน...
3. การขึนทะเบียน/ต่ออายุเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อนาหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนา
ความร้อน (กมร./กปภ.)
4. การขออนุญาตนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ (กมร./กวอ.)
5. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (กมร./สจก.)
4.2 การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ
มติที่ประชุม ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมวทราบว่า ก.พ.ร. ให้รายงานความคืบหน้าในเดือนมีนาคม โดย
จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จทังหมด 5 กระบวนงาน และจะต้องปรับปรุงทัง 64 กระบวนงานให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2562 แต่ทังนี กย. ขอความร่วมมือให้การปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จภายในสินปี 2561 เพื่อที่จะ
นาเข้าคณะกรรมการสองภาษาทาการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ 2562
ที่ประชุมเห็นชอบให้กองที่รับผิดชอบกระบวนงานนัน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบและทาแผนการ
ปรับปรุงกระบวนงานส่งให้ กมร. เพื่อปรับปรุงให้ครบทัง 64 กระบวนงาน
การรายงานผลการดาเนินงานให้ ก.พ.ร. ทราบ ให้ กย. ประสานงานกับ ศส. เพื่อสรุปจานวน
กระบวนงานที่สามารถรายงานได้จากระบบสารสนเทศ ส่วนกระบวนงานที่ไม่สามารถรายงานจากระบบฯ จะ
พิจารณาหาแนวทางในการดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เชิญประชุมครังถัดไปประมาณต้นเดือนมีนาคม ฝ่ายเลขานุการจะทาบันทึกข้อความเวียน
ทราบอีกครัง
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศุภชัย โปฎก)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ครั้งที่ 2/2561
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
รรอ. (ประธาน)
2. นายนิพนธ์ บุญเพ็ง
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.1 (คณะทางาน)
3. นายประสม ดารงพงษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.2 (คณะทางาน)
4. นายชูสง่า วัชรสินธุ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กกอ. (คณะทางาน)
5. นายสุพจน์ พินิตเกียรติสกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวอ. (คณะทางาน)
6. นายศิระ จันทร์เฉิด
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวภ. (คณะทางาน)
7. นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กทพ. (คณะทางาน)
8. นายสมพงค์ เพ็งระวะ
วิศวกรเครื่องกลชานาญการพิเศษ กปภ. (คณะทางาน)
9. นางสาวพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กทส. (คณะทางาน)
10. นายสกลนคร เพชรอ่อน วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก. (คณะทางาน)
11. นางวิจิตรา ศรีวนิชย์
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กอน. (คณะทางาน)
12. นายศุภชัย โปฎก
ผอ.กมร. (คณะทางานและเลขานุการ)
13. ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กมร. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
14. นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง วิศวกรปฏิบัติการ กมร. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
15. นางนุชนาด จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กย.
(คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
16. นางดารา คาชู
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สล. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
17. นางยุรี จันทร์ชุม
นิติกรชานาญการ กม. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
18. นางนันทพร บุญเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ ศส.
(คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล กวอ.
2. นายนภสิทธิ์ วิลัยกรวด
กมร.
3. นางสาวปิยธิดา วิลัยรส
กย.
4. นางสาวโสภา จิตจานงค์
กย.
5. นางสาวธนธร ยอดสมสวย กวอ.
6. นางสุภานัน นวไกรสิน
กปภ.
7. นายพงศธร บูรณโสภณ
กปภ.
8. นางสาวพรรษมน สอดศรี กย.
9. นางสาวประชิต คานวณดี สล.
10. นายณรงค์ ไชยรัตน์ติเวช
กมร.
11. นางสโรชา จิตอารีรัตน์
กมร.
12. นายวัฒนชัย กลีบรัง
กมร.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
/ระเบียบวาระที่ 2…
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขาแจ้งว่าขอแก้ไข ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 จาก “จะต้องปรับปรุงทัง 64
กระบวนงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561” เป็น “จะต้องปรับปรุงทัง 64 กระบวนงานให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2562 แต่ทังนี กย. ขอความร่วมมือให้การปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จภายในสินปี 2561
เพื่อที่จะนาเข้าคณะกรรมการสองภาษาทาการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ 2562”
มติที่ประชุม
รับทราบและขอรับรองรายงานการประชุม ครังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 ร่างคู่มือสาหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) จานวน 5 คู่มือ
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งผลการปรับยกร่างคู่มือประชาชนดังนี
1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (กร.1/กร.2)
- มีการปรับลดเวลาการพิจารณาจาก 30 วัน เหลือ 15 วัน ลดลง 50%
- มีการลดการขอเอกสารประกอบจาก 35 ฉบับเหลือ 28 ฉบับ ลดลง 20%
- ลดการขอสาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาจาก 2 ชุด เหลือ 1 ชุด ลดลง 50%
- งดการขอเอกสารสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน โดยให้แสดงบัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจแทน แต่ยังคงต้องมีการขอสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อานาจ และพยาน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ให้แสดงฉบับจริง
แทนการขอสาเนา
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) (กร.1/กร.2)
ฝ่ายเลขาเสนอให้มีการแยกคู่มือการขอต่ออายุฯ ออกเป็น 2 เล่ม คือ กรณียื่นเอกสารด้วย
ตนเอง กับ กรณียื่นผ่านระบบ E-license โดยกรณียื่นเอกสารด้วยตนเองมีการปรับปรุงดังนี
- มีการปรับลดเวลาการพิจารณาจาก 30 วัน เหลือ 1 วัน โดยไม่รวมระยะเวลาการเข้า
ตรวจสอบโรงงานของพนักงานงานเจ้าหน้าที่ และการสั่งการตามมาตรา 15 ลดลง 96.7%
- ลดการขอสาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาจาก 2 ชุด เหลือ 1 ชุด ลดลง 50%
- งดการขอเอกสารสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน โดยให้แสดงบัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจแทน แต่ยังคงต้องมีการขอสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อานาจ และพยาน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ให้แสดงฉบับจริง
แทนการขอสาเนา
- งดขอเอกสารใบอนุญาต สก.1/สก.2 ให้เจ้าหน้าทีเ่ ช็คในระบบฐานข้อมูล กรอ. เอง แต่
ผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาต สก.1 / สก.2 แล้วเท่านัน

- เพิ่มการแสดงเอกสารหนังสือแจ้งให้มายื่นต่ออายุใบอนุญาตหลังได้รับการตรวจโรงงาน
3. การขึ้นทะเบียน/ต่ออายุเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นาความร้อน (กปภ.)
- มีการปรับลดเวลาการพิจารณาจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ลดลง 30%
- ขอเอกสารเพิ่มกรณีย้ายโรงงานผู้ขอต้องทาหนังสือแจ้งย้ายโรงงาน เพื่อขอขึนทะเบียน
ใหม่
/ 4. การขออนุญาตนาเข้า…
4. การขออนุญาตนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ (กวอ.)
- มีการปรับลดเวลาการพิจารณาจาก 20 วัน เหลือ 14 วัน ลดลง 30%
- มีการลดการขอเอกสารประกอบจาก 20 ฉบับเหลือ 17 ฉบับ ลดลง 15%
- งดการขอสาเนาเอกสารที่ออกให้โดย กวอ. โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากในระบบ
ฐานข้อมูล กรอ.
- งดการขอเอกสารสาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชน โดยให้แสดงบัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจแทน แต่ยังคงต้องมีการขอสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อานาจ และพยาน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ให้แสดงฉบับจริง
แทนการขอสาเนา
5. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (สจก.)
- มีการปรับลดเวลาการพิจารณา
 จานวน 1 - 10 เครื่อง จาก 30 วัน เหลือ 21 วัน ลดลง 30%
 จานวน 11 - 30 เครื่อง จาก 40 วัน เหลือ 28 วัน ลดลง 30%
 จานวน 31 - 90 เครื่อง จาก 50 วัน เหลือ 35 วัน ลดลง 30%
 จานวน 91 - 180 เครื่อง จาก 60 วัน เหลือ 42 วัน ลดลง 30%
 จานวนมากกว่า 180 เครื่อง จาก 90 วัน เหลือ 63 วัน ลดลง 30%
- งดขอเอกสารสาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรข้าราชการ และสาเนาหนังสือเดินทาง แต่
ยังคงมีการขอสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอยู่ เนื่องจากเป็นหลักฐานสาคัญในการ
ทานิติกรรม
มติที่ประชุม
ให้งดขอสาเนาเอกสารของทางราชการตามบันทึกข้อความ กรอ. ที่ อก 0304/ว 126 ลง
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ง คสช. ที่ 21/2560 ลงวันที่
4 เมษายน 2560 ดังนี
1. ในการยื่นขอให้ผู้ยื่นขอแสดงบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขอแทน
การใช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจให้ดาเนินการเช่นเดียวกันทังผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นขอ ผู้
มอบ หรือผู้รับมอบอานาจมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้
นัน
2. กรณีที่ต้องใช้เอกสารอื่นที่ราชการออกให้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้ยื่นขอไม่ได้
นามาแสดงประคาขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้มส่วนบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เป็นต้น ให้แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการ
ดังกล่าวเพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารทางราชการนันมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เว้นแต่ผู้ยื่นขอมี
ความประสงค์ที่จะนาเอกสารราชการนันมาแสดงด้วยตนเอง ก็ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นัน

3. กรณีจาเป็นต้องใช้สาเนาเอกสารตามข้อ 1 และหรือ 2 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของ กรอ. ให้หน่วยงานผู้พิจารณาจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวขึนเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการทาสาเนาดังกล่าวจากผู้ยื่นขอ
/4.2 แผนการปรับปรุง…
4.2 แผนการปรับปรุงคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวก
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่าจะต้องปรับปรุงทัง 64 กระบวนงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
2561 เพื่อที่จะนาเข้าคณะกรรมการสองภาษาทาการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ
2562 และให้ กร.1/กร.2 พิจารณาว่าคู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) กรณี
ยื่นด้วยตนเอง และกรณียื่นแบบ E-license จะทาเป็น 1 คู่มือรวมกันหรือแยกเป็น 2 คู่มือ
มติที่ประชุม

ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการจัดทาแผนโดยให้ กมร. เป็นผู้ประสานงาน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี –

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศุภชัย โปฎก)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ครั้งที่ 3/2561
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
รรอ. (ประธาน)
2. นายนิพนธ์ บุญเพ็ง
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.1 (คณะทางาน)
3. นายประสม ดารงพงษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.2 (คณะทางาน)
4. นายชูสง่า วัชรสินธุ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กกอ. (คณะทางาน)
5. นายสุพจน์ พินิตเกียรติสกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวอ. (คณะทางาน)
6. นางสาวปัณฑิตา บัวจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กวภ. (คณะทางาน)
7. นายชัชพงษ์ ศิริรักษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กทพ. (คณะทางาน)
8. นางสุภานัน นวไกรสิน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กปภ. (คณะทางาน)
9. นางสาวพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กทส. (คณะทางาน)
10. นายสกลนคร เพชรอ่อน วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก. (คณะทางาน)
11. นายศุภชัย โปฎก
ผอ.กมร. (คณะทางานและเลขานุการ)
12. ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กมร. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
13. นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง วิศวกรปฏิบัติการ กมร. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
14. นางนุชนาด จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กย.
(คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
15. นางดารา คาชู
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สล. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
16. นายจิรวัฒน์ บุปผาพรหม นิติกรชานาญการ กม. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
17. นางนันทพร บุญเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ ศส.
(คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย วิศวกรชานาญการพิเศษ กอน. (คณะทางาน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล กวอ.
2. นายพงศธร บูรณโสภณ
กปภ.
3. นางสาวประชิต คานวณดี สล.
4. นางยุรี จันทร์ชุม
กม.
5. นางสาวประนมพร โลกคาลือ ศส.
6. นางสาวศรสวรรค์ สินรักษา กมร.
7. นายณรงค์ ไชยรัตน์ติเวช
กมร.
8. นายปิยพล ธีระแนว
กมร.

