
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใหค้วำมเห็นชอบน ำคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เขำ้มำใน

รำชอำณำจกัร(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะขอความเห็นชอบในการนําคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เขา้มาในราชอาณาจักรใหย้ืน่คําขอหนังสอืใหค้วาม

เห็นชอบการนําคลอโรฟอรม์เขา้มาในราชอาณาจักร พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

2. เมือ่เจา้หนา้ทีล่งรับคําขอแลว้เป็นเวลา 11 วนัทําการ ผูย้ืน่คําขอสามารถตดิตามการพจิารณาไดท้างเว็บไซต ์

http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp 

 

3. ยืน่คําขอจะตอ้งตดิตอ่นัดหมายพนักงานเจา้หนา้ทีผู่พ้จิารณาเรือ่งในการตรวจสอบสถานทีเ่ก็บวตัถอุนัตราย ภายใน 5 วนัทํา

การ นับจากวนัทีไ่ดดํ้าเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นแลว้ หากไมม่กีารตดิตอ่ จนเป็นเหตใุหเ้จา้หนา้ทีไ่ม่

สามารถดําเนนิการพจิาณาอนุญาตตอ่ไปได ้เมือ่ครบกําหนดเวลาตามขัน้ตอนการบรกิาร เจา้หนา้ทีจ่ะคนืคําขอ 

 

หมายเหต ุ 

 

** กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะยืน่คําขอ

ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

คําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด ผูรั้บคําขอจะ

ดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ศนูยบ์รกิารสารพันทันใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพฯ  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 12 วนัทําการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้น ของคําขอและเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

2) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารหลกัฐาน/ตรวจโรงงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนัทําการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ลงนามในหนังสอืใหค้วามเห็นชอบการนําคลอโรฟอรม์ 
(Chloroform) เขา้มาในราชอาณาจักร หรอื ไมอ่อกหนังสอื
รับรอง/แจง้สทิธิอ์ทุธรณ์ และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ข้อทราบ 

1 วนัทําการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

หมายเหต:ุ แจง้ผูย้ืน่คําขอภายใน 7 วนั นับแตว่นัพจิารณาแลว้
เสร็จทางไปรษณีย ์
 
(หมายเหต:ุ -)  

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอหนงัสอืใหค้วำมเห็นชอบกำรน ำคลอโรฟอรม์ 
(CHLOROFORM) เขำ้มำในรำชอำณำจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามโดยผูม้อํีานาจ หรอืรับมอบอํานาจ และ
ประทบัตราบรษัิท) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) 
 

แบบแจง้ขอ้เท็จจรงิกอ่นกำรน ำคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) 
เพือ่ใชใ้นกจิกำรของตน (แบบ CH1) หรอืแบบแจง้ขอ้เท็จจรงิกอ่น
กำรน ำคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เพือ่จ ำหนำ่ย (แบบ CH2) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองสําเนา โดยผูม้อํีานาจ หรอืรับมอบอํานาจ 
และประทับตราบรษัิท) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณียืน่เอกสารในนามนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทนผูข้ออนญุำต (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งใชแ้บบฟอรม์หนังสอืมอบอํานาจของกองบรหิารจัดการ
วตัถอุนัตรายเทา่นัน้ สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก  
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf   ตดิแสตมป์
อากร พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจทีม่กีาร
ลงนามรับรองโดยเจา้ของบตัร กรณีมอบอํานาจในนามนติบิคุคคลใหแ้นบ
สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลคดัสําเนาไมเ่กนิ 3 
เดอืน ทีม่รีายละเอยีดของผูม้อํีานาจลงนาม ทีอ่ยูสํ่านักงาน และ
วตัถปุระสงคข์องนติบิคุคล และมกีารลงนามรับรองตามขอ้กําหนดทีร่ะบุ
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

6) 
 

เอกสำรแสดงกระบวนกำรผลติโดยระบขุ ัน้ตอนกำรใชค้ลอโรฟอรม์ 
พรอ้มปรมิำณกำรใชต้อ่เดอืนหรอืตอ่ปี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองสําเนา โดยผูม้อํีานาจ หรอืรับมอบอํานาจ 
และประทับตราบรษัิท) 

- 

7) 
 

กระบวนกำรผลติทีใ่ชค้ลอโรฟอรม์ หรอืน ำไปใชใ้นกจิกำรใด โดย
ระบขุ ัน้ตอนกำรน ำไปใช ้ปรมิำณกำรใชต้อ่เดอืนหรอืตอ่ปี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองสําเนา โดยผูม้อํีานาจ หรอืรับมอบอํานาจ 
และประทับตราบรษัิท) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 
 

ใบส ัง่ซือ้ หรอืสญัญำซือ้ขำยของผูซ้ือ้ไปจำกตน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองสําเนา โดยผูม้อํีานาจ หรอืรับมอบอํานาจ 
และประทับตราบรษัิท) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ทําเนยีบรัฐบาล /ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ (จดุบรกิารรว่ม 1111 / ตู ้ปณ. 1111 ปณ.ทําเนยีบรัฐบาล กรงุเทพฯ 10300 / สายดว่น 1111 / 
www.1111.go.th/ PSC 1111 (Mobile Application))  

3) ศนูยดํ์ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
(หมายเหต:ุ -)  

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์คําขอหนังสอืใหค้วามเห็นชอบการนําคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เขา้มาในราชอาณาจักร 
(หมายเหต:ุ (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm))  

2) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm))  

3) แบบแจง้ขอ้เท็จจรงิกอ่นการนําคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เพือ่ใชใ้นกจิการของตน (แบบ CH1) 
(หมายเหต:ุ (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm))  

4) แบบฟอรม์แจง้ขอ้เท็จจรงิกอ่นการนําคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เพือ่จําหน่าย (แบบ CH2) 
(หมายเหต:ุ (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm))  

 

หมำยเหต ุ



- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การใหค้วามเห็นชอบนําคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เขา้มาในราชอาณาจักร(N)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อืน่ๆ (เชน่ การออกผลการวเิคราะห ์/ ใหค้วามเห็นชอบ) 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขการขอหนังสอืและออกหนังสอืรับรองเพือ่ประกอบการ
ขออนุญาตนําคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เขา้มาในราชอาณาจักร ลงวนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  
  
2)ประกาศกระทรวงพาณชิย ์เรือ่ง การนําเขา้เภสชัเคมภีณัฑ ์เกลอืของเภสชัเคมภีณัฑ ์และเภสชัเคมภีณัฑก์ึง่สาํเร็จรปู เขา้มา
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ลงวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 12.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [สําเนาคูม่อืประชาชน] การใหค้วามเห็นชอบนําคลอโรฟอรม์ (CHLOROFORM) เขา้มาใน

ราชอาณาจักร(N) 1122469 ป่ินรัตน ์16/08/2562 15:46 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


