
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัวตัถอุนัตรำยชนดิที ่2 และกำรตอ่อำย ุ(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

ผูป้ระกอบการทีป่ระสงคแ์จง้ด าเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 หรอืตอ่อายกุารแจง้ฯ ใหย้ืน่ค าขอใหย้ืน่ค าขอ วอ./อก. 5/1 

หรอื วอ./อก.5/1 ตามกรณีพรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานประกอบตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

หมายเหต ุ 

 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะยืน่ค าขอ

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

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

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ศนูยบ์รกิารสารพันทันใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เลขที ่75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขต
ราชเทว ีกรงุเทพฯ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน ))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสารค าขอ และลง
ระบบรับเรือ่ง 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้พจิารณาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี านาจพจิารณาและลงนาม และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ข้อ
ทราบ 
หมายเหต:ุ แจง้ผูย้ืน่ค าขอภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้
เสร็จ ทางไปรษณียห์รอืทางอเิล็กทรอนกิส ์
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ใบแจง้กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบัวตัถอุนัตรำย  ชนดิที ่2 (แบบ วอ./
อก. 5) 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทนผูข้ออนญุำต (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งใชแ้บบฟอรม์หนังสอืมอบอ านาจของกองบรหิารจัดการ
วตัถอุนัตรายเทา่นัน้ สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก  
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf   ตดิแสตมป์
อากร พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจทีม่กีาร
ลงนามรับรองโดยเจา้ของบตัร กรณีมอบอ านาจในนามนติบิคุคคลใหแ้นบ
ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลคดัส าเนาไมเ่กนิ 3 
เดอืน ทีม่รีายละเอยีดของผูม้อี านาจลงนาม ทีอ่ยูส่ านักงาน และ
วตัถปุระสงคข์องนติบิคุคล และมกีารลงนามรับรองตามขอ้ก าหนดทีร่ะบุ
ในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

4) 
 

เอกสำรแสดงขอ้มลูควำมปลอดภยัของวตัถอุนัตรำยตำมแบบ วอ./
วอ.3  หรอืตำมมำตรฐำน ISO 11014-1 หรอื ตำมขอ้ก ำหนด
ระบบ  Globally Harmonized System of Classification and 
Labeling  of Chemicals (GHS) พรอ้มรบัรองส ำเนำโดยผูม้ ี
อ ำนำจ หรอืรบัมอบอ ำนำจ  และประทบัตรำบรษิทั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ทีอ่อกโดยบรษัิทผูผ้ลติหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายใหจั้ดท า
ขอ้มลูความปลอดภยั พรอ้มเอกสารยนืยันการไดรั้บมอบหมาย เป็นขอ้มลู
ความปลอดภยัทีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืลา่สดุ ซึง่จะตอ้งมรีายละเอยีดของ
ผลติภณัฑด์งันี ้
2.1 ชือ่ทางการคา้หรอืชือ่ผลติภณัฑ ์  
2.2 ชือ่บรษัิทผูผ้ลติ (manufacturer) และประเทศทีผ่ลติทีช่ดัเจน 
2.3 ระบอุงคป์ระกอบเป็นชือ่ทางเคม ีและ CAS NO. ทีถ่กูตอ้งตรงกนั 
และรอ้ยละของแตล่ะองคป์ระกอบทีแ่น่นอน รวมกนัครบ 100% 
2.4 กรณีทีอ่งคป์ระกอบตามขอ้ 2.2 และ 2.3 ไมค่รบถว้น จะตอ้งมี
ขอ้ก าหนดเฉพาะวตัถอุนัตราย (specification) จากบรษัิทผูผ้ลติทีร่ะบุ
เนือ้หาตามขอ้ 2.2 และ 2.3 หรอืรายงานผลการวเิคราะหว์ตัถอุนัตรายที่
ระบเุนือ้หาตามขอ้ 2.2 และ 2.3 หรอืเอกสารยนืยันขอ้ก าหนดของวตัถุ
อนัตรายทีร่ะบเุนือ้หาตามขอ้ 2.2 และ 2.3 และจะตอ้งมกีารลงนามจาก
บรษัิทผูผ้ลติ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย  โดยระบชุือ่และต าแหน่งของผูล้ง
นามดว้ย 
2.5 หากขอ้มลูไมค่รบถว้นตามขอ้ 2.1 – 2.4 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะไม่
รับค าขอ 
) 