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
/ระเบียบวาระที่ 2…
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กวอ. ขอแก้ไข ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 ร่างคู่มือฯ ข้อ 4 จาก “หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน” เป็น “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 6
เดือน”
มติที่ประชุม
รับทราบและขอรับรองรายงานการประชุม ครังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ ศุกร์ที่ 23 มีนาคม
2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 ร่างคู่มือสาหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) จานวน 5 คู่มือ
1. คู่มือการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (สจก.)
- มีการปรับลดเวลาการพิจารณา
จานวน 1 - 10 เครื่อง จาก 30 วัน เหลือ 21 วัน ลดลง 30%
จานวน 11 - 30 เครื่อง จาก 40 วัน เหลือ 28 วัน ลดลง 30%
จานวน 31 - 90 เครื่อง จาก 50 วัน เหลือ 35 วัน ลดลง 30%
จานวน 91 - 180 เครื่อง จาก 60 วัน เหลือ 42 วัน ลดลง 30%
จานวนมากกว่า 180 เครื่อง จาก 90 วัน เหลือ 63 วัน ลดลง 30%
- มีการปรับแก้ไขรายละเอียดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2560
- มีการเพิ่มเติมรายละเอียดคาอธิบายในส่วนต่าง ๆ ให้ละเอียด ชัดเจนยิ่งขึน
มติที่ประชุม ให้แจกแจงระยะเวลาในแต่ละขันตอนการพิจารณาของจานวนเครื่องจักรในแต่ละขัน และให้ปรับแก้
ไขการขอสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ให้เป็น “ขอให้ผู้ยื่นขอแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขอแทนการใช้สาเนา กรณีมีการมอบอานาจให้ดาเนินการเช่นเดียวกันทังผู้
มอบและผู้รับมอบอานาจ เว้นแต่ผู้ยื่นขอ ผู้มอบ หรือผู้รับมอบอานาจมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนาม
รับรองแล้วแทน ก็ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นัน” ให้เป็นในทางเดียวกันทุกคู่มือ
2. คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน (รง.4) (กร.1/กร.2)
ฝ่ายเลขาฯ สรุปเสนอที่ประชุม ดังนี
- มีการปรับลดระยะเวลาจาก 30 วันเหลือ 15 วัน
- ปรับแก้ไขรายการเอกสาร โดยรวมเอกสารที่เป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน แต่เพิ่มหมาย
เหตุแยกในแต่ละกรณี
2) เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต
กรมการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
ปกครอง

/กรมพัฒนา
สาเนา 0 ฉบับ
ธุรกิจการค้า
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ขณะยื่นคาขอฯ
- กรณีผู้ขออนุญาตมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แสดงใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขณะยื่นคาขอฯ
** ให้แสดงเอกสารฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผู้ยื่นขอ ผู้รับมอบอานาจประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลง
นามรับรองแล้วแทน ก็ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น )
3)

4)

5)

/3) หนังสือเดินทาง...
กรมการกงสุล

หนังสือเดินทาง (Passport)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือผู้แทนนิติบุคคลเป็นบุคคลต่างด้าวและเอกสารต้องมี
การลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าของหนังสือเดินทางทุกหน้า)
หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
ทั้ง 2 คน ขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่ผู้มอบอานาจหรือผู้รับมอบอานาจหรือพยาน ประสงค์จะยื่น
สาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน ก็ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้นั้น)
เอกสารแสดงการมีสิทธิ์ใช้ที่ดิน (นส.4 หรือ นส.3 หรือ นส.3ก)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ต้องแนบหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินและ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน ที่มีการลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าของที่ดิน
ทุกหน้า (ฉบับจริง 1 ชุด)

-

กรมที่ดิน

- กรณีเป็นที่ดินของรัฐ ต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อขออนุญาตตั้งโรงงานจากหน่วยงาน
ของรัฐที่กากับดูแลตามกฎหมาย (ฉบับจริง 1 ชุด)
- กรณีใช้ที่ดินหลายแปลงในการขออนุญาตให้แนบแผนผังรวมโฉนดที่ดินโดยมีคารับรองจาก
สานักงานที่ดินในท้องที่ที่จะตั้งโรงงาน (ฉบับจริง 1 ชุด)
** เอกสารทั้งหมดต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า )
6)

สานักงานเขต
การรับรองอาคารโรงงาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (-กรณีอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารต้องแนบสาเนา
เอกสารการอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงาน จากสานักงานเขต 1 ชุด

-กรณีอยู่นอกเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ต้องแนบแบบรายการ

ก่อสร้างอาคารโรงงาน, หนังสือรับรองการออกแบบอาคารโรงงาน และสาเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบอาคารโรงงาน โดยวิศวกรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
-กรณีเป็นอาคารที่ไม่ได้สร้างใหม่ ต้องแนบเอกสารการตรวจสอบรับรองความมั่นคงแข็งแรงและ

ความปลอดภัยของอาคาร และสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
อาคารโรงงาน โดยวิศวกรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
** เอกสารทั้งหมดต้องมีการลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอานาจทุกหน้า)

/- เพิ่มเติมข้อความ...
- เพิ่มเติมข้อความ “พร้อมแนบหนังสือรับรองและสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ/ทารายการคานวณ... โดยคุณสมบัติของวิศวกรต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภา
วิศวกร” ในรายการเอกสารที่ต้องมีวิศวกรรับรอง
- งดการขอเอกสารสาเนาเอกสารผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ หนังสือ
แสดงการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขข้อความ ดังนี
- ตัดข้อความ “เฉพาะประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 42,49,50 และ 106 ต้อง
แนบรายละเอียดสมดุลมวล (Mass Balance) เพิ่มเติม”
- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ฉบับหลัก ที่ได้รับความ
เห็นชอบ ให้แก้ไขจากฉบับหลัก เป็น “ฉบับล่าสุด”
- Flow Chart ให้ปรับแก้ไขในขันตอนของการไม่อนุญาต โดยเพิ่มจากแจ้งสิทธิการ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
3. คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) (กร.1/กร.2)
ฝ่ายเลขาฯ สรุปเสนอที่ประชุม ว่ามีการแยกคู่มือการขอต่ออายุฯ ออกเป็น 2 เล่ม คือ
กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง กับ กรณียื่นผ่านระบบ E-license โดยกรณียื่นผ่านระบบ E-license มีการนาข้อมูล
จากมติที่ประชุมของคณะ E-license มาปรับแก้ไข ส่วนกรณียื่นเอกสารด้วยตนเองมีการปรับแก้ไข ดังนี
- มีการปรับลดเวลาการพิจารณาจาก 30 วัน เหลือ 21 วัน
- แก้ไข เอกสารแสดงสถานะผู้ขออนุญาต และการมอบอานาจ เหมือนคู่มือการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน
- งดขอเอกสารใบอนุญาต สก.1/สก.2
มติที่ประชุม - กรณียื่นผ่านระบบ E-license ปัจจุบันคณะทางานฯ E-license ยังมีการปรับแก้ไขกระบวนการ
พิจารณาไม่เรียบร้อย ให้รอมติจากที่ประชุมคณะทางานฯ E-license แล้วนามาปรับแก้ไขคู่มืออีกครัง
- กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง ให้งดการขอเอกสารการตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และ
หม้อไอนา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ทุกโรงงานจะต้องปฏิบัติ หากตรวจพบว่าโรงงานใดไม่มีเอกสารดังกล่าว
สามารถสั่งการได้ตามกฎหมาย และรายการเอกสารข้อ 6. รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน ให้เพิ่มเติมข้อความ “(ถ้ามี)”
4. คู่มือการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนาความร้อน (กปภ.)

- มีการปรับลดระยะเวลาในการดาเนินการรวมจากเดิม 14 วัน เหลือ 10 วัน และมีการ
ปรับลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบจากเดิม 14 รายการเหลือ 8 7 รายการ
- งดขอสาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอานาจลงนาม
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเขียนขยายความที่หมายเหตุว่าแสดงฉบับจริงขณะยื่นขอฯ
เว้นแต่จะมีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทนเพื่อประกอบคาขอฯ และกรณีผู้มีอานาจลงนาม
เป็นบุคคลต่างด้าวให้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนาใบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลง
นามรับรอง โดยกรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้สาเนาเอกสารดังกล่าวจานวน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองเพื่อ
ประกอบคาขอฯ
- ขอสาเนาทะเบียนบ้าน
- ขอสาเนาใบแสดงรายวิชาและผลการเรียน (Transcript) ของผู้ขึนทะเบียน
/กรณีมอบอานาจ...
- กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์
ตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมเขียนขยาย
ความที่หมายเหตุว่าแสดง บัตรประจาตัวประชาชนของเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
จานวน 1 ฉบับพร้อมลงนามรับรองเพื่อประกอบหนังสือมอบผู้รับมอบอานาจ ฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะ
มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน และกรณีผู้มีอานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าวให้สาเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนาใบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง โดยกรณีส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ ให้สาเนาเอกสารดังกล่าวจานวน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรอง
- ขอสาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เนื่องจากการขึนทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน
ผู้ควบคุมประจาหม้อนาหรือหม้อต้มฯ นัน จะต้องตรวจสอบข้อมูลโรงงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น เลข
ทะเบียนโรงงาน ที่ตังโรงงาน เป็นต้น แต่ข้อมูลในระบบฯ ของโรงงานที่อยู่ตามแต่ละจังหวัดและโรงงานที่อยู่
ตามแต่ละนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม บางโรงงานไม่ถูกอัพเดทข้อมูลในระบบฯ ของ กรอ. ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
- ปรับคาขอฯขึนทะเบียนฯ/คาขอต่ออายุทะเบียนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือฯ ที่ถูก
ปรับปรุง
มติที่ประชุม ให้งดขอสาเนาทะเบียนบ้าน กรณีมอบอานาจให้ใช้ข้อความเหมือนคู่มืออื่น ๆ ให้ กปภ.ทบทวนการขอ
สาเนาใบแสดงรายวิชาและผลการเรียนว่าจาเป็นหรือไม่ หากไม่จาเป็นให้ตัดออก แต่หากจาเป็นให้เขียนให้ชัดเจนว่าใช้ใน
กรณีใดบ้าง
ผู้แทน กทส. แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขอสาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ว่า
อาจจะต้องขออยู่ เนื่องจากโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถดูข้อมูลในระบบได้ และข้อมูลโรงงานใน
ระบบของ กรอ. ไม่อัพเดทให้ถูกต้องตรงกันระหว่าง กรอ. กับ สอจ.
5. คู่มือการขออนุญาตนาเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการต่ออายุ (กวอ.)
- มีการปรับลดเวลาการพิจารณาจาก 20 วัน เหลือ 14 วัน
- งดการขอสาเนาเอกสารที่ออกให้โดย กวอ. โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากในระบบ
ฐานข้อมูล กรอ.
- งดการขอเอกสารสาเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 6 เดือน ให้
แสดงฉบับจริง แทนการขอสาเนา และเขียนหมายเหตุเหมือนคู่มืออื่น ๆ
มติที่ประชุม รายการเอกสารลาดับที่ 9 หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสารให้เพิ่มเติมเป็น “สานักควบคุมวัตถุ
อันตราย

/กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย” เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน แต่หนังสือฉบับเดิมที่เคยออกในนาม
สานักควบคุมวัตถุอันตรายยังมีผลบังคับใช้อยู่ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขออนุญาต
4.2 การจัดทาแผนการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนที่เหลืออีก 59 คู่มือ
มติที่ประชุม ให้จัดทาแผนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561
4.3 การพิจารณาเพิ่มเติมคู่มือสาหรับประชาชน (ถ้ามี)
มติที่ประชุม ให้พิจารณาทัง 64 คู่มือเดิมให้แล้วเสร็จก่อน แล้วพิจารณาอีกครัง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ฝ่ายเลขาฯ จะรวบรวมคู่มือที่มีการแก้ไขตามมติที่ประชุม จากทุกหน่วยงาน และทา
บันทึกเสนอ อรอ. ขอความเห็นชอบในการแก้ไขคู่มือในระบบต่อไป
- ผู้อนุมัติคู่มือเดิมเป็น ผอ.กย. จะปรับเปลี่ยนหรือไม่ และให้หน่วยงานส่งตัวแทนผู้บันทึก
ข้อมูลคู่มือในระบบ เพื่อจัดทา Username ในการเข้าระบบ
/มติที่ประชุม...
มติที่ประชุม ผู้อนุมัติคู่มือให้เปลี่ยนเป็น ผอ.กมร. และให้ กย. ทาหนังสือเวียนให้หน่วยงานส่งตัวแทนผู้บันทึก
ข้อมูลคู่มือในระบบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง)
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานรายงานการประชุม

