การขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ)
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ประสงค์จะขออนุญาตนาเข้าของเสียเคมีวัตถุ ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ประสงค์ขออนุญาตนาเข้าของเสียเคมีวัตถุ ต้องยื่นแบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3) พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ของเสียเคมีวัตถุ เป็นไปตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย พ.ศ.2556 บัญชี 5.2 ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes)
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 กาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย (ของเสียเคมีวัตถุ) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2546
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสาคัญ และการต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2552
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
7. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นาของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES) ที่เป็น
วัตถุอันตรายเข้ามาใน ราชอาณาจักร
8. อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย และการกาจัด
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น.
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หรือทางไปรษณีย์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 21 วันทาการ
1

ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าทีร่ ับเรื่องคาขอ และตรวจสอบเอกสารการยื่นประกอบพิจารณาใน
เบื้องต้น
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอตามหลักเกณฑ์
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้อนุญาตลงนามใบอนุญาตและหนังสือแจ้งผลให้ผู้ขอทราบ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

2)

3)
4)

5)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ระยะเวลา
1
วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

17
วันทาการ
3
วันทาการ

กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรม
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย (วอ.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ: สามารถถ่ายสาเนา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบเอกสาร และต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต
หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้ลงนามแทนผู้ขออนุญาต ห้ามถ่ายสาเนาลายมือชื่อ
แบบใบแจ้ง (Notification Form)
กรมโรงงาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
อุตสาหกรรม
หมายเหตุ: 1. ใช้เฉพาะกรณีการนาเข้าวัตถุอันตรายดาเนินตามอนุสัญญาบาเซล
2. ต้องกรอกข้อมูลให้ตรงตามความคุณลักษณะของของเสียเคมีวัตถุที่ขออนุญาต และระบุ
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
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
สานักงาน และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และมีการลงนามรับรองตามข้อกาหนดที่ระบุใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2.กรณียื่นคาขออนุญาตฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องแนบเอกสาร

2

ลาดับ
6)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ใบอนุญาตการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : ใช้ในกรณีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินหรือ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) หรือสาเนาหนังสืออนุญาตให้
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (แบบ กนอ. 03/6) ทุกหน้า
7) สัญญาซื้อขาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : สัญญาซื้อขายหรือสัญญาการให้บริการ ซึ่งระบุชื่อผู้นาเข้าของเสียเคมีวัตถุทั้ง
ต้นทางและปลายทาง ปริมาณ ระยะเวลา ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามทั้งสองฝ่าย
8) รายละเอียดกระบวนการผลิต พร้อมระบุขั้นตอนการนามาใช้ (Process Chart)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
9) รูปถ่ายของเสีย พร้อมคาอธิบายประกอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ: รูปถ่ายของเสีย และรูปถ่ายภาชนะบรรจุที่จะใช้ และการหุ้มห่อหรือผูกมัดภาชนะ
บรรจุของเสีย
10) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
11) ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน หรือผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็น
องค์ประกอบของสาร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : 1. ผลวิเคราะห์จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ทาการวิเคราะห์และจะต้อง
ดาเนินการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหน่วยงานราชการที่มีเครื่องมือวิเคราะห์
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกันแล้วครบร้อยละ 100 (วิธี XRF) หรือ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์
รับจ้างวิเคราะห์ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรอง จากประเทศต้นทางซึ่งต้อง
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น ISO/IEC 17025:2005
2. ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As,
Be และ Cr6+ ในหน่วยมิลลิกรัมของสารต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (Total Concentration
mg/kg; wet weight) หรือผลวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว
ครบร้อยละ 100 (วิธี XRF) โดยพารามิเตอร์ที่ทาการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาให้สอดคล้อง
ลักษณะของของเสียดังกล่าว
3. ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

-

-

-

3

ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

12) แผนการนาเข้าของเสียเคมีวัตถุที่นามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ : ต้องประกอบด้วยกระบวนการผลิต ชนิด ปริมาณ ของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพร้อมแผนผังแสดงการ
จัดแบ่งพื้นที่การเก็บวัตถุอันตราย และแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย และ
บริเวณข้างเคียง
ค่าธรรมเนียม: คิดตามปริมาณการนาเข้าต่อปี
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) ไม่ถึงสิบเมตริกตัน
ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ
2) ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้าสิบเมตริกตัน
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท/ฉบับ
3) ตั้งแต่ห้าสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/ฉบับ
4) ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 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
(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) แบบคาขออนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย วอ.3
2) แบบใบแจ้ง (Notification Form) (หมายเหตุ: กรณีนาเข้าตามอนุสัญญาบาเซล)
4