- 

5) 
 

แผนทีส่งัเขปแสดงสถำนทีเ่ก็บรกัษำวตัถอุนัตรำยและบรเิวณ
ขำ้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งระบรุายละเอยีดใหช้ดัเจน ดงันี ้ • ชือ่ถนนสายหลกั/ 
สายรอง  • ตรอก/ ซอย  • จดุสงัเกตบรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้มก าหนดทศิ  
2. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทบัตราบรษัิท) 

- 

6) แผนผงักำรจดัเก็บวตัถอุนัตรำยภำยในหรอืนอกอำคำร ทีใ่ชเ้ป็น - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 สถำนทีเ่ก็บรกัษำวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(การจัดเก็บตอ้งเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
เรือ่ง คูม่อืการเก็บรักษาสารเคมแีละวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2550  โดยตอ้ง
แสดงระเอยีดดงันี ้ แผนผังรวมของสถานประกอบการทีแ่สดงอาคาร
ทัง้หมด และจดุทีเ่ป็นหอ้งเก็บ จดุใชง้าน แผนผังหอ้งเก็บทีร่ะบขุนาด
ตามมาตราสว่น ไดแ้ก ่ความกวา้ง ความยาว ความสงู ประตเูขา้-ออก 
อปุกรณ์ไฟฟ้า และอปุกรณ์ดา้นความปลอดภยั ทีอ่อกโดยบรษัิทผูผ้ลติที่
เป็นปัจจบุนัหรอืลา่สดุ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย ใหจั้ดท าขอ้มลูความ
ปลอดภยั ใหร้ะบตุ าแหน่งทีจั่ดเก็บทัง้ในและนอกอาคาร แสดงขนาดของ
อาคารเก็บรักษา (กวา้ง×ยาว) และระยะหา่งระหวา่งสถานทีเ่ก็บรักษากบั
อาคารขา้งเคยีงโดยรอบ 
• กรณีการจัดเก็บในอาคาร  แผนผังสถานทีเ่ก็บทีร่ะบขุนาดตามมาตรา
สว่น พรอ้มก าหนดจดุเก็บและแสดงทางเขา้-ออก และระบชุือ่สารเคมี
พรอ้มคณุสมบตัติามประเภทการจัดเก็บ ทัง้ทีเ่ป็นวตัถอุนัตรายและไมเ่ป็น
วตัถอุนัตรายภายในหอ้งเก็บ   
• กรณีรับเก็บวตัถอุนัตรายหรอืสารเคมใีหก้บัผูป้ระกอบการมากกวา่ 1 
ราย จะตอ้งแจกแจงพืน้ทีจั่ดเก็บของทกุรายทีอ่ยูใ่นอาคารเดยีวกนั   
• กรณีจัดเก็บนอกอาคาร  แผนผังสถานทีเ่ก็บทีร่ะบขุนาดและพืน้ทีต่าม
มาตราสว่น พรอ้มระบจุดุเก็บ   
กรณีของ Tank Farm  แผนผังสถานทีเ่ก็บทีร่ะบขุนาดและพืน้ทีต่าม
มาตราสว่น พรอ้มระบจุดุเก็บขนาดและลกัษณะภาชนะบรรจ ุ
- ตอ้งใหผู้ม้อี านาจลงนามรับรอง และหากสถานทีเ่ก็บตอ้งมบีคุลากร
เฉพาะรับผดิชอบวตัถอุนัตราย บคุลากรเฉพาะจะตอ้งลงนามรับรองใน
เอกสารดว้ย  
) 

7) 
 

หลกัฐำนกำรเป็นโรงงำน หรอืไมเ่ป็นโรงงำน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีเป็นโรงงาน ใหแ้นบหลกัฐานการเป็นโรงงานตาม
กฎหมายโรงงานหรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 
2. กรณีไมเ่ป็นโรงงาน ใหแ้นบส าเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงอาคาร 
ทีม่ขีอ้ความเกีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืเก็บรักษาสารเคม ี 
3. ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทบัตราบรษัิท) 
) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

9) 
 

เอกสำรแสดงลกัษณะภำชนะบรรจทุีจ่ะใชแ้ละกำรหุม้หอ่หรอื
ผกูมดัภำชนะบรรจวุตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ 
และประทับตราบรษัิท) 