(นายศุภชัย โปฎก)
คณะทางานและเลขานุการ

รายงานการประชุม
คณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ครั้งที่ 4/2561
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
รรอ. (ประธาน)
2. นายนิพนธ์ บุญเพ็ง
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.1 (คณะทางาน)
3. นายประสม ดารงพงษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.2 (คณะทางาน)
4. นายสุพจน์ พินิตเกียรติสกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวอ. (คณะทางาน)
5. นางสาวปัณฑิตา บัวจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กวภ. (คณะทางาน)
6. นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กทพ. (คณะทางาน)
7. นางสุภานัน นวไกรสิน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กปภ. (คณะทางาน)
8. นางสาวพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กทส. (คณะทางาน)
9. นายสกลนคร เพชรอ่อน วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก. (คณะทางาน)
10. นายศุภชัย โปฎก
ผอ.กมร. (คณะทางานและเลขานุการ)
11. ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กมร. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
12. นางนุชนาด จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กย.
(คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
13. นางดารา คาชู
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สล. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
14. นายจิรวัฒน์ บุปผาพรหม นิติกรชานาญการ กม. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
15. นางนันทพร บุญเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ ศส.
(คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชูสง่า วัชรสินธุ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กกอ. (คณะทางาน)
2. นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย วิศวกรชานาญการพิเศษ กอน. (คณะทางาน)
3. นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง
วิศวกรปฏิบัติการ กมร. (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล กวอ.
2. นายพงศธร บูรณโสภณ
กปภ.
3. นางสาวประนมพร โลกคาลือ ศส.
4. นางสาวประเทือง ภู่แก้ว
สล.
5. นางประนอม ยอดมาลี
สล.
6. นางสาวนาถยา อุทัยจรัสรัศมี ศส.
7. นางสาวโสภา จิตจานงค์
กย.
8. นางอลิสรา รังษีภโนดร
สจก.
9. นายณรงค์ ไชยรัตน์ติเวช
กมร.
10. นางสาวพิชญา ศรีมงคล
กมร.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
/ระเบียบวาระที่ 2…
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ผู้แทน กวภ. ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมตามบันทึกข้อความ ที่ อก 0312/783 ลง
วันที่ 19 เมษายน 2561 เรื่อง ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ครังที่ 3/2561
ผู้แทน กร.2 ขอให้ทบทวนข้อความ “งดการขอเอกสารการตรวจรับรองความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้า และหม้อไอนา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ทุกโรงงานจะต้องปฏิบัติ หากตรวจพบว่าโรงงานใดไม่มี
เอกสารดังกล่าวสามารถสั่งการได้ตามกฎหมาย” อีกครังว่าถูกต้องหรือไม่
มติที่ประชุม ให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่ กวภ. เสนอ และให้จัดประชุมย่อยระหว่าง กร.1 กร.2 และ
กมร. เพื่อหาข้อสรุปอีกครัง จากนันทาการการเวียนรายงานการประชุมฯ ครังที่ 3/2561 อีกครัง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 การพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ (citizen feedback) และการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ (zero copy)
ฝ่ายเลขานุการ ชีแจงว่า สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่เห็นชอบ 5
แผนงาน ประกอบด้วย
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือประชาชน
แผนงานที่ 2 การจัดทาแบบฟอร์ม 2 ภาษา
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ
แผนงานที่ 4 การอานวยความสะดวกในการจองคิวและการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการ
ให้บริการ
แผนงานที่ 5 การทบทวนกฎหมายและยกเลิกใบอนุญาติที่ไม่จาเป็น
โครงการนีเป็นโครงการตามแผนงานที่ 4 โดย กพร. และ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(สรอ.) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นขึนมา ให้หน่วยงานราชการทุกที่เข้ามาปักหมุดเพื่อแสดงพิกัดที่ตังของหน่วยงาน
ซึ่งในหมุดนันจะบอกว่าแต่ละหน่วยงานมีงานบริการอะไร ต้องใช้เอกสารในการรับการบริการอะไร โดยมีการ
เชื่อมโยงจากคู่มือประชาชน และสามารถประเมินความพึงพอใจได้ ในการดาเนินการระยะแรกได้มีการเปิด
ระบบให้ปักหมุดพิกัดของหน่วยงานราชการและแจ้งข้อมูลการรับหรือยกเลิกการรับสาเนาบัตรประชาชน/
ทะเบียนบ้านของแต่ละคู่มือประชาชนให้เสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยท่าน อรอ. ได้มอบหมาย
ให้ ศส. สล. กย. และ กมร. เป็นผู้ดาเนินการ ทัง 4 หน่วยงานได้มีการจัดประชุมและดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 แนวทางการดาเนินการยกเลิกสาเนาเอกสารราชการ (zero copy) ของ กรอ.
ฝ่ายเลขานุการ ชีแจงว่า จากแอพพลิเคชั่นปักหมุดจะต้องมีการแจ้งข้อมูลการรับหรือ
ยกเลิกการรับสาเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของแต่ละคู่มือประชาชน โดย กมร. ได้มีบันทึกข้อความเวียน

สอบถามข้อมูลแต่ละหน่วยงานแล้ว ทาให้ทราบปัญหาว่ายังมีบางคู่มือที่ไม่สามารถยกเลิกการรับสาเนาบัตร
ประชาชนได้เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมาย จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ผู้แทน กม. เสนอว่ากฎหมายที่เป็นประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานเจ้าของ
คู่มือเสนอ กม. ทาการแก้ไขประกาศกรมฯ ต่อไป
ผู้แทน กวอ. แจ้งว่ามีบางคู่มือที่มีการประกาศในกฎกระทรวง ซึ่งแก้ไขได้ยาก จึงแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้บัตรประชาชนของผู้ยื่นเอกสาร และขอสาเนาบัตรประชาชนในกรณีมอบอานาจ
/ผู้แทน ศส. ...
ผู้แทน ศส. แจ้งว่าปัจจุบันสามารถนาบัตรประชาชนมาเสียบที่เครื่องอ่านบัตรประชาชนที่
ศูนย์สารพันทันใจ แล้วปรินต์ออกมาให้ผู้มาติดต่อลงนามรับรองสาเนาได้เลย ไม่จาเป็นต้องไปถ่ายเอกสาร
ผู้แทน กย. ชีแจงว่าในระยะแรก ต้องการให้ยกเลิกการเรียกสาเนาบัตรประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านก่อน จากนันจะมีการยกเลิกการเรียกสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และระยะถัดไปจะ
ยกเลิกการเรียกสาเนาเอกสารราชการทังหมด โดยเริ่มจากเอกสารภายในหน่วยงานตนเองก่อน จากนันจะมี
การเชื่อมโยงเอกสารราชการจากหน่วยงานภายนอก
ผู้แทน สล. แจ้งว่าศูนย์สารพันทันใจได้รับเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาทังหมด 17 เครื่อง
ได้ทาการติดตังและใช้งานตังแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวันที่ 9 เมษายนเป็นต้นมา ผู้ประกอบการที่มาติดต่อ
ต้องนาบัตรประชาชนมาเสียบเข้าเครื่องอ่านเพื่อเก็บข้อมูลทุกครัง ในกรณีที่ กรอ. ต้องการสาเนาบัตร
ประชาชน แต่ผู้ประกอบการไม่ได้เตรียมมา ทางศูนย์ฯ จะทาการปรินท์และให้ผู้ประกอบการลงนามรับรอง
สาเนา
ผู้แทน กวอ. ให้ความเห็นว่าสาเนาบัตรประชาชนนันสามารถแก้ไขโดยการปรินท์เองได้
แต่สาเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีการประกาศอยู่ในกฎกระทรวงจะมีแนวทางการดาเนินการอย่างไร
ผู้แทน กทส. ชีแจงว่า กทส. ได้มีหนังสือที่ อก.0313/815 ลว. 25 พ.ค. 61 พิจารณา
ทบทวนกระบวนการ/คู่มือหน่วยงานในการยกเลิกสาเนาเอกสาร (Citizen feedback and zero copy) แล้ว
เห็นว่า 3 กระบวนการที่ กทส. รับผิดชอบ ได้แก่
1. การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
2. การขึนทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษนา หรือผู้ควบคุมระบบบาบัด
มลพิษอากาศหรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)
3. การขึนทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษนา หรือผู้ควบคุมระบบบาบัด
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)
ยังคงต้องใช้เอกสารสาเนาบัตรประชาชนต่อไป เนื่องจากเอกสารดังกล่าวใช้ในการประกอบ การพิจารณาตาม
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน พ.ศ.
2556 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง การขึนทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษนา หรือผู้
ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ซึ่งทังสาม
กระบวนการผู้ประกอบกิจการและบุคลากรสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองอยู่แล้ว
มติที่ประชุม ให้หน่วยงานที่ติดปัญหาข้อกฎหมายในระดับประกาศกรมฯ หรือ ระเบียบกรม ทาบันทึก
ข้อความเสนอ กม. ให้ดาเนินการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมติ ครม. โดยยกเลิกการเรียกสาเนาบัตร
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน โดยให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงแทน ส่วนคู่มือที่ติดปัญหากฎกระทรวงฯ ที่
กาหนดให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านให้ผู้ประกอบการนาทะเบียนบ้านตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่ทาการถ่ายเอกสารให้
4.2 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน (ส่วนที่เหลือ)
ผู้แทน กร.1 และผู้แทน กทส. แจ้งว่าได้แก้ไขคู่มือที่เหลือทังหมดส่งให้ กมร. เรียบร้อย
แล้ว

ผู้แทน กวอ. ได้ทาแผนและแก้ไขคู่มือตามแผนส่งให้ กมร. แล้ว
มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานแก้ไขคู่มือในความรับผิดชอบและส่งให้ กมร. ทาการรวบรวม นาเสนอที่ประชุม
ครังต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี –

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
(ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์)
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศุภชัย โปฎก)
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบ 2
รายงานการประชุม
คณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ครั้งที่ 5/2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
รรอ.
ประธาน
2. นายนิพนธ์ บุญเพ็ง
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.1
คณะทางาน
3. นายประสม ดารงพงษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.2
คณะทางาน
4. นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวอ. คณะทางาน
5. นางสาวปัณฑิตา บัวจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กวภ.
คณะทางาน
6. นายพงศธร บูรณโสภณ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กปภ.
คณะทางาน
7. นางสาวพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กทส.
คณะทางาน
8. นางอลิสรา รังษีภโนดร
วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก.
คณะทางาน
9. นายศุภชัย โปฎก
ผอ.กมร.
คณะทางานและเลขานุการ
10. ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กมร. คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง
วิศวกรปฏิบัติการ กมร.
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางนุชนาด จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ กย.
13. นางดารา คาชู
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สล. คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นายจิรวัฒน์ บุปผาพรหม นิติกรชานาญการ กม.
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางนันทพร บุญเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ ศส.
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายชูสง่า วัชรสินธุ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กกอ. คณะทางาน
2. นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย วิศวกรชานาญการพิเศษ กอน. คณะทางาน
3. นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กทพ. คณะทางาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสกลนคร เพชรอ่อน
วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก.
2. นางสาวนาถยา อุทัยจรัสรัศมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศส.
3. นางสาวธนพร สุขมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ สล.
4. นายวัฒนะ วงศ์เวียน
พนักงานจ้างเหมาบริการ สล.
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กปภ. ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ครังที่ 3/2561 วาระการประชุมที่ 4 ข้อ 4. ดังนี
- มีการปรับลดระยะเวลาในการดาเนินการรวมจากเดิม 14 วัน เหลือ 10 วัน และมีการปรับ
ลดรายการเอกสารหลักฐานประกอบจากเดิม 14 รายการเหลือ 8 7 รายการ
/ - งดขอสาเนาบัตรประชาชน …

-2- งดขอสาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอานาจลงนาม สาเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเขียนขยายความที่หมายเหตุว่าแสดงฉบับจริงขณะยื่นขอฯ เว้นแต่จะ
มีความประสงค์จะยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทนเพื่อประกอบคาขอฯ และกรณีผู้มีอานาจลงนามเป็นบุคคลต่าง
ด้าวให้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสาเนาใบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง โดยกรณี
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้สาเนาเอกสารดังกล่าวจานวน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองเพื่อประกอบคาขอฯ
- ขอสาเนาทะเบียนบ้าน
- ขอสาเนาใบแสดงรายวิชาและผลการเรียน (Transcript) ของผู้ขึนทะเบียน
- กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทนจะต้องแนบหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ตามที่
กฎหมายกาหนด พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมเขียนขยายความที่
หมายเหตุว่าแสดง บัตรประจาตัวประชาชนของเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจจานวน 1 ฉบับ
พร้อมลงนามรับรองเพื่อประกอบหนังสือมอบผู้รับมอบอานาจ ฉบับจริงขณะยื่นคาขอฯ เว้นแต่จะมีความประสงค์จะ
ยื่นสาเนาที่ลงนามรับรองแล้วแทน และกรณีผู้มีอานาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าวให้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
หรือสาเนาใบอนุญาตทางาน (Work permit) พร้อมลงนามรับรอง โดยกรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้สาเนาเอกสาร
ดังกล่าวจานวน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรอง
สล. ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ครังที่ 4/2561 วาระการประชุมที่ 4.1 จาก “เดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา” เป็น “วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นมา”
กทส. ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม ครังที่ 4/2561 ดังนี
- หน้าที่ 3 ข้อ 4.2 ย่อหน้าแรก ตัดคาว่า “และผู้แทน กทส.”
- หน้าที่ 3 เพิ่มเติมข้อความ ก่อน มติที่ประชุม ของ ข้อ 4.1 เป็น “ผู้แทน กทส. ชีแจงว่า
กทส. ได้มีหนังสือที่ อก.0313/815 ลว. 25 พ.ค. 61 พิจารณาทบทวนกระบวนการ/คู่มือหน่วยงานในการ
ยกเลิกสาเนาเอกสาร (Citizen feedback and zero copy) แล้ว เห็นว่า 3 กระบวนการที่ กทส. รับผิดชอบ ได้แก่
1. การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน
2. การขึนทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษนา หรือผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา)
3. การขึนทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษนา หรือผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษอากาศ
หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล)
ยังคงต้องใช้เอกสารสาเนาบัตรประชาชนต่อไป เนื่องจากเอกสารดังกล่าวใช้ในการประกอบ การพิจารณาตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน พ.ศ. 2556
และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง การขึนทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษนา หรือผู้ควบคุมระบบ
บาบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556 ซึ่งทังสามกระบวนการผู้
ประกอบกิจการและบุคลากรสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองอยู่แล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครังที่ 3/2561 และครังที่ 4/2561 โดยแก้ไขตามที่ กปภ. สล.
และ กทส. เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 สจก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทน
สจก. แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนหลักจาก “นายณรงค์ บัวบาน” เป็น
“นางอลิสรา รังษีภโนดร”
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.2 ข้อสั่งการ…

