การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือ ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ระบุในหนังสือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รถขนส่ง
แล้วแต่กรณี
1.1. กรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งต้องยื่นคาขอในนามผู้ประกอบการขนส่ง
1.2. กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองมิใช่บุคคลคนเดียวกัน ต้องยื่นคาขอในนามผู้ครอบครองมีเอกสารประกอบการ
พิจารณาครบถ้วนถูกต้อง
2. การขนส่งวัตถุอันตรายต้องเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558
หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะยื่นคา
ขอผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้
รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
** ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2558
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
6. ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2545
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6
จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
1

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย์

น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอตามหลักเกณฑ์
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญาตลงนามใบอนุญาตและหนังสือแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ

ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1
กองบริหารจัดการ
วันทาการ กากอุตสาหกรรม
17
วันทาการ
3
วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

3)

4)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คาขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7) หรือคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาต (วอ.9)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มายื่นคาขอฯ
กรมการปกครอง
ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : กรณียื่นคาขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสาร
หนังสือรับรองนิติบุคคล
กรมพัฒนาธุรกิจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
การค้า
หมายเหตุ : 1. ใช้ในกรณียื่นเอกสารในนามนิติบุคคล
2. กรณียื่นคาขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสาร
หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)
แบบฟอร์ม
ฉบับจริง 1 ฉบับ สาเนา 0 ฉบับ
กรมโรงงาน
หมายเหตุ : 1.ต้องใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น ติด
อุตสาหกรรม
แสตมป์อากร พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจที่มีการลงนาม
รับรองโดยเจ้าของบัตร กรณีมอบอานาจในนามนิติบุคคคลให้แนบสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลคัดสาเนาไม่เกิน 3 เดือน ที่มีรายละเอียดของผู้มีอานาจลงนาม ที่อยู่

2

ลาดับ

5)

6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
สานักงาน และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกาหนดที่ระบุใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2.กรณียื่นคาขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสาร
สัญญาเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่สาหรับจอดรถเพื่อการขนส่งพร้อม
เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : กรณีทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล และมีการลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

รายงานจดทะเบียนในใบคู่มือจดทะเบียนของรถขนส่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
7) ภาพถ่ายสีแสดงเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสาหรับผู้ขับขี่รถขนส่งและ
อุปกรณ์ระงับอุบัติภัยประจารถ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
8) ทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ และ/หรือหนังสือรับทราบวาระการทดสอบและ
ตรวจสอบตามข้อกาหนดแท็งก์ติดตรึงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้น
ทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.
2558
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : กรณีบรรจุภัณฑ์เป็นแท็งค์ยึดติดถาวรกับตัวรถ และมีการลงนามรับรองเอกสาร
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
9) แผนมาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉินขณะทาการขนส่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : มีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
10) รายละเอียดประเภทของของเสียอันตรายที่ทาการครอบครองเพื่อการขนส่ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : กรณีที่ขนส่งมากกว่า 1 รายการ โดยให้ระบุประเภทตามบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย แนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

-

กรมการขนส่ง
ทางบก
-

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

-
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ลาดับ

11)

12)

14)

15)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2556 บัญชี 5 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ บัญชี 5.2 ของเสียเคมีวัตถุ และมีการลง
นามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
หนังสือรับรองจากโรงงานบาบัดหรือกาจัดของเสียซึ่งผู้ขออนุญาตขนส่ง ของเสียไปบาบัด
หรือกาจัดพร้อมเอกสารของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานบาบัดหรือกาจัดของ
เสีย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้บาบัดหรือกาจัดของเสีย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : 1.สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ 1.สาเนาใบรับแจ้ง
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.2)
2.สาเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (แบบ ข.2)
3. สาเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน หรือประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ.
01/2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6)
ทุกหน้า สาเนาเอกสารข้อ 1 – 3 ต้องมีการลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบริษัท (ถ้า
มี)
ภาพถ่ายสีรถขนส่งที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย 4 ด้าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : 1. กรณีการขอใหม่ (วอ.7)
2. กรณีการต่ออายุ (วอ.9) ภาพต้องถ่ายให้ติดเครื่องหมายดังนี้
2.1 แผ่นเครื่องหมายสีส้มที่มีหมายเลขแสดงความเป็นอันตราย (hazard identification
number) และหมายเลขสหประชาติ (UN number) สาหรับชื่อวัตถุอันตราย (ของเสีย
อันตราย) ที่ทาการขนส่ง บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถยนต์
2.2 แผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทามุม 45 องศา (รูปเพชร) ของวัตถุอันตรายประเภทที่ 9
บริเวณ ด้านข้างยานพาหนะทั้งสองด้านและด้านท้ายของยานพาหนะ
2.3 แผ่นป้ายคาว่า “วัตถุอันตราย” เป็นอักษรสีแดงเห็นได้ชัดเจน ไว้บริเวณด้านข้าง
ยานพาหนะทั้งสองด้าน
ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งของเสียอันตราย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

-

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

-
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ : กรณีการต่ออายุ (วอ.9) ให้ติดฉลากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทามุม 45 องศา (รูปเพชร)
ที่บรรจุภัณฑ์ตามประเภทหรือชนิดของวัตถุอันตรายที่ขนส่ง
ค่าธรรมเนียม: ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง และใบต่ออายุ คิดตามปริมาณและพื้นที่เฉพาะเพื่อ
การเก็บรักษา
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
1) กรณีปริมาณการครอบครองไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี
1.1 พื้นที่ไม่ถึงห้าร้อยตารางเมตร
500 บาท/ฉบับ
1.2 พื้นที่ตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
1,000 บาท/ฉบับ
1.3 พื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
1,500 บาท/ฉบับ
1.4 พื้นที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
3,000 บาท/ฉบับ
2) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตันต่อปี
2.1 พื้นที่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร
1,000 บาท/ฉบับ
2.2 พื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
1,500 บาท/ฉบับ
2.3 พื้นที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
3,000 บาท/ฉบับ
3) กรณีปริมาณการครอบครอตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี
3.1 พื้นที่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร
1,500 บาท/ฉบับ
3.2 พื้นที่ตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป
3,000 บาท/ฉบับ
4) กรณีปริมาณการครอบครองตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี
3,000 บาท/
ฉบับ
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
(หมายเหตุ: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400,
อีเมล pr@diw.mail.go.th, โทรศัพท์ 02 202 4000, โทรสาร 02 354 3390)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทาเนียบรัฐบาล /ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: จุดบริการร่วม 1111 / ตู้ ปณ. 1111 ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th/ PSC 1111 (Mobile Application)
3) ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
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ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
(หมายเหตุ: สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120/ สายด่วน 1206/ โทรศัพท์ 02 502 6670-80 ต่อ 1904 - 1907/ โทรสาร 02 502 6132 /
www.pacc.go.th
5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (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) แบบฟอร์มคาขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.7)
2) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต วอ.9
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