
 คู่มือการปฏิบตัิงาน : การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และการตอ่อายุ 
กอง/กลุ่ม :  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                 

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย, 
ศูนยป์ฏิบัติแห่งชาติการว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-04[02] หน้า : ๑/๘ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ : ๒ 

๑. วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย และต่ออายุวัตถุอันตราย 
ชนิดที่ ๓ ของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม  

๒. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการรับค าขออนุญาตและค าขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
การตรวจสถานที่และการจัดเก็บวัตถุอันตราย การตรวจความถูกต้องข้อมูล/เอกสาร การพิจารณาผลการตรวจว่า
สอดคล้องกับระยะเวลาหลักฐานการครอบครอง ข้อกฎหมาย ความปลอดภัยการจัดเก็บวัตถุอันตรายที่อนุญาตนั้น 
การแจ้งผู้ประกอบการมาช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต รวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติงานเมื่อต้องขอเอกสารเพิ่มเติม
การไม่อนุญาต และการจ าหน่ายเรื่อง 

๓. ค านิยาม 
๓.๑  การอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๓ หมายถึง กระบวนการอนุญาตครอบครอง 

วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยออกใบอนุญาตครอบครอง
ไว้เป็นหลักฐาน 

๓.๒  การต่ออายุ หมายถึง การต่ออายุใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓.๓  ระบบ HAZ 2009 หมายถึง ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวัตถุอนัตรายในความรับผิดชอบของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 ๓.๔  ระบบ HAZ 2019 หมายถึง ระบบการอนุญาตวัตถุอันตรายทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๕  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หมายถึง MSDS ตามมาตรฐาน ISO 11014-1 หรือ SDS 
ตามระบบ GHS ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔. ความรับผดิชอบ 

๔.๑  ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
๔.๒  ผู้อ านวยการกลุ่มบรกิารงานอนุญาตวัตถุอนัตราย ๑ กลุ่มบริการงานอนญุาตวัตถุอันตราย ๒ 

ผู้อ านวยการกลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย  ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติแห่งชาติการว่าด้วยการห้ามอาวุธ
เคมี พิจารณากลั่นกรองและลงนามในใบอนุญาต 

๔.๓  เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนตรวจเอกสาร ตรวจสถานที่เก็บรักษา และพิจารณาอนุญาต 
๔.๔  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับเรื่อง พิมพ-์จ่ายใบอนุญาตครอบครอง/ ต่ออายุ และเก็บเอกสาร 
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๕. ระเบียบปฏิบัต ิ
๕.๑  พระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๕.๒  กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  

และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) 
๕.๓  กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕.๔  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการแจ้งด าเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕.๕  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.๖  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕.๗  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๕.๘  ค าสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการมีอ านาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๖. ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนแสดงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมระยะเวลาด าเนินการ 11 วันท าการ 

5 วันท าการ 

11 วันท าการ 

 ค าขอหรือ 
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 

ผูย้ื่นค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7) 
หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9) 

หรือยื่นค าขอผ่านระบบ HAZ 2019 
 

บันทึก 
ความบกพร่อง 

ค าขอและเอกสารครบถ้วน  
หรือแก้ไข ณ เวลานั้นได ้

คืนค าขอ ตาม ม. 9 
แห่ง พ.ร.บ.  
การอ านวย 

ความสะดวกฯ 

ยื่นเอกสารเพิ่มเติม  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ไม่ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติมในระยะเวลา  
ที่ก าหนด  

 

ผู้อ านวยการกลุม่
พิจารณา 

และลงนาม 

ออกเลขที่รบัเรื่อง 

แจ้งผลการพิจารณา  

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน  
ของค าขอและเอกสาร 

 พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร/ 
ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ 

คืนค าขอ 
แจ้งผู้ยื่นค าขอ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของเอกสาร 

เสนอความเห็น 

ไม่อนุญาต 

อนุญาต 

จดัท าหนังสอื
แจ้งผู้ยื่นค าขอ 

ลงนามในใบอนุญาต 
ครอบครองฯ 

ผู้มีอ านาจลงนามใน
หนังสือแจ้งผู้ยื่นค าขอ 
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 ๖.๑  รับเรื่อง  
 ๖.๑.๑  ผู้ยื่นค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.๗ กรณีต่ออายุ