-33.2 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานต่าง ๆ
ตามที่ อรอ. มอบหมายคณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ. ให้พิจารณาปรับปรุงคู่มือ
สาหรับประชาชนและปรับแนวทางการนับระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตประกอบและขยายโรงงานให้เป็น
มาตรฐานการพิจารณาอนุญาตเดียวกับ พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ และ พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร คือจาก “วัน”
เป็น “วันทาการ”
ในการนีฝ่ายเลขาได้ประสาน กร.1 / กร.2 ปรับปรุงแก้ไขคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อย
มติที่ประชุม

1. รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามบัญชา อรอ. ต่อไป
2. ศส./สล. พิจารณาปรับปรุงระบบการรายงานฯ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน (ส่วนที่เหลือ)
ฝ่ายเลขาฯ กมร. และผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบคู่มือสาหรับประชาชน ได้นาเสนอการ
ปรับปรุง ดังนี
กร.1 และ กร.2 จานวน 16 คู่มือ
1. ปรับปรุงเอกสารการยืนยันตัวบุคคล ดังนี
- บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน งดขอสาเนาของผู้มาติดต่อที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง ณ ห้องศูนย์สารพันทันใจ (เว้นแต่
ผู้ยื่นมีความประสงค์จะมอบสาเนาเอกสารพร้อมลงนามรับรอง)
- หนังสือรับรองนิติบุคคล งดขอสาเนาโดยให้แสดงสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
คัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือนฉบับจริง ณ ห้องศูนย์สารพันทันใจ (เว้นแต่ ผู้ยื่นมีความประสงค์จะมอบสาเนาเอกสาร
พร้อมลงนามรับรอง)
- การมอบอานาจ ยังคงใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มอบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพยาน ผู้รับมอบอานาจผู้มายื่นเอกสาร ณ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง ณ ห้องศูนย์สารพันทันใจ (เว้นแต่ ผู้ยื่น
มีความประสงค์จะมอบสาเนาเอกสารพร้อมลงนามรับรอง)
หมายเหตุ ให้เจ้าหน้าศูนย์สารพันทันใจเป็นผู้ดาเนินการจัดทาสาเนาเอกสารดังกล่าวแนบในเรื่อง
2. ปรับปรุงด้านเวลาของแต่ละคู่มือ ดังนี
คู่มือ

ปรับปรุงด้านเวลา
ตรวจ

พิจารณา

ลงนาม

รวม

เดิม

1
วันทาการ

9
วันทาการ

5
วันทาการ

15
วันทาการ

30
วัน

2.การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

3.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงาน
ติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

4. การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

1.การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน
(ผ่านการพิจารณาด้านเอกสารเรียบร้อยจากคณะทางานฯ แล้ว)

/5. การขอย้าย…

-4คู่มือ

ปรับปรุงด้านเวลา
ตรวจ

พิจารณา

ลงนาม

รวม

เดิม

5. การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตังในโรงงานไป
ยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการ
ชั่วคราว

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

6. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการ
ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

7. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3

1
วันทาการ

8
วันทาการ

1
วันทาการ

10
วันทาการ

30
วัน

8. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2

2
ชั่วโมง

3
ชั่วโมง

2
ชั่วโมง

1
วันทาการ

30
วัน

9. การแจ้งกรณีมีอุบตั ิเหตุในโรงงาน

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
(ผ่านการพิจารณาด้านเอกสารเรียบร้อยจากคณะทางานฯ แล้ว)

1
วันทาการ

19
วันทาการ

1
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

11. การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริม่
ประกอบกิจการโรงงาน

1
วันทาการ

5
วันทาการ

4
วันทาการ

10
วันทาการ

30
วัน

12. การขอยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ต้อง
ปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

13. การแจ้งเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือเปลีย่ นแปลง
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถงึ ขันขยายโรงงาน
หรือเพิ่มเนือที่อาคารโรงงาน

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

14. การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับ
ใบอนุญาต

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

15. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย

1
วันทาการ

6
วันทาการ

กร. 7 วันทาการ
สล. 7 วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

16. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

1
วันทาการ

13
วันทาการ

7
วันทาการ

21
วันทาการ

30
วัน

(กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่หน่วยให้บริการในคู่มือนี)

กวอ. จานวน 3 คู่มือ
1. คู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ตามแบบ วอ./อก. 6 มีการปรับ
วิธีการยื่นเอกสารเป็นแบบออนไลน์ ปรับระยะเวลาในการดาเนินการจาก “4 วันทาการ” เป็น “1 วันทาการ”
และปรับการรับสาเนาเอกสาร โดยใส่ไว้ในหมายเหตุ ดังนี
1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
/2. คู่มือการจดทะเบียน...

-52. คู่มือการจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ มีการปรับระยะเวลาในการพิจารณาจาก “14 วันทาการ” เป็น “9 วันทา
การ” และปรับการรับสาเนาเอกสาร โดยใส่ไว้ในหมายเหตุ ดังนี
1. กรณียื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย
2. กรณียื่นคาขอฯ ทางไปรษณีย์ ต้องแนบสาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน และลงนาม
รับรองสาเนาด้วย
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ
3. คู่มือการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะสาหรับสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรเฉพาะ
มีการปรับระยะเวลาในการพิจารณาจาก “10 วัน” เป็น “7 วัน” และปรับการรับสาเนาเอกสาร โดยใส่ไว้ใน
หมายเหตุ ดังนี
1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมระบุ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
5. กรณียื่นคาขอฯ ทางไปรษณีย์ ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือนที่ระบุ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี และสาเนาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง (passport)
หรือสาเนาใบอนุญาตทางาน (work permit) ของกรรมการผู้มีอานาจผูกพันนิติบุคคล
กปภ. จานวน 3 คู่มือ
1. คู่มือการขึนทะเบียนหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนา มีการปรับปรุงดังนี
- มีการขยายความหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึน
- ปรับชื่อหน่วยงานให้เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ปรับลดวันในการพิจารณาจาก “30 วัน” เป็น “21 วันทาการ”
- งดเรียกรับสาเนาเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชน และหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยให้
แสดงเอกสารฉบับจริง เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ ให้สามารถยื่นสาเนา 1 ฉบับ มีการลงนามรับรองเอกสาร
- มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการขึนทะเบียนหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อนาให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงคู่มือประชาชน
2. คู่มือการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อนาทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี มีการปรับปรุงดังนี
- มีการขยายความหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึน
- ปรับชื่อหน่วยงานให้เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ปรับลดวันในการพิจารณาจาก “30 วัน” เป็น “21 วันทาการ”
- งดเรียกรับสาเนาเอกสารเหมือนคู่มือข้างต้น
3. คู่มือการขึนทะเบียน ต่ออายุทะเบียนหน่วยอบรมผู้ควบคุมประจาหม้อนา
- มีการขยายความหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ให้ชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึน
- ปรับชื่อหน่วยงานให้เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ปรับลดวันในการพิจารณาจาก “30 วัน” เป็น “21 วันทาการ”
- งดเรียกรับสาเนาเอกสารเหมือนคู่มือข้างต้น
/- ผู้แทน กวภ. ...

-6- ผู้แทน กวภ. นาเสนอการปรับปรุงคูม่ ือในความรับผิดชอบของ กวภ. จานวน 1 คู่มือ
คือ การขึนทะเบียน การต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ได้มีการปรับปรุง ดังนี
1. ข้อกฎหมายระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึนทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จาก “พ.ศ. 2550” เป็น “พ.ศ.2560” และปรับคา
ในคู่มือให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายดังกล่าว
2. ปรับชื่อหน่วยงานให้เป็นไปตามโครงสร้างใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ปรับจานวนวันในการพิจารณา ดังนี
ขั้นตอน
การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ
*เกณฑ์การพิจารณานับตั้งแต่ลงรับคาขอเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ หากห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ไม่สามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการตามกาหนดเวลา
ดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดาเนินการยกเลิกคาขอฯ นั้นๆ))
รายการสารมลพิษในน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 รายการพิจารณา
รายการสารมลพิษในน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 รายการพิจารณา 11 – 30
รายการ พิจารณา
รายการสารมลพิษในน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 รายการพิจารณา 31-50
รายการ พิจารณา
รายการสารมลพิษในน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 รายการพิจารณา 51 รายการ
ขึ้นไป พิจารณา
สารมลพิษในอากาศเสีย พิจารณา
การเปลีย่ นแปลงบุคลากร พิจารณา

ระยะเวลา

ภายใน 30 20 วันทาการ
ภายใน 60 50 วันทาการ
ภายใน 90 80 วันทาการ
ภายใน 120 110 วันทาการ
ภายใน 120 110 วันทาการ
ภายใน 30 20 วันทาการ

4. งดเรียกรับสาเนาเอกสาร ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน หรือใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยเพิ่มหมายเหตุ
“เว้นแต่ผู้ยื่นคาขอมีความประสงค์ ให้สามารถยื่นสาเนา 1 ฉบับ มีการลงนามรับรองเอกสาร”
มติที่ประชุม

1. มอบหมาย กร.1 และ กร.2 พิจารณาปรับปรุงระยะเวลาดาเนินการของแต่ละคู่มือให้
เหมาะสมตามการดาเนินงานจริง และส่งให้ฝ่ายเลขานุการทาการสรุปข้อมูลต่อไป
2. เห็นชอบการปรับปรุงคู่มือฯ ตามที่ กวอ. กปภ. และ กวภ. เสนอ

4.2 การบูรณาการและการขอใช้ข้อมูลข้ามหน่วยงาน
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดเตรียม
ฐานข้อมูลของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
บริการภาครัฐ โดย กรอ. ต้องจัดเตรียมฐานข้อมูล ได้แก่ (1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4)
(2) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ร.2/1) ซึ่ง ศส. ได้ดาเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูล 2
ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Web Service เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบ
ฐานข้อมูลประชาชนฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนกรกฎาคม 2561
กรณี การขอใช้ข้อมูลข้ามหน่วยงาน กรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-7ให้ดาเนินการแจ้งความจานงขอใช้ข้อมูลเอกสารที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนข้ามหน่วยงานไปยังหน่วยงาน
เจ้าของ และเมื่อหน่วยงานเจ้าของยินยอมให้ใช้งานแล้ว ให้สาเนาแจ้งไปยังกรมการปกครองเพื่อเปิดให้เรียกใช้
เอกสาร โดย ศส. ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อเอกสารราชการที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนของ กรอ.
/(1) เอกสารราชการ...
ว่าครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
(1) เอกสารราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จานวน 20 เอกสาร
(2) เอกสารราชการตามกฎหมายว่าการจดทะเบียนเครื่องจักร จานวน 19 เอกสาร
(3) เอกสารราชการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย จานวน 34 เอกสาร
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการบริการประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ซึ่ง กรอ. ต้องดาเนินการแจ้ง
ความจานงขอใช้ข้อมูลเอกสารที่พร้อมให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานเจ้าของ จานวนทังสิน
8 เอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี
สถานะรายการบริการข้อมูล
ฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
วัตถุ
พร้อม อยู่ระหว่าง ไม่มบี ริการ
เครื่องจักร
อันตราย
เชื่อมโยง ดาเนินการ เชื่อมโยง

พ.ร.บ. ที่ต้องใช้สาเนาเอกสาร
ลาดับ

ชื่อเอกสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บัตรประจาตัวประชาชน
ทะเบียนบ้าน
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมรส/ใบสาคัญการหย่า
หนังสือเดินทาง
ใบอนุญาตทางาน (Work permit)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
ใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2)
หนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม (แบบ ข.2)
หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (กนอ. 03/6)
โฉนดที่ดิน/หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดนิ อื่น ๆ /
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
แผนผังรวมโฉนดที่ดินทีม่ ีคารับรองจาก
สานักงานที่ดินท้องที่มีการลงนามรับรอง
หนังสือยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือ
พื้นที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตตั้งโรงงานหรือ
ขยายโรงงานจากหน่วยงานของรัฐที่กากับดูแล
ที่ดิน
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง/รื้อถอน
อาคาร (อ.1)
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน/ประกอบกิจการ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. 01/2)

11
12
13
14

15
16

โรงงาน


























































































-8สถานะรายการบริการข้อมูล
ฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
วัตถุ
พร้อม อยู่ระหว่าง ไม่มบี ริการ
เครื่องจักร
อันตราย
เชื่อมโยง ดาเนินการ เชื่อมโยง

พ.ร.บ. ที่ต้องใช้สาเนาเอกสาร
ลาดับ

ชื่อเอกสาร

17

ใบรับแจ้งการประกอบอุตสาหกรรม
(กนอ.03/2)
หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
(กนอ. 03/4)
เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์