- 

10) 
 

หลกัฐำนแสดงกำรรบัครอบครองวตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีแจง้น าเขา้ สง่ออก/ตอ่อายใุบแจง้ด าเนนิการฯ 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

โดยไมม่สีถานทีเ่ก็บเป็นของตนเอง ตอ้งแนบส าเนาใบแจง้ด าเนนิการมี
ไวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย ชนดิที ่2 (ของสถานทีใ่ชเ้ก็บวตัถุ
อนัตราย) และสญัญาเชา่/หนังสอืสญัญาใหบ้รกิาร/หนังสอืยนิยอมฯ ซึง่
ตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
• ขอ้มลูผูเ้ชา่กบัผูใ้หเ้ชา่/ผูใ้หบ้รกิารกบัผูรั้บบรกิาร    
• พืน้ทีใ่หจั้ดเก็บ (ตารางเมตร)    
• ระยะเวลาในการเชา่ ระบวุนัเริม่ตน้/สิน้สดุ  
• ก าหนดหนา้ทีผู่รั้บผดิชอบกรณีเกดิเหตฉุุกเฉนิจากวตัถอุนัตรายหรอื
สารเคม ี 
• ก าหนดหนา้ทีค่วามรับผดิชอบกรณีเกดิอบุตัเิหตกุบัสถานประกอบการ
นัน้ จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ สิง่แวดลอ้ม หรอืสาธารณชน     
• ผูม้อี านาจลงนามทัง้สองฝ่าย/พยาน และตดิอากรแสตมป์  
- กรณีหนังสอืสญัญาเชา่เป็นภาษาตา่งประเทศจะตอ้งจัดท าฉบบัแปล
เป็นภาษาไทย ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้อี านาจ  
- กรณีหนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที ่ผูย้นิยอมใหใ้ชส้ถานทีจ่ะตอ้งเป็น
โรงงานอตุสาหกรรมเทา่นัน้ และไมไ่ดป้ระกอบธรุกจิ การใหเ้ชา่สถานที่
เก็บวตัถอุนัตรายหรอืเคมภีณัฑ)์ 
- เอกสารตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทบัตราบรษัิท 
) 

11) 
 

เอกสำรแสดงกรรมวธิกีำรผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(มรีายละเอยีดดงันี ้
- ผังกระบวนการผลติทัง้หมดและขัน้ตอนทีม่กีารใชว้ตัถอุนัตรายทีแ่จตง้
ด าเนนิการฯ 
- ระบบป้องกนัมลพษิสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 
- แผนป้องกนัและระงับอบุตัภิยัจากสารเคม ี
- ตอ้งลงนามรับรองส าเนาโดยผูม้อี านาจ หรอืรับมอบอ านาจ และ
ประทบัตราบรษัิท) 
) 

- 

12) 
 

ใบแจง้กำรด ำเนนิกำรเกีย่วกบัวตัถอุนัตรำยชนดิที ่2 (แบบ วอ./
อก. 5) ฉบบัเดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีตอ่อายฯุ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

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



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบแจง้การด าเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 (แบบ วอ./อก. 5) 
(หมายเหต:ุ ((http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm)))  

2) แบบค าขอตอ่อายใุบแจง้ฯ (แบบ วอ./อก. 5/1) 
(หมายเหต:ุ ((http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm)))  

3) หนังสอืมอบอ านาจ 
(หมายเหต:ุ ((http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm)))  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้ด าเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 และการตอ่อาย ุ(N)  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบั การแจง้ การออกใบรับแจง้ การขอตอ่อายใุบรับแจง้ 
การด าเนนิการ เกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 ในความรับผดิชอบของกรมโรงงาน-อตุสาหกรรม พ.ศ. 2556  
  
2)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัิ
วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535  
  
3)พระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562  
  
4)กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 
2535  
  
5)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง การก าหนดใหส้ถานประกอบการวตัถอุนัตรายมบีคุลากรเฉพาะรับผดิชอบความ
ปลอดภยัการเก็บรักษาวตัถอุนัตรายทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรับผดิชอบ พ.ศ. 2551  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลาง 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 3.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส าเนาคูม่อืประชาชน] การแจง้ด าเนนิการเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนดิที ่2 และการตอ่อาย ุ(N) 

16/08/2562 13:30 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