ใช้แบบ วอ.๙ และเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๖.๑.๒  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของค าขออนุญาตและเอกสารประกอบ 
การยื่นให้ตรงตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  ที่ระบุไว้ท้าย 
ค าขอ แบบ วอ. ๗  กรณีต่ออายุใช้แบบ วอ. ๙  โดยอาจมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดังนี ้
 ๖.๑.๒.๑  ส าเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายหรือส าเนาใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย 
หรือส าเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายของวัตถุอันตรายที่มาขออนุญาต 

 ๖.๑.๒.๒  แผนทีส่ังเขป แสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียง 
จะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้ 

-  ชื่อถนนสายหลัก/สายรอง 
-  ตรอก/ซอย 
-  จุดสังเกตบริเวณใกล้เคียง 

  ๖.๑.๒.๓  แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตรายภายในหรือนอกอาคาร ที่ใช้เป็นสถานที่
เก็บรักษาวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐  

 กรณีเก็บของบริษัทเดียว จะต้องระบุ 

  แผนผังรวมของสถานประกอบการ ที่แสดงอาคารทั้งหมด และจุดที่
เป็นห้องเก็บวัตถุอันตราย จุดใช้งาน 

  แผนผังห้องเก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน พร้อมก าหนดจุดเก็บและ
แสดงทางเข้า – ออก  และระบุชื่อสารเคมีพร้อมคุณสมบัติตามประเภทการจัดเก็บ ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและไม่เป็น
วัตถุอันตรายภายในห้องเก็บ  

 กรณีบริษัทรับครอบครองสารเคมีหรือวัตถุอันตรายให้หลายบริษัท  จะต้องแสดง
แผนผังจัดเก็บสารเคมีของแต่ละบริษัท  โดยระบุข้อมูลเช่นเดียวกับกรณีเก็บของบริษัทเดียว  และของแต่ละ
ประเภทสารเคมีด้วย พร้อมแสดงรายการค านวณพื้นที่การจัดเก็บเทียบกับปริมาณการขออนุญาตในแต่ละครั้ง 

 หมายเหตุ ในแผนผังต้องระบุข้อความว่า “สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไป
ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์นานาชาติโดยความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม” ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือ
รับรอง และบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย (กรณีที่สถานที่เก็บรักษาฯ ต้องมีบุคลากรเฉพาะ) ลงนามด้วย 
และประทับตราส าคัญบริษัท (เป็นไปตามหนังสือรับรอง) 
 
 

 



 คู่มือการปฏิบตัิงาน : การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และการตอ่อายุ 
กอง/กลุ่ม :  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                 

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอนัตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย, 
ศูนย์ปฏิบัติแห่งชาติการว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-04[02] หน้า : ๕/๘ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ : ๒ 

 

   ๖.๑.๒.๔  หลักฐานแสดงการรบัครอบครองวัตถุอันตราย 
 สัญญาเช่า/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บ ต้องมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย 
กรณีไม่มีสถานที่เก็บเป็นของตนเอง  กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แปลเป็นภาษาไทยแนบด้วย  โดยจะต้องมี
รายละเอียดเน้ือหาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 ระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นถึงวันสิ้นสุด 
 ให้ระบุผู้รับผิดชอบ (บุคคล/นิติบุคคล) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจาก

สารเคมีและวัตถุอันตราย 
กรณีเป็นโรงงาน  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
กรณีไม่เป็นโรงงาน  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร 

ที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับการใช้หรือเก็บรักษาสารเคมี 
  ๖.๑.๒.๕  ตรวจสอบการกรอกรายละเอียดในค าขออนุญาตครอบครอง 
(แบบ วอ. ๗) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง และลงช่ือก ากับทุกจุดที่มีการแก้ไข 
  ๖.๑.๓  การพิจารณา เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารตาม ๖.๑.๒ แล้ว
ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบทันที ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ขณะนั้น ให้ท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(๗ วันนับจากวันที่ยื่นค าขอ)  โดยลงนามในบันทึกทั้ง ๒ ฝ่าย และเก็บส าเนาไว้กับค าขอด้วย ๑ ชุด 
  ๖.๑.๔  เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่รับเรื่องและให้เอกสาร
หลักฐานการรบัเรื่องแก่ผู้ขอ 