18

19
20

โรงงาน




























/ตาราง (ต่อ)...
ลาดับ

ชื่อเอกสาร

21
22
23
24

ใบปริญญาบัตร
ใบรายงานผลการศึกษา
คาสั่งศาลทีส่ ั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
คาสั่งศาลหรือหลักฐานแสดงเป็นผูจ้ ัดการ
มรดก
หนังสือแสดงการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากสานักงานการส่งเสริมการลงทุน
เอกสารรับรองคนต่างด้าว
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA/EHIA) ฉบับหลัก ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนังสือการได้รับความเห็นชอบในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA)
จาก สผ.
ใบมรณบัตร
หนังสือจดทะเบียนกรรมสิทธิร์ ถขนส่งของผู้ขอ
อนุญาต
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทบุคคล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทนิติบุคคล
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (อภ.2)
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร

25
26
27

28

29
30
31
32
33
34

สถานะรายการบริการข้อมูล
พ.ร.บ. ที่ต้องใช้สาเนาเอกสาร
ฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
วัตถุ
พร้อม อยู่ระหว่าง ไม่มบี ริการ
โรงงาน
เครื่องจักร
อันตราย
เชื่อมโยง ดาเนินการ เชื่อมโยง






























































-9สถานะรายการบริการข้อมูล
ฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
วัตถุ
พร้อม อยู่ระหว่าง ไม่มบี ริการ
เครื่องจักร
อันตราย
เชื่อมโยง ดาเนินการ เชื่อมโยง

พ.ร.บ. ที่ต้องใช้สาเนาเอกสาร
ลาดับ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่อเอกสาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคม/
มูลนิธิ
หนังสือรับรองตราประทับจากกระทรวง
พาณิชย์
หนังสือรับรองนิติบุคคลของสถาบันการเงิน
ใบแจ้งความเอกสารราชการสูญหาย
หนังสือแต่งตั้งผู้จดั การมรดกตามคาสั่งศาล/ให้
โอนกรรมสิทธิ์/ผู้ซื้อทรัพย์
ใบอนุญาตแต่งแร่/ประทานบัตร/ทาเหมืองแร่
ทะเบียนการค้า
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
ใบอนุญาตเป็นผู้แปลภาษา
ข้อมูลทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

โรงงาน










































/ตาราง (ต่อ)...
ลาดับ
47
48
49
50
51
52

ชื่อเอกสาร
คาสั่งศาล
คาสั่ง/หนังสือบังคับคดี
ใบขนสินค้าขาออก
ใบอนุญาตโรงมหรสพ
ใบอนุญาตสถานศึกษา
ใบอนุญาตโรงแรม

สถานะรายการบริการข้อมูล
พ.ร.บ. ที่ต้องใช้สาเนาเอกสาร
ฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ
วัตถุ
พร้อม อยู่ระหว่าง ไม่มบี ริการ
โรงงาน
เครื่องจักร
อันตราย
เชื่อมโยง ดาเนินการ เชื่อมโยง



















ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ฝ่ายเลขาฯ เสนอจัดประชุมคณะทางานฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนส่วนที่เหลือต่อไป
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ
2. มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงคู่มือฯ ส่วนที่เหลือ ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง)
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศุภชัย โปฎก)
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบ
รายงานการประชุม
คณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ครั้งที่ 6/2561
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้องเลขที่ 503
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
รรอ.
ประธาน
2. นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผอ.สจก.
คณะทางาน
3. นายวัชรวิทย์ ถนนทอง
วิศวกรปฏิบัติการ กร.1
คณะทางาน
4. นายประสม ดารงพงษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.2
คณะทางาน
5. นายชูสง่า วัชรสินธุ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กกอ.
คณะทางาน
6. นางสาวนงคราญ สุจริตกิตติกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวอ. คณะทางาน
7. นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
8. นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กทพ.
คณะทางาน
9. นายสมพงค์ เพ็งระวะ
วิศวกรเครื่องกลชานาญการพิเศษ กปภ. คณะทางาน
10. นางสาวพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กทส.
คณะทางาน
11. นายศุภชัย โปฎก
ผอ.กมร.
คณะทางานและเลขานุการ
12. ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กมร. คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง
วิศวกรปฏิบัติการ กมร.
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางนุชนาด จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ กย.
15. นางดารา คาชู
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สล. คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางนันทพร บุญเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ ศส.
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย วิศวกรชานาญการพิเศษ กอน. คณะทางาน
2. นายจิรวัฒน์ บุปผาพรหม นิติกรชานาญการ กม.
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอลิสรา รังษีภโนดร
วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก.
2. นายสกลนคร เพชรอ่อน
วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก.
3. นางสุภานัน นวไกรสิน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กปภ.
4. นางสาวนาถยา อุทัยจรัสรัศมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศส.
5. นางสาวศรสวรรค์ สินรักษา วิศวกรปฏิบัติการ กกอ.
เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สจก. ขอแก้ไขวาระที่ 4.2 การบูรณาการและการขอใช้ข้อมูลข้ามหน่วยงาน ในตารางลาดับที่
12 ให้เพิ่มเป็นเอกสารที่ สจก. ต้องใช้งาน และให้ทบทวนลาดับที่ 24 กับ 39 ว่าเป็นเอกสารชนิดเดียวกันหรือไม่
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครังที่ 5/2561 โดยให้รวมเอกสารลาดับที่ 24 และ 39 เป็นเอกสาร
/ เดียวกัน …

-2เดียวกัน และแก้ไขตามข้อเสนอของ สจก.
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน (ส่วนที่เหลือ)
ฝ่ายเลขาฯ กมร. และผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบคู่มือสาหรับประชาชน ได้นาเสนอการ
ปรับปรุง ดังนี
กร.1 และ กร.2 จานวน 16 คู่มือ ได้มีการทบทวนระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละ
ขันตอนและปรับปรุงแก้ไข ดังนี
คู่มือ
1.การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน
(ผ่านการพิจารณาด้านเอกสารเรียบร้อยจากคณะทางานฯ แล้ว)
2.การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
3.การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกิน
กว่าหนึ่งปี
4. การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
5. การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตังในโรงงานไปยังสถานที่
อื่นเพื่อประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราว
6. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไข
โรงงาน
7. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
8. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2
(กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่หน่วยให้บริการในคู่มือนี)
9. การแจ้งกรณีมีอุบตั ิเหตุในโรงงาน
10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
(ผ่านการพิจารณาด้านเอกสารเรียบร้อยจากคณะทางานฯ แล้ว)
11. การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริม่ ประกอบกิจการ
โรงงาน
12. การขอยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการ
ประกอบกิจการโรงงาน
13. การแจ้งเพิ่มจานวน เปลี่ยน หรือเปลีย่ นแปลงเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิต แต่ไม่ถึงขันขยายโรงงานหรือเพิ่มเนือที่อาคารโรงงาน
14. การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาต
15. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรณี
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย
16. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ตรวจ
1
วันทาการ
2
ชั่วโมง
1
วันทาการ
1
วันทาการ
1
วันทาการ
1
วันทาการ
1
วันทาการ
2
ชั่วโมง
1
วันทาการ
1
วันทาการ
1
วันทาการ
1
วันทาการ
1
วันทาการ
2
ชั่วโมง
1
วันทาการ
1
วันทาการ

ปรับปรุงด้านเวลา
พิจารณา ลงนาม
รวม
9
5
15
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
3
2
1
ชั่วโมง
ชั่วโมง วันทาการ
12
7
20
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
7
7
15
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
12
7
20
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
12
7
20
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
7
2
10
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
3
2
1
ชั่วโมง
ชั่วโมง วันทาการ
7
7
15
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
19
1
21
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
7
7
15
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
12
7
20
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
12
7
20
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
3
2
1
ชั่วโมง
ชั่วโมง วันทาการ
7
7
15
วันทาการ วันทาการ วันทาการ
7
7
15
วันทาการ วันทาการ วันทาการ

เดิม
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน
30
วัน

/ สจก. ...

-3สจก. จานวน 5 คู่มือ มีการปรับการเรียกสาเนาเอกสารแสดงตัวบุคคล นิติบุคคล และการ
มอบอานาจเช่นเดียวกับคู่มืออื่น ๆ ที่ผ่านการพิจารณา และมีการปรับปรุงด้านอื่น ๆ ดังนี
รายการคู่มอื
1. การจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์เครื่องจักร

ลดเอกสาร
(ใหม่/เดิม)

การปรับระยะเวลาดาเนินการ
ยื่นคาขอ
1

พิจารณา
24

ลงนาม
5

รวม
30

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

2. การจดทะเบียน
จานองหรือขายฝาก
เครื่องจักร

1

7

7

15

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

3. การขอแผ่นป้าย
ทะเบียนเครื่องจักร

1
1

24
18

5
2

30
21

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

(ปรับใหม่) (ปรับใหม่) (ปรับใหม่)
1
7
7

(ปรับใหม่)
15

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

4. การไถ่ถอนจานอง
หรือขายฝาก
เครื่องจักร
5. การจดทะเบียน
ยกเลิกการจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์เครื่องจักร

1

7

7

15

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

วันทาการ

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

(คงเดิม)

12/15
รายการ
15/19
รายการ
5/10
รายการ
11/14
รายการ

11/14
รายการ

หมายเหตุ / การปรับปรุงอื่น ๆ
ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
/ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
/ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
/ช่องทางการร้องเรียน
หลักเกณฑ์ วิธีการฯ/ขันตอน/
รายการเอกสาร/ค่าธรรมเนียมตาม
กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมฯ
พ.ศ.2560 /ช่องทางการร้องเรียน/
แบบฟอร์ม
ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560
/ช่องทางการร้องเรียน

กกอ. จานวน 3 คู่มือ มีการปรับการเรียกสาเนาเอกสารแสดงตัวบุคคล นิติบุคคล และการ
มอบอานาจเช่นเดียวกับคู่มืออื่น ๆ ที่ผ่านการพิจารณา และมีการปรับปรุงด้านอื่น ๆ ดังนี
รายการคู่มอื
1. การขอขยาย
ระยะเวลาในการกัก
เก็บสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)

การลดระยะเวลาดาเนินการ

หมายเหตุ / การปรับปรุงอื่น ๆ

ยื่น
คาขอ

(เจ้าหน้าที่)

พิจารณา
(ผก.)

ลงนาม

1
วัน
ทาการ

10
วัน
ทาการ

7
วัน
ทาการ

2
20 30  เปลี่ยนการเรียกสาเนา รง.4 เป็นเรียก
วัน
วัน วัน สาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการ
ทาการ ทาการ
โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ.
2535 (แบบ ข.2) หรือ สาเนาหนังสือ
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุกหน้า
 รายละเอียดแผนผังหรือรูปถ่ายสถานที่แสดง
อาคารหรือสถานที่ภายในบริเวณโรงงานที่มี
การจัดเก็บสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
พร้อมภาพถ่าย

พิจารณา

รวม

เดิม

/ตาราง (ต่อ) 2. คู่มือ...

-4รายการคู่มอื

การลดระยะเวลาดาเนินการ
ยื่น
คาขอ

3. หนังสือขอความ
เห็นชอบการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช้
แล้วภายในบริเวณ
โรงงาน

พิจารณา
(ผก.)

ลงนาม

12
วัน
ทาการ

9
วัน
ทาการ

3
25 30  ปรับกฎหมายใหม่เป็น ประกาศกระทรวง
วัน
วัน วัน อุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุม
ทาการ ทาการ
การระบายนาทิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560
 เปลี่ยนการเรียกสาเนา รง.4 เหมือนของ
สก.1
4
25 30  ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ใน
วันทา
วัน วัน การยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต ให้
การ ทาการ
สอดคล้องกับการปรับการเรียกเอกสาร
 เปลี่ยนการเรียกสาเนา รง.4 เหมือนของ
สก.1

พิจารณา

2. คู่มือการขออนุญาต
1
นาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
วัน
ไม่ใช้แล้วออกนอก
ทาการ
บริเวณโรงงาน (สก.2)
1
วัน
ทาการ

หมายเหตุ / การปรับปรุงอื่น ๆ

(เจ้าหน้าที่)

20
วันทาการ

รวม

เดิม

กวอ. จานวน 3 คู่มือ
1. คู่มือการแจ้งดาเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ มีการปรับลดระยะเวลาใน
การพิจารณาจาก 3 วันทาการ เหลือ 2 วันทาการ
2. คู่มือการให้ความเห็นชอบนาคลอโรฟอร์ม (CHLOROFORM) เข้ามาในราชอาณาจักร มี
การปรับลดระยะเวลาในการพิจารณาจาก 17 วันทาการ เหลือ 11 วันทาการ
3. คู่มือการนาเข้าหรือส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) มีการปรับลดระยะเวลาในการ
พิจารณาจาก 17 วันทาการ เหลือ 11 วันทาการ
โดยทัง 3 คู่มือมีการปรับการเรียกเอกสารแสดงตัวบุคคล นิติบุคคล และการมอบอานาจ ดังนี
รายการเอกสาร
ต้นฉบับ สาเนา
เงื่อนไข/รายละเอียด
9. หนังสือมอบอานาจ

๑

- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการในคราวเดียว หนังสือ
มอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อการดาเนินการ 1
เรื่องต่อครัง
- กรณีมอบอานาจเพื่อการติดต่อราชการในคราวเดียว หนังสือ
มอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการดาเนินการ
มากกว่า 1 เรื่องต่อครัง
- กรณีมอบอานาจช่วง ผู้รับมอบอานาจคนสุดท้ายต้องได้รับ
มอบอานาจช่วงถูกต้อง ผู้มอบอานาจช่วงแรกจะต้องระบุการ
มอบอานาจช่วงได้และจานวนช่วงที่มอบ
๑ - กรณีมอบอานาจแบบมีระยะเวลา และต้นฉบับอยู่ที่กอง
บริหารจัดการวัตถุอันตราย
หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดามายื่นคาขอฯ ด้วยตนเอง ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนมา
แสดงด้วย
2. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคล คัดสาเนามีอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. กรณีมอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนด้วย
4. เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ หรือรับมอบอานาจ และประทับตราบริษัท
/ผู้แทน กวภ. ...

