
ขออนุญาตอย่างไรให้ไม่ติดปัญหา
กองบริหารจดัการวตัถอุนัตราย กรมโรงงานอตุสาหกรรม



เอกสารท่ีต้องเตรียมยื่นขึน้ทะเบียน / ค าขออนุญาต / แจ้งการด าเนินการ
เก่ียวกบัวตัถอุนัตราย

 Download Check list

www.diw.go.th > หน่วยงานภายใน > กองบรหิารจดัการวตัถุอนัตราย > E-service > 
คูม่อืการตรวจสอบเอกสารประกอบการพจิารณาค าขอตาม พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย 2535

Link>> http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/manual.htm

 Download แบบฟอรม์ค าขอ

www.diw.go.th > หน่วยงานภายใน > กองบรหิารจดัการวตัถุอนัตราย > แบบฟอรม์ต่างๆ

Link>> http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm



 กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว ใหใ้ชส้ าเนา
หนงัสอืเดนิทาง (passport) หรอื ส าเนาใบอนุญาตท างาน (work permit)

 กรณีเป็นนิติบคุคล หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชยพ์รอ้มส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิตบิุคคล โดยมีอายไุม่เกิน 6 เดือน กรณีเป็นการมอบอ านาจตอ้งแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ

 หนังสือมอบอ านาจ ตดิอากรแสตมป์ 10 บาทต่อการด าเนินการ 1 เรือ่ง หรอืตดิอากรแสตมป์ 30 บาท
ต่อการด าเนินการมากกวา่ 1 เรือ่งในคราวเดยีวกนั

 กรณีย่ืนขึน้ทะเบียนต้องระบุวตัถปุระสงคท่ี์เก่ียวกบัสารเคมี หรือการประกอบการท่ีเก่ียวข้องกบั
อตุสาหกรรม

เอกสารท่ีต้องเตรียมยื่นขึน้ทะเบียน / ค าขออนุญาต / แจ้งการด าเนินการ
เก่ียวกบัวตัถอุนัตราย



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย

 เอกสารแสดงข้อมลูความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย

• ชื่อทางการคา้หรอืชื่อผลติภณัฑ์

• ชื่อบรษิทัผูผ้ลติ (Manufacturer) และประเทศทีผ่ลติ

• องคป์ระกอบทีเ่ป็นชื่อทางเคม ีและ CAS NO. ทีถ่กูตอ้งตรงกนั และรอ้ยละ (%) ของแต่ละองคป์ระกอบที่

แน่นอน รวมกนัครบ 100%

• กรณีทีอ่งคป์ระกอบไมค่รบ 100% หรอืไมร่ะบุ % แน่นอน หรอืชื่อบรษิทัผูผ้ลติและประเทศทีผ่ลติไมช่ดัเจน 

✓จะตอ้งมขีอ้ก าหนดรายละเอยีดองคป์ระกอบของ ผลติภณัฑท์ีม่สีารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายตาม GHS จาก

บรษิทัผูผ้ลติโดยจะตอ้งมกีารลงนามจากบรษิทัผูผ้ลติ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยระบุชื่อและต าแหน่ง

ของผูล้งนามดว้ย



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย

 เอกสาร หรือ ภาพถ่าย แสดงลกัษณะภาชนะบรรจวุตัถอุนัตรายและการหุ้มห่อหรือผกูมดัภาชนะ
บรรจวุตัถอุนัตราย

• ฉลาก ประกอบดว้ย ชือ่วตัถุอนัตรายหรอืชือ่ทางการคา้  สญัลกัษณ์  การจ าแนกความเป็นอนัตรายของผลติภณัฑ ์ 
UN Number ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตรายแนบทา้ย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจ าแนกและการสือ่สารความเป็นอนัตรายของวตัถุอนัตราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕

• รปูภาชนะบรรจทุีใ่ชแ้ละการหอ่หุม้ตอ้งแสดงภาพภาชนะบรรจทุัง้ดา้นบนและดา้นขา้ง พรอ้ม UN mark 
(ในกรณีทีผ่ลติภณัฑถ์ูกจดัใหม้ ีUN Number)



เอกสารแสดงข้อมลูความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย

 ระบบ GHS ประกอบด้วยข้อมูล 16 หวัข้อ
1. ขอ้มลูเกีย่วกบัสารเคมหีรอืสารผสม และบรษิทัผูผ้ลติ และ/หรอืจ าหน่าย (Identification)