๖.๒  เจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณาและตรวจสอบ 
  การตรวจสถานที่ประกอบการให้ใช้แบบฟอร์มรายงานการตรวจ สว. ๖ และด าเนินการดังนี้ 
 ๖.๒.๑  ตรวจสอบสถานที่ประกอบการให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในค าขอ และแผนทีส่ังเขป
โดยพิจารณารายละเอียดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ข้อ ๙ 
 ๖.๒.๒  ตรวจสอบอาคารที่ใช้เก็บรักษาวัตถุอันตรายให้ถูกต้องตรงตามแผนผังอาคารเก็บรักษา 
โดยพิจารณารายละเอียดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๖.๒.๓  ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดเก็บและระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศ 
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๖.๒.๔  ให้พิจารณาก าหนดปริมาณในใบอนุญาตฯ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของสถานที่จัดเก็บ 
และวิธีการจัดเก็บ เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน-
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

 



  คู่มือการปฏิบตัิงาน : การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และการตอ่อายุ 
กอง/กลุ่ม :  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                 

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย, 
ศูนย์ปฏิบัติแห่งชาติการว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-04[02] หน้า : ๖/๘ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ : ๒ 

๖.๒.๔ ให้พิจารณาก าหนดปริมาณในใบอนุญาตฯ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของสถานที่จัดเก็บ 
และวิธีการจัดเก็บ เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน-
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖.๒.๕ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ตรวจความถูกต้องของร่างแล้วเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม 
พิจารณาอนุญาตและสั่งพิมพ ์

 ๖.๒.๖ กรณีไม่อนุญาตให้ระบุเหตุผลและส่งฝ่ายบริหารพิมพ์หนังสือไม่อนุญาต น าเสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่มฯ เพื่อเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งผู้ประกอบการถึงการไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล
และสิทธิในการอุทธรณ ์

๖.๒.๗ กรณีผู้ยื ่นค าขอไม่ส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนดเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ 
ร่างหนังสือแจ้งผู้ประกอบการส่งคืนค าขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเหตุผล แล้วน าเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 

๖.๓  ฝ่ายบริหารทั่วไป ด าเนินการดังต่อไปนี ้
 ๖.๓.๑ ออกเลขที่ใบอนุญาตน าเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย และพิมพ์ใบอนุญาต พร้อมคู่ฉบับ

และส าเนา 
 ๖.๔.๒ ในกรณีเป็นไปตามข้อ ๖.๓.๖  ๖.๓.๗  ฝ่ายบริหารทั่วไปพิมพ์หนังสือตามแบบที่ได้รับ

จากเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ 
๖.๔  ผู้มีอ านาจพิจารณาและลงนามในใบอนุญาต หรือหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 
๖.๕  การส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 

 ๖.๕.๑  ฝ่ายบริหารทั่วไปส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ 
 ๖.๕.๒  กรณีผู้ประกอบการมารับใบอนุญาต (หลังจากที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว) 

ฝ่ายบริหารทั่วไปจะบันทึกเลขที่ใบเสร็จรับเงิน และเก็บส าเนาใบเสร็จฯ จากผู้ประกอบการไว้ในแฟ้มเรื่องเดิม
ตามวิธีการจัดเก็บเอกสาร (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ) 

 ๖.๖.๓  กรณีผู้ประกอบการไม่มารับใบอนญุาตภายใน ๓๐ วัน  ฝ่ายบริหารฯ จะท าหนังสือ
แจ้งเตือนให้มารับใบอนุญาตฯ ภายใน ๑๕ วัน  หากยังไม่มารับอีก ฝ่ายบริหารฯ จะแจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
จ าหน่ายเรื่องออกระบบ 

๗. เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
๗.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ให้ใช้ส าเนาหนังสือ

เดินทาง  (passport) หรือ ส าเนาใบอนุญาตท างาน (work permit) 
๗.๒ หนังสือรับรองที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน พร้อม

ระบุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือการประกอบการที่เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรม 
๗.๓ ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย หรือส าเนาหนังสือยกเว้นการขึ้นทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
 
 

 



 คู่มือการปฏิบตัิงาน : การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และการตอ่อายุ 
กอง/กลุ่ม :  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                 

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย, 
ศูนย์ปฏิบัติแห่งชาติการว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-04[02] หน้า : ๗/๘ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ : ๒ 

๗.๔  เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย ที่ออกโดยบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายให้จัดท าข้อมูลความปลอดภัย พรอ้มเอกสารยืนยันการได้รับมอบหมาย 

๗.๕  แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายและบริเวณข้างเคียงระบรุายละเอียดชัดเจน 