-5- ผู้แทน กวภ. ขอปรับแก้ไขขันตอนการพิจารณาในคู่มือการขึนทะเบียน การต่ออายุ การ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรและชนิดสารมลพิษวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ที่ได้มีการพิจารณาในการ
ประชุมครังที่ 5/2561 ดังนี
ขั้นตอน

ระยะเวลา

การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ
*เกณฑ์การพิจารณานับตั้งแต่ลงรับคาขอเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ หากห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ไม่สามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการตามกาหนดเวลา
ดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดาเนินการยกเลิกคาขอฯ นั้นๆ))
รายการสารมลพิษในน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 รายการพิจารณา
รายการสารมลพิษในน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 รายการพิจารณา 11 – 30
รายการ พิจารณา
รายการสารมลพิษในน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 รายการพิจารณา 31-50
รายการ พิจารณา
รายการสารมลพิษในน้าเสียและหรือกากอุตสาหกรรมไม่เกิน 10 รายการพิจารณา 51 รายการ
ขึ้นไป พิจารณา
สารมลพิษในอากาศเสีย พิจารณา
การเปลีย่ นแปลงบุคลากร พิจารณา
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทาหนังสืออนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทราบ
(หมายเหตุ: -)

ภายใน 45 30 วันทาการ
ภายใน 60 50 วันทาการ
ภายใน 80 60 วันทาการ
ภายใน 120 110 วันทาการ
ภายใน 120 110 วันทาการ
ภายใน 30 20 วันทาการ
10 9 วัน ทาการ

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบตามที่ กร.1 และ กร.2 เสนอ แต่ให้ยกเลิกคู่มือการแจ้งเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานจาพวกที่ 2 เนื่องจาก กรอ. ได้ถ่ายโอนอานาจให้ส่วนท้องถิ่นแล้ว และ กรอ. ไม่มีการให้บริการตามคู่มือนี
2. เห็นชอบการปรับปรุงคู่มือฯ ตามที่ สจก. กกอ. กวอ. และ กวภ. เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ฝ่ายเลขาฯ เสนอจัดประชุมคณะทางานฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนส่วนที่เหลือต่อไป
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ
2. มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงคู่มือฯ ส่วนที่เหลือ ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
(นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง)
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศุภชัย โปฎก)
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบ
รายงานการประชุม
คณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ครั้งที่ 7/2561
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 6
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
2. นายประสม ดารงพงษ์
3. นายชูสง่า วัชรสินธุ์
4. นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์
5. นายพงศธร บูรณโสภณ
6. นางสาวพัฒน์ชวัลพร สินรัมย์
7. นางอลิสรา รังษีภโนดร
8. นายศุภชัย โปฎก
9. นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง
10. นางนุชนาด จันทร
11. นางดารา คาชู
12. นายจิรวัฒน์ บุปผาพรหม
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายนิพนธ์ บุญเพ็ง
2. นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย
3. นายสุพจน์ พินิตเกียรติสกุล
4. นางวนิดา ทองช่วย
5. ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์
6. นางนันทพร บุญเอก
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสกลนคร เพชรอ่อน
2. นางสุภานัน นวไกรสิน
3. นางสาวศรสวรรค์ สินรักษา

รรอ.
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.2
วิศวกรชานาญการพิเศษ กกอ.
วิศวกรชานาญการพิเศษ กทพ.
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กปภ.
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กทส.
วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก.
ผอ.กมร.
วิศวกรปฏิบัติการ กมร.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ กย.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สล.
นิติกรชานาญการ กม.

ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.1
คณะทางาน
วิศวกรชานาญการพิเศษ กอน.
คณะทางาน
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวอ. คณะทางาน
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กวภ.
คณะทางาน
วิศวกรชานาญการพิเศษ กมร. คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ ศส.
วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กปภ.
วิศวกรปฏิบัติการ กกอ.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กปภ. ขอสลับรายชื่อผู้มาประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมของ กปภ. จาก “นางสุภานัน นวไกรสิน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กปภ.” เป็น “นายสมพงค์ เพ็งระวะ วิศวกรเครื่องกลชานาญการพิเศษ กปภ.”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครังที่ 7/2561 และแก้ไขตามที่ กปภ. เสนอ
/ระเบียบวาระที่ 3…

-2ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- จากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.5/ว4428 ลงวันที่ 7 สิงหาคม
2561 เรื่อง การยกเลิกสาเนาเอกสาร (สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน) ขอให้แจ้ง
หน่วยงานในสังกัดที่มีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง ปฏิบั ติตาม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ข้อที่ 17 และเพื่อให้เกิดการยกเลิกการขอสาเนา
ทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนอย่างแท้จริง ขอให้ส่งแนวทางการลดสาเนาทะเบียนบ้านและ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานดาเนินการปักหมุดพิกั ดตาแหน่งสถานที่ราชการ
พร้อมตอบแบบสารวจความพร้อมการยกเลิกสาเนาเอกสารที่ https://citizen.info.go.th ตามโครงการการยกเลิก
สาเนาเอกสาร (No Copy) อย่างเคร่งครัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
- จากเว็บไซต์ https://citizen.info.go.th/guideline/ ได้จัดทาเอกสารแนะนาแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อยกเลิกการร้องขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน โดยแนวทาง
ที่ระบุในเอกสารฉบับนี ครอบคลุมเฉพาะการที่ประชาชนไปใช้บริการด้วยตัวเอง ณ จุดบริการของหน่วยงานเท่านัน
ส่วนบริการรูปแบบอื่น เช่น การมอบอานาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทาธุรกรรมกับหน่วยงานของรัฐแทนบุคคลอื่นหรือ
คณะบุคคล การให้บริการทางไปรษณีย์ หรือการให้บริการดิจิทัล (Digital Service) จาเป็นต้องหารือเพื่อกาหนด
แนวทางที่เหมาะสมต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ กม.กรอ. ศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบ
อานาจและบริการทางไปรษณีย์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน (ส่วนที่เหลือ)
ฝ่ายเลขาฯ กมร. และผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบคู่มือสาหรับประชาชน ได้นาเสนอการ
ปรับปรุง ดังนี
กวอ. จานวน 3 คู่มือ มีปรับปรุงเอกสารแสดงตัวบุคคลตามคู่มือที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะทางานฯ แล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขันตอนและเอกสารอื่น ดังนี
รายการคู่มอื มือ

การปรับระยะเวลาดาเนินการ
ยื่นคา
ขอ

พิจารณา ลงนาม

รวม

เดิม

การปรับเอกสาร

การปรับปรุงอื่น ๆ

๑. คู่มือการขึน
ทะเบียนวัตถุอันตราย

๑
๙
๒
๑๒
๑๗
เดิม 8 รายการ ปรับลดเอกสารที่ออกโดย กรอ. ได้แก่
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
ปรับเหลือ 6 ใบสาคัญการขึนทะเบียนวัตถุอันตราย
ทาการ ทาการ ทาการ ทาการ ทาการ
รายการ
ใบอนุญาตฯ ใบรับแจ้งชนิดที่ 2
๒. คู่มือการขึนทะเบียน ๑
๗
๒
๑๐
๑๕ เดิม 10 รายการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบุคลากร
แท็งก์ยึดติดถาวรกับรถ วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
ปรับเหลือ 8 เฉพาะ การรับแจ้งสถานประกอบการมี
บุคลากรเฉพาะฯ เป็นต้น
และการต่ออายุ
ทาการ ทาการ ทาการ ทาการ ทาการ
รายการ
๓. คู่มือการนาเข้าเศษ ด้วย ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเกีย่ วกับการอนุญาตให้นาเศษ เศษตัด และของที่
พลาสติกเข้ามาใน
ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก ไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตามเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ ๗
ราชอาณาจักร
สิงหาคม ๒๕๖๑ ขณะนีอยูร่ ะหว่างการประชุมของคณะทางานฯ เพือ่ พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาให้นาเข้า ใหม่ จึงเห็นควรชะลอการพิจารณาปรับปรุงคู่มือในเรื่องนีออกไปก่อน

สจก. จานวน 9 คู่มือ มีปรับปรุงเอกสารแสดงตัวบุคคลตามคู่มือที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะทางานฯ แล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขันตอนและเอกสารอื่น ดังนี
/(ตาราง) 1.การประเมินราคา....

-3รายการคู่มอื มือ
1. การประเมินราคา
เครื่องจักร
2. การขอรับใบแทน
หนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนเครื่องจักร

การปรับระยะเวลาดาเนินการ
ยื่นคา
ขอ

พิจารณา ลงนาม

รวม

1
24
5
30
วัน
วัน
วัน
วัน
ทาการ ทาการ ทาการ ทาการ
1
24
5
30
วัน
วัน
วัน
วัน
ทาการ ทาการ ทาการ ทาการ

30
วัน
30
วัน

3. การย้ายเครื่องจักร
1
24
วัน
วัน
ภายนอกบริเวณสถานที่
ทาการ ทาการ
ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม
4. การย้ายเครื่องจักรภายใน
บริเวณสถานที่ประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม
5. การจดทะเบียนการ
1
24
วัน
เปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญ วัน
ทาการ ทาการ
ของเครื่องจักร

5
วันทา
การ

5
วันทา
การ

30
วันทา
การ

30
วัน

6. การขอแบ่งแยกรายการ
เครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
7. การจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญใน
หนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนเครื่องจักร
8. การจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์เครื่องจักร
9. การจดทะเบียนโอน
สิทธิ์รับจานองเครื่องจักร

30
วันทา
การ

เดิม

30
วัน

การปรับเอกสาร
เดิม 9 รายการ
ปรับเหลือ 7
รายการ
เดิม 10 รายการ
ปรับเหลือ 5
รายการ

การปรับปรุงอื่น ๆ
ช่องทางให้บริการ/ช่องทางการ
ร้องเรียน

ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม
ตามกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่อง
ทางการร้องเรียน
เดิม 18 รายการ ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม
ปรับเหลือ 15 ตามกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่อง
รายการ
ทางการร้องเรียน
ยกเลิกคูม่ ือ

1
วันทา
การ
1
วันทา
การ

24
วันทา
การ
7
วันทา
การ

5
วันทา
การ
7
วันทา
การ

30
วันทา
การ
15
วันทา
การ

30
วัน

1
วันทา
การ
1
วันทา
การ

7
วันทา
การ
7
วันทา
การ

7
วันทา
การ
7
วันทา
การ

15
วันทา
การ
15
วันทา
การ

30
วัน

30
วัน

30
วัน

เดิม 13 รายการ ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม
ปรับเหลือ 8 ตามกฎกระทรวง กาหนด
ค่าธรรมเนียมฯ พ.ศ.2560/ช่อง
รายการ
ทางการร้องเรียน
เดิม 9 รายการ ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตาม
ปรับเหลือ 8 กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมฯ
พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
รายการ
เดิม 13 รายการ ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตาม
ปรับเหลือ 9 กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมฯ
พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
รายการ
เดิม 23 รายการ
ปรับเหลือ 20
รายการ
เดิม 14 รายการ
ปรับเหลือ 11
รายการ

ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตาม
กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมฯ
พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางให้บริการ/ค่าธรรมเนียม ตาม
กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมฯ
พ.ศ.2560/ช่องทางการร้องเรียน

กทส. จานวน 3 คู่มือ ปรับปรุงเอกสารแสดงตัวบุคคลตามคู่มืออื่น ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะทางานฯ แล้ว แต่การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ยังคงต้องใช้สาเนาเอกสารต่าง ๆ อยู่ และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ดังนี
1. คู่มือการแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจาโรงงาน ปรับระยะเวลา
จาก 12 วันเป็น 9 วันทาการ
2. คู่มือการขึนทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษนา หรือผู้ควบคุมระบบบาบัด
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บุคคล) มีการปรับช่องทางการให้บริการเป็น
ทางเว็บไซต์ http://nsers.diw.go.th/diw และปรับระยะเวลาจาก 7 วันเป็น 7 วันทาการ

-43. คู่มือการขึนทะเบียนและต่ออายุผู้ควบคุมระบบบาบัดมลพิษนา หรือผู้ควบคุมระบบบาบัด
มลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม (บริษัทที่ปรึกษา) ปรับระยะเวลาจาก 7 วัน
เป็น 7 วันทาการ
กปภ. จานวน 3 คู่มือ ปรับปรุงเอกสารแสดงตัวบุคคลตามคู่มืออื่น ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะทางานฯ แล้ว แต่การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ยังคงต้องใช้สาเนาเอกสารต่าง ๆ อยู่ และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ดังนี
1. คู่มือการขอความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ปรับระยะเวลาจาก
30 วันเป็น 21 วันทาการ
2. คู่มือการขึนทะเบียน/ต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ดาเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรคนงาน
ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจาโรงงาน ปรับระยะเวลาจาก 15 วันเป็น 10 วันทาการ
3. คู่มือการขึนทะเบียน/ต่ออายุทะเบียน คนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงาน
บรรจุก๊าซประจาโรงงาน ปรับระยะเวลาจาก 30 วันเป็น 21 วันทาการ
กกอ. จานวน 11 คู่มือ ทุกคู่มือมีการปรับปรุงด้านเอกสาร ดังนี
1. แก้ไขและเพิ่มเติมช่องทางการให้บริการของแต่ละคู่มือให้ถูกต้อง (ติดต่อด้วยตัวเอง ณ
หน่วยงาน ไปรษณีย์ และเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์)
2. บัตรประจาตัวประชาชน ใช้ฉบับจริง
3. หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกาหนด และมีการลงนาม
เอกสารและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) กรณีที่ใช้สาเนาหนังสือมอบอานาจ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4. ตัดเอกสาร สาเนาทะเบียนบ้าน
และมีการปรับปรุงอื่น ๆ ดังนี
การลดระยะเวลาดาเนินงาน
รายการคู่มือ

เดิม

ยื่น พิจารณา พิจารณา
ลงนาม
คาขอ (จนท.) (ผก.)
1
10
7
2
วัน
วัน
วัน
วัน
ทาการ ทาการ ทาการ ทาการ

การขอขยาย
ระยะเวลาในการ
กักเก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(สก.1)

30
วัน

การขออนุญาตนา
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน
(สก.2)

30
วัน

1
วัน
ทาการ

12
วัน
ทาการ

9
วัน
ทาการ

3
วัน
ทาการ

หนังสือขอความ
เห็นชอบการจัดการ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วภายใน
บริเวณโรงงาน

30
วัน

1
วัน
ทาการ

12
วัน
ทาการ

9
วัน
ทาการ

3
วัน
ทาการ

รวม

การปรับปรุงอื่น ๆ

20 1. เพิ่มเติมเอกสาร ได้แก่ แบบคาขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่ง
วัน
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (แบบ สก.1)
ทาการ 2. ปรับปรุงเอกสาร ได้แก่
2.1 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมระบุขันตอนที่ทาให้เกิด
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
2.2 แผนผังหรือภาพถ่ายสถานที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้ว
3. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)
25 1. ปรับกฎหมายใหม่ ได้แก่ ผลวิเคราะห์นาเสีย (พารามิเตอร์ตาม
วัน
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดมาตรฐานควบคุมการ
ทาการ ระบายนาทิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2560)
2. ปรับปรุงเอกสารสาเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6) โดย
ตัดสาเนาเอกสารสาหรับเจ้าหน้าทีบ่ ันทึกปริมาณวัตถุอันตรายที่มาถึง
ด่านศุลกากร
3. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)
25 1. เพิ่มเติมเอกสาร แบบคาขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูล
วัน
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (แบบ สก.1)
ทาการ 2. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)
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/ การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง…
รายการคู่มือ

เดิม

การลดระยะเวลาดาเนินงาน
ยื่น พิจารณา พิจารณา ลง
(ผก.)
คาขอ (จนท.)
นาม
1
14
5
5
วัน
วัน
วัน
วัน
ทา
ทาการ ทาการ ทา
การ
การ

รวม

การขออนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายเพื่อการขนส่ง

30
วัน

25
วัน
ทา
การ

การขออนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายเพื่อเก็บรักษา

30
วัน

1
วัน
ทา
การ

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทา
การ

25
วัน
ทา
การ

การขออนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายเพื่อขาย

30
วัน

1
วัน
ทา
การ

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทา
การ

25
วัน
ทา
การ

การขออนุญาตนาเข้า
วัตถุอันตราย (ของเสีย
เคมีวัตถุ)

30
วัน

1
วัน
ทา
การ

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทา
การ

25
วัน
ทา
การ

การขออนุญาตนาเข้า
วัตถุอันตราย
(เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใช้แล้ว)

30
วัน

1
วัน
ทา
การ

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทา
การ

25
วัน
ทา
การ

การปรับปรุงอื่น ๆ
1. ปรับปรุงเงื่อนไขการขออนุญาต ได้แก่
1.1 กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งต้องยื่นคาขอในนาม
ผู้ประกอบการขนส่ง
1.2 กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองมิใช่บุคคลคนเดียวกัน
ต้องยื่นคาขอในนามผู้ครอบครอง
2. รวมเอกสารไว้ในรายการเดียวกัน ได้แก่
2.1 สาเนาหนังสือนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต ของผู้ให้เช่าสถานที่
หรือยินยอมให้ใช้สถานที่ และของโรงงานบาบัดหรือกาจัดของเสีย
2.2 ภาพถ่ายสีรถขนส่งที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย 4 ด้าน กรณีการ
ขอใหม่ (วอ.7) และกรณีการต่ออายุ (วอ.9)
2.3 ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งของเสียอันตราย กรณีการขอ
ใหม่ (วอ.7) และกรณีการต่ออายุ (วอ.9)
3. ปรับปรุงเอกสารเดิม “หนังสือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถขนส่งของผู้
ขออนุญาต” แก้ไขเป็น “รายงานจดทะเบียนในใบคู่มือจดทะเบียน
ของรถขนส่ง”
4. ตัดเอกสาร ได้แก่
4.1 สัญญาเช่าซือรถ
4.2 สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า
4.3 ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งของเสียอันตราย
4.4 สัญญาระหว่างผู้ครอบครองกับผู้ถือกรรมสิทธิ์
4.5 สัญญาระหว่างผู้ครอบครองกับผู้ประกอบการขนส่ง
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน (ให้แนบเฉพาะของผู้ให้เช่าหรือยินยอมให้
ใช้สถานที่จอดรถ และสาเนาเอกสารของโรงงานบาบัด/กาจัดปลายทาง)
5. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
1. แก้ไขเอกสาร เดิมรูปถ่ายแสดงภาชนะบรรจุและการจัดเก็บภายใน
สถานประกอบการ แก้ไขเป็น ภาพถ่ายสีแสดงภาชนะบรรจุและ/หรือ
พืนที่การจัดเก็บภายใน
2. ตัดเอกสาร ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน (โดยให้แนบเฉพาะเฉพาะของ
เจ้าของอาคาร หรือเจ้าของที่ดินแล้วแต่กรณี พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
3. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
1. แก้ไขเอกสาร เดิมรูปถ่ายแสดงภาชนะบรรจุและการจัดเก็บภายใน
สถานประกอบการ แก้ไขเป็น ภาพถ่ายสีแสดงภาชนะบรรจุและ/หรือ
พืนที่การจัดเก็บภายใน
2. ตัดเอกสาร ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน (โดยให้แนบเฉพาะเฉพาะของ
เจ้าของอาคาร หรือเจ้าของที่ดินแล้วแต่กรณี พร้อมลงนามรับรองเอกสาร)
3. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
1. ปรับปรุงเอกสาร แบบใบแจ้ง เพิ่มเติมหมายเหตุ กรณีนาเข้าตาม
อนุสัญญาบาเซล
2. แก้ไขเอกสารผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทังหมดของสิ่งเจือปน
จาก Mn เป็น Be
3. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)
1. ตัดหนังสือรับรองมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)
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/ การขออนุญาตส่งออก…
การลดระยะเวลาดาเนินงาน
รายการคู่มือ

เดิม

ยื่น
คาขอ

พิจารณา
(จนท.)

พิจารณา
(ผก.)

ลงนาม

การขออนุญาตส่งออก
วัตถุอันตราย (ของเสีย
เคมีวัตถุ)

30
วัน

1
วัน
ทาการ

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

การขึนทะเบียนวัตถุ
อันตราย (นาเข้าของ
เสียเคมีวัตถุ)

30
วัน

1
วัน
ทาการ

14
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

5
วัน
ทาการ

การแจ้งข้อเท็จจริงการ
นาเข้า - ส่งออกวัตถุ
อันตราย (ของเสียเคมี
วัตถุ) และการแจ้ง
ข้อเท็จจริงการนาเข้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้แล้ว ตามแบบ วอ./
อก.6

3
วัน

1
วัน
ทาการ

มติที่ประชุม

1
วันทาการ

1
วันทา
การ

รวม

การปรับปรุงอื่น ๆ

25 1. ปรับปรุงเอกสาร แบบใบแจ้ง เพิ่มเติมหมายเหตุ กรณีนาเข้า
วัน
ตามอนุสัญญาบาเซล
ทาการ 2. แก้ไขเอกสาร ได้แก่
2.1 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทังหมดของสิ่งเจือปน จาก Mn เป็น
Be
2.2 รายละเอียดกระบวนการผลิต จากเดิม พร้อมระบุขันตอน
การนามาใช้ เป็น พร้อมระบุขันตอนที่ทาให้เกิดของเสีย
3. ค่าธรรมเนียม แก้เป็น 500 - 3000 บาท
25 1. แก้ไขเอกสาร ได้แก่
วัน
1.1 ผลวิเคราะห์คา่ ความเข้มข้นทังหมดของสิ่งเจือปน จาก Mn
ทาการ เป็น Be
1.2 รายละเอียดกระบวนการผลิต จากเดิม พร้อมระบุ
ขันตอนที่ทาให้เกิดของเสีย เป็น พร้อมระบุขันตอนการนาไปใช้
ประโยชน์
2. ตัดเอกสาร ได้แก่
2.1 คาขอต่ออายุใบสาคัญการขึนทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./
อก.4)
2.2 ข้อกาหนดของวัตถุอันตราย (Specification)
2.3 ผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อ
รวมกันแล้วครบร้อยละ 100 (วิธี XRF) โดยรวมเป็นรายการ
เดียวกับผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทังหมดของสิ่งเจือปน
3. ค่าธรรมเนียม จากไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียมเป็น ไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 0 บาท)
3
1. ตัดเอกสาร ได้แก่
วันทา
1.1 บัญชีสินค้า (Invoice)
การ
1.2 รายการพัสดุภัณฑ์ (Packing List)
1.3 กาหนดวันพาหนะเข้า/ออก
1.4 ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, B/L) หรือใบตราส่ง
สินค้าทางอากาศ (Air Way Bill)
1.5 ใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก
2. ลดจานวนเอกสารของแบบการแจ้งข้อเท็จจริง (แบบ วอ./อก.
6) จากฉบับจริง 2 ฉบับ เป็น 1 ฉบับ

เห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ฝ่ายเลขาฯ เสนอจัดประชุมคณะทางานฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนส่วนที่เหลือต่อไป และสรุปการปรับปรุงคู่มือทังหมด
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง)
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศุภชัย โปฎก)
คณะทางานและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ถุรายงานการประชุม
คณะทางานดาเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ กรอ.
ครั้งที่ 8/2561
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กรอ. ชั้น 5 ห้อง 503
ผู้มาประชุม
1. ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
รรอ.
ประธาน
2. นายวัชรวิทย์ ถนนทอง
วิศวกรปฏิบัติการ กร.1
คณะทางาน
3. นายประสม ดารงพงษ์
วิศวกรชานาญการพิเศษ กร.2
คณะทางาน
4. นางสาวนงคราญ สุจริตกิจจิกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กวอ. คณะทางาน
5. นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย วิศวกรชานาญการพิเศษ กอน.
คณะทางาน
6. นายสมศักดิ์ สุขุมาลย์
วิศวกรชานาญการ กทพ.
คณะทางาน
7. นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ วิศวกรเชี่ยวชาญ กปภ.
คณะทางาน
8. นายวโรศักดิ์ สันติวราคม
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กทส. คณะทางาน
9. นางอลิสรา รังษีภโนดร
วิศวกรชานาญการพิเศษ สจก.
คณะทางาน
10. นางสาวศรสวรรค์ สินรักษา วิศวกรปฏิบัติการ กกอ.
คณะทางาน
11. นายสุนทร แก้วสว่าง
นิติกรชานาญการ กม.
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง
วิศวกรปฏิบัติการ กมร.
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางดารา คาชู
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สล. คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางวนิดา ทองช่วย
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ กวภ.
คณะทางาน
2. นายศุภชัย โปฎก
ผอ.กมร.
คณะทางานและเลขานุการ
3. ร้อยตรีวิทวัส แก้วประสิทธิ์ วิศวกรชานาญการพิเศษ กมร. คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางนันทพร บุญเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ ศส.
8. นางนุชนาด จันทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ กย.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายจิรวัฒน์ บุปผาพรหม
นิติกรชานาญการ กม.
2. นายพงศธร บูรณโสภณ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กปภ.
3. นายชัชวาล แก่นเชียงสา
วิศวกรปฏิบัติการ กมร.
4. นายณรงค์ ไชยรัตน์ติเวช
วิศวกรปฏิบัติการ กมร.
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการนาเสนอรายงานการประชุมครังที่ 7/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครังที่ 7/2561 โดยไม่มีการแก้ไข
/ระเบียบวาระที่ 3…