๗.๖  แผนผังการจัดเก็บวัตถุอนัตรายภายในหรือนอกอาคาร ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรกัษาวตัถุอันตราย 
ตามที่ก าหนดในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คูม่ือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๗.๗  ในกรณีต้องมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตราย จะต้องมีหนังสือ  
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เรื่อง การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน-
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

๗.๘  เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุที่และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 

๗.๙  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) ที่มีรายละเอียดตามตัวอย่างที่แนบ หรือ ดาวน์โหลด
ได้ที่เว็บไซต์กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf) 

๗.๑๐ หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย (สัญญาเช่า/ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บ 
กรณีไม่มีสถานที่เก็บเป็นของตนเอง 

๗.๑๑ ส าเนาใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย หรือส าเนาใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย หรือส าเนา
ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายของวัตถุอันตรายที่มาขออนุญาต 

   * เอกสารทุกรายการให้ผูข้อลงนามพร้อมประทับตรานิติบุคคล 

๘. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

๘.๑ แบบค าขออนุญาตครอบครอง (แบบ วอ.๗) 
๘.๒ แบบใบอนุญาตครอบครอง (แบบ วอ.๘) 
๘.๓ แบบค าขอต่ออายุ (แบบ วอ.๙) 
๘.๔ ข้อมูลความปลอดภัย (แบบ วอ./อก.๓) 
๘.๕ ใบรับเรื่อง 
๘.๖ แบบฟอร์มหนังสือขอเอกสารเพ่ิมเติม 
๘.๗ แบบฟอร์มแจ้งช าระค่าธรรมเนียม 
๘.๘ แบบฟอร์มคู่มือการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาค าขอ 
๘.๙ แบบฟอร์มน าสง่เรื่องของส านักควบคุมวัตถุอันตราย  
๘.๑๐ แบบฟอร์มหนังสือแจ้งคืนค าขอ ตาม ม. ๙ ของ พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกฯ  

 
 
 
 
 

 

 

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/New_m.pdf


 คู่มือการปฏิบตัิงาน : การอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และการตอ่อายุ 
กอง/กลุ่ม :  กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/ กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                 

กลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒, กลุ่มก ากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย, 
ศูนย์ปฏิบัติแห่งชาติการว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-LC-04[02] หน้า : ๘/๘ 
วันที่เริ่มใช้ :  แก้ไขครั้งที่ : ๒ 

๙. เอกสารบนัทึก 
ชื่อเอกสาร 

 
ผู้รับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีจัดเก็บ 

๑. แบบค าขออนุญาต   
    ครอบครอง   
   (แบบ วอ.๗) 

- ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก 
จังหวัดชลบุรี 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแตล่ะ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอักษร 

๒. แบบใบอนญุาต  
     ครอบครอง   
   (แบบ วอ.๘) 
 

- ผู้อ านวยการกลุ่มฯ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยฯ 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแต่ละ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอกัษร 

๓. แบบค าขอต่ออายุ  
   (แบบ วอ.๙)  

- ผู้อ านวยการส่วนฯ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยฯ 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแต่ละ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอักษร 

๔. ข้อมูลความ 
    ปลอดภัย  
    แบบ วอ./อก. ๓ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป - รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยฯ 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแต่ละ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอักษร 

๕. ใบรับเรื่อง  - ฝ่ายบริหารทั่วไป - รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยฯ 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแต่ละ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอักษร 

๖. แบบฟอร์มหนังสือ 
    ขอเอกสารเพิ่มเติม  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป - รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยฯ 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแต่ละ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอกัษร 

๗. แบบฟอร์มแจ้ง 
    ช าระค่าธรรมเนียม  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป - รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยฯ 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแต่ละ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอักษร 

๘. แบบฟอร์มคู่มือ 
   การตรวจสอบ 
   เอกสารประกอบการ  
   พิจารณาค าขอ  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป - รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยฯ 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแต่ละ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอักษร 

๙. แบบฟอร์มน าส่งเรื่อง 
    ของบริหารจัดการ 
    วัตถุอันตราย  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป - รวบรวมแล้วน าไปเก็บ
ที่ศูนย์วิจัยฯ 

๑๐ ปี ขึ้นไป - เก็บแยกแต่ละ
บริษัทเรียงตาม
ตัวอักษร 

 

 