-2ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน (ส่วนที่เหลือ)
ผู้แทน กวอ. เสนอการปรับปรุงคู่มือที่เหลือ จานวน 2 คู่มือ โดยมีการปรับปรุงเอกสารแสดง
ตัวบุคคลตามคู่มือที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทางานฯ แล้ว และมีการปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาการดาเนินงานใน
แต่ละขันตอนและเอกสารอื่น ดังนี
การปรับระยะเวลาดาเนินการ
รายการคู่มอื
1. คู่มือการขอ
อนุญาตผลิตวัตถุ
อันตราย และการต่อ
อายุ
2. คู่มือการขอ
อนุญาตครอบครอง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ยื่นคาขอ พิจารณา ลงนาม

รวม

เดิม

๑
วันทา
การ

๑๑
วันทา
การ

๒
วันทา
การ

๑๔
วันทา
การ

๒๑
วันทา
การ

๑
วันทา
การ

๗
วันทา
การ

๒
วันทา
การ

๑๐
วันทา
การ

๑๕
วันทา
การ

เอกสาร
ประกอบ
หมายเหตุ
(ใหม่/เดิม)
๑๑/๑๕ ปรับลดเอกสารที่ออกโดย กรอ.
ได้แก่ ใบสาคัญการขึนทะเบียน
วัตถุอันตราย ใบอนุญาตฯ ใบ
รับแจ้งชนิดที่ 2 หนังสือรับรอง
๑๒/๑๖ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ
การรับแจ้งสถานประกอบการมี
บุคลากรเฉพาะฯ เป็นต้น

ผู้แทน กม. ชีแจงเรื่องการมอบอานาจ ว่า ในข้อกฎหมายไม่มีบัญญัติว่าต้องแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน ในทางปฏิบัติ ผอ.กม. เสนอว่าอาจมีการกาหนดแบบฟอร์มของหนังสือมอบอานาจให้มีช่อง
กรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยได้ โดยไม่
ต้องแนบบัตรประชาชน ส่วนของผู้รับมอบให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน ณ ขณะยื่นเอกสาร
ผู้แทน สล. ชีแจงว่า การดึงข้อมูลบัตรประจาตัวประชาชน ทาได้โดยการเสียบบัตรเข้าเครื่อง
อ่านบัตรเท่านัน ไม่สามารถกรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชนได้
ฝ่ายเลขานุการ สอบถามเพิ่มเติมว่าสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนยังจาเป็นต้องใช้หรือไม่
ผู้แทน สล. ชีแจงว่าปัจจุบันยังคงใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและ
พยาน อีกทังยังต้องใช้สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจตามที่ระบุในคู่มือประชาชนอีก
ด้วย เนื่องจากไม่สามารถดึงข้อมูลสาเนาทะเบียนบ้านจากระบบของกระทรวงมหาดไทยได้
ผู้แทน กม. รับทราบข้อมูลจากผู้แทน สล. และแจ้งว่าแบบฟอร์มการมอบอานาจไม่
จาเป็นต้องมีช่องให้มีช่องกรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชน และการยกเลิกการเรียกสาเนาทะเบียนบ้านสามารถ
ทาได้โดยการปรับแก้ไขคู่มือประชาชน โดยอาจระบุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านเฉพาะกรณีที่ที่อยู่ในสาเนาทะเบียน
บ้านไม่ตรงกับในบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้แทน กวอ. สอบถามเรื่องการมอบอานาจแบบรายปี ซึ่งในทางปฏิบัติ ณ ปัจจุบันการมอบ
อานาจรายปีต้องติดอากรแสตมป์ 300 บาท และจะเก็บต้นฉบับไว้ที่ กวอ.กรอ. และเมื่อผู้ประกอบการมาติดต่อ
จะทาการถ่ายสาเนาและติดอากรแสตมป์มูลค่าเท่ากับการมอบอานาจต้นฉบับมาแสดง เพื่อให้ไม่ต้องมีการมอบ
อานาจทุกครังที่มาติดต่อกับ กวอ. ซึ่งการติดอากรแสตมป์ 300 บาทที่สาเนาเอกสารการมอบอานาจนันเป็นภาระ
ของผู้ประกอบการอย่างมาก และ กวอ. ได้ทาบันทึกหารือกับ กม. แล้วแต่ยังไม่ได้รับคาชีแจง
ผู้แทน กม. ชีแจงดังนี
1. การมอบอานาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทาการครังเดียวปิดอากรแสตมป์ จานวน 10 บาท
2. การมอบอานาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันกระทาการมากกว่าครังเดียวปิดอากรแสตมป์
จานวน 30 บาท
/3. การมอบอานาจ

-33. การมอบอานาจให้กระทาการมากกว่าครังเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทากิจการแยกกัน
ได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอานาจ ค่าอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท
4. สาเนาเอกสารการมอบอานาจต้องติดอากรแสตมป์เพียง 10 บาทเท่านัน โดยทุกครังที่ยื่นสาเนาต้อง
นาเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครัง
ผู้แทน สล. แจ้งว่าแต่ละหน่วยงานใน กรอ. มีแบบฟอร์มการมอบอานาจของหน่วยงานเอง ไม่
เหมือนกัน หรือบางครังผู้ประกอบการอาจทาหนังสือมอบอานาจขึนมาเอง
ผู้แทน กวอ. แจ้งว่าหนังสือมอบอานาจต้องมีการระบุการมอบอานาจให้ชัดเจน บางครัง
ผู้ประกอบการเขียนมารวมๆ ก็ไม่สามารถใช้ได้
ประธานฯ เสนอว่า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาควรมีการออกแบบฟอร์มการมอบอานาจของ
กรอ. และบังคับให้ใช้แบบฟอร์มของ กรอ. เท่านัน
ผู้แทน กม. ให้ข้อควรระวังในการมอบอานาจช่วงว่า ต้องพิจารณาว่าในการมอบอานาจ
ช่วงแรก ๆ ได้ระบุว่าสามารถมอบอานาจช่วงต่อได้หรือไม่ หากไม่ได้ระบุจะไม่สามารถมอบอานาจช่วงได้ ถ้ามีการ
มอบอานาจจะเป็นการมอบอานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้แทน กกอ. เสนอการทบทวนปรับปรุงคู่มือ จานวน 2 คู่มือ ตามมติที่ประชุมครังที่
7/24561 ดังนี
1. คู่มือการขึนทะเบียนวัตถุอันตราย (นาเข้าของเสียเคมีวัตถุ) คู่มือเดิมกาหนดระยะเวลาไว้
30 วัน และในการประชุมครังที่ 7/2561 ได้มีการปรับลดเหลือ 25 วันทาการ ซึ่งจากการประชุมภายใน กกอ.
พบว่าไม่สามารถลดลงได้อีก เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อยและมีภารกิจค่อนข้างมาก
2. คู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงการนาเข้า - ส่งออกวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) และการแจ้ง
ข้อเท็จจริงการนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ตามแบบ วอ. อก.6 คู่มือเดิมกาหนด
ระยะเวลาไว้ 3 วัน และในการประชุมครังที่ 7/2561 ได้มีการปรับเป็น 3 วันทาการ ซึ่งจากการประชุมภายใน
กกอ. พบว่าสามารถลดระยะเวลาลงเหลือ 2 วันทาการได้ เนื่องจากต้องยื่นเอกสารที่ห้องสารพันทันใจ 1 วันทา
การและส่งขึนมาให้ ผอ.กกอ. ลงนามอีก 1 วันทาการ และมีการเพิ่มข้อมูลเรื่องการสมัครสมาชิก
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ผู้แทน กวอ. และ กกอ. เสนอ และเห็นควรให้ กม. จัดทาหนังสือมอบอานาจ
เฉพาะของทัง 3 พ.ร.บ. ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรอ. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทาการอัพโหลดแบบฟอร์ม
ดังกล่าวขึนเว็บไซต์ของ กรอ. และให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขเกี่ยวกับแบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจในคู่มือทังหมดให้
เป็นแบบฟอร์มตามที่ กรอ. กาหนด
4.2 สรุปผลการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน
ฝ่ายเลขานุการนาเสนอเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะทางานฯ และแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า มีหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สจก. และ กวอ. ขอแก้ไขเนือหาที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ในคู่มือที่
ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว โดยทังสองหน่วยงานได้ส่งคู่มือดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว และของ
กวอ. อยู่ระหว่างดาเนินการปรับแก้ไขแบบฟอร์มคู่มือให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันกับคู่มือของหน่วยงานอื่น ๆ
ผู้แทน สล. สอบถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
เนื่องจากในคู่มือที่มีการปรับแก้ไขใหม่ระบุว่าใช้ระยะเวลา 10 วันทาการ แต่ในปัจจุบันใช้ระยะเวลาเพียง 1
วันทาการ คือยื่นเอกสารที่ศูนย์สารพันทันใจ เจ้าหน้าที่จะทาการบันทึกรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานใน
ร.ง.4 และคืน ร.ง.4 ให้ผู้ประกอบกิจการทันที จากนันจะส่งเรื่องให้ กร.1 และ กร.2 พิจารณาต่อไป
ผู้แทน กร.2 แจ้งว่าเรื่องนีมีประเด็นอยู่ว่าบางโรงงานแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานโดย
ที่ยังไม่สร้างโรงงานหรือไม่มีโรงงานอยู่จริง เพื่อนาใบอนุญาตไปรับงานต่าง ๆ เช่น การนาเข้ าพลาสติก เป็น
ต้น ทาให้ข้อมูลของ กรอ. ไม่น่าเชื่อถือ และอาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต
/ผู้แทน กม. ...

-4ผู้แทน กม. ชีแจงว่าตามกฎหมายโรงงานจาพวกที่ 3 เมื่อผู้ประกอบกิจการโรงงานได้รับ
ใบอนุญาต ร.ง.4 ตามมาตรา 12 แล้วเมื่อพร้อมประกอบกิจการให้แจ้งเริ่มประกอบกิจการก่ อนเริ่มประกอบ
กิจการอย่างน้อย 15 วัน ตามมาตรา 13 วัตถุประสงค์ของมาตรา 13 นัน เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เข้า
ไปตรวจสอบความพร้อมในการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน เช่น มีอาคาร มีระบบบาบัดมลพิษ เป็นไปตาม
แบบหรือไม่ พร้อมใช้งานหรือไม่ ใช้เชือเพลิงตามที่ขออนุญาตหรือไม่ เป็นต้น และการแจ้งเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานเป็นฐานของเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียม การต่ออายุ การ
ขอขยายโรงงาน การโอน เป็นต้น เมื่อการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานไม่ถูกต้อง ทาให้เรื่องอื่น ๆ ไม่
ถูกต้องตามไปด้วย ทาให้บุคคลภายนอกไม่เชื่อถือข้อมูลของ กรอ. และมีโรงงานบางโรงงานไม่แจ้งเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงานแต่ใบอนุญาต ร.ง.4 ยังคงอยู่ไม่ถูกเพิกถอน
ฝ่ายเลขานุการสอบถามเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่แจ้งเริ่มประกอบกิจการ
โรงงานภายในระยะเวลาที่กาหนด มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร
ผู้แทน กม. แจ้งว่า กรอ. ได้มีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาดาเนินการให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ประกาศ
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 (เอกสารแนบ 1) มีสาระสาคัญ ดังนี
“ข้อ 1 ในการออกใบอนุญาตฯ (ร.ง.4) ให้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ประกอบกิจการ
โรงงานภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต หากผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถเริ่มประกอบกิจการโรงงานใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้อนุญาตจะพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตนันเสีย
ข้อ 2 หากผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถเริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ผู้อนุญาตมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตชีแจงเหตุ หากผู้รับใบอนุญาตไม่มีหนังสือชีแจงภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ให้ผู้อนุญาตพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองต่อไป
ข้อ 3 การพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม ข้อ 2 ให้ทาการหารือ กม เสียก่อน”
มติที่ประชุม
การรับเรื่องแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานของศูนย์สารพันทันใจให้ยกเลิกวิธีปฏิบัติเดิม โดย
ให้รับเรื่องแล้วส่งเรื่องให้ กร.1/กร.2 พิจารณา ตรวจสอบ และบันทึกรับแจ้งใน ร.ง.4 แทน
ให้ กวอ. ทาการปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 และให้ฝ่าย
เลขานุการทาการเวียนเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะทางานฯ ให้คณะทางานฯ พิจารณาอีกครัง
ภายในวัน 10 กันยายน 2561 จากนันให้คณะทางานฯ ทุกหน่วยงานเสนอแก้ไ ขภายในวันที่ 14 กันยายน
2561 เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการทาการแก้ไขเล่มรายงานครังสุดท้ายก่อนเสนอให้ท่าน อรอ. พิจารณาอนุมัติ
คู่มือทังหมด เมื่อได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้แทนของหน่วยงานทาการแก้ไขคู่มือ
ในเว็บไซต์ www.info.go.th ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

(นางภัทรภรณ์ เผ่าเมือง)
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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