2. ขอ้มลูระบุความเป็นอนัตราย (Hazard(s) identification)

3. องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม (Composition/information on ingredients)

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

5. มาตรการผจญเพลงิ (Fire-fighting measures) 

6. มาตรการการจดัการเมือ่มกีารหกและรัว่ไหลของสารโดยอุบตัเิหตุ (Accidental release measures)

7. การขนถ่ายเคลื่อนยา้ยและการจดัเกบ็ (Handling and storage)



เอกสารแสดงข้อมลูความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย

 ระบบ GHS ประกอบด้วยข้อมลู 16 หวัข้อ
9. คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี(Physical and chemical properties)

10. ความเสถยีรและการไวต่อปฏกิริยิา (Stability and reactivity)

11. ขอ้มลูดา้นพษิวทิยา (Toxicological information)

12. ขอ้มลูผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological information)

13. ขอ้พจิารณาในการก าจดั (Disposal considerations)

14. ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ (Transport information)

15. ขอ้มลูเกีย่วกบักฎขอ้บงัคบั (Regulatory information)

16. ขอ้มลูอื่น (Other information) 

Link Download: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) Eighth revised edition (2019)
>> hthttps://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghsrev08/08filese.html



GHS HAZARD CLASS AND HAZARD CATEGORY

 Physical Hazards (17 classes)
• Explosives

• Flammable Gases

• Aerosols

• Oxidizing Gases

• Gases Under Pressure

• Flammable Liquids

• Flammable Solids

• Self-Reactive Substances

• Pyrophoric Liquids

• Pyrophoric Solids

• Self-Heating Substances

• Substances which, in contact with water emit 
flammable gases

• Oxidizing Liquids

• Oxidizing Solids

• Organic Peroxides

• Corrosive to Metals

• Desensitized explosives



GHS HAZARD CLASS AND HAZARD CATEGORY

 Health Hazards (10 classes)
• Acute Toxicity (Oral/Dermal/Inhalation)
• Skin Corrosion/Irritation
• Serious Eye Damage/Eye Irritation
• Respiratory or Skin Sensitization
• Germ Cell Mutagenicity
• Carcinogenicity
• Reproductive Toxicology
• Target Organ Systemic Toxicity - Single Exposure
• Target Organ Systemic Toxicity - Repeated Exposure
• Aspiration Toxicity

 Environmental Hazards (2 classes)
• Hazardous to Aquatic Environment (Acute/Chronic)

• Hazardous to the Ozone Layer



GHS HAZARD CLASS AND HAZARD CATEGORY

 GHS Classification Criteria are used to determine the nature and the relative severity of the hazard 
of a chemical substance or mixture.

Criteria of Flammable Liquids

Example ข้อมลูต้องสอดคล้องกบัข้อ 9 คณุสมบติัทางกายภาพ
และทางเคมี (Physical and chemical properties)



GHS HAZARD CLASS AND HAZARD CATEGORY

Criteria of Acute Toxicity

Example
ข้อมูลต้องสอดคล้องกบัข้อ 2 ข้อมูลระบคุวามเป็นอนัตราย 
(Hazard(s) identification) และข้อ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา 

(Toxicological information)



GHS PICTOGRAM

Oxidizers Explosives, Self 

Reactives, Organic 

Peroxides

Flammables, Self Reactives, 

Pyrophorics, Self-Heating, 

Emits Flammable Gas, 

Organic Peroxides

Acutely Toxic

(severe)

Burns Skin, Damages 

Eyes, Corrosive to Metals

Gases Under Pressure
Carcinogen, Respiratory 

Sensitizer, Reproductive 

Toxicity, Target Organ 

Toxicity, Mutagenicity

Aspiration Toxicity

Acutely toxic(harmful), 

Irritant to skin, eyes or 

respiratory tract, Skin 

sensitizer, Hazardous to 

the Ozone layer. 

Toxic to aquatic 

environment 



GHS HAZARD STATEMENT

 H2xx: Physical hazards
 H3xx: Health hazards
 H4xx: Environmental hazards



GHS PRECAUTIONARY STATEMENT

 P1xx: General precautionary statement
 P2xx: Prevention precautionary statement
 P3xx: Response precautionary statement
 P4xx: Storage precautionary statement
 P5xx: Disposal precautionary statement



ฉลาก (GHS LABEL ELEMENT)
 Product identifier: Chemical identities of a substance or 

hazardous ingredients in a mixture;
 Supplier identification: The name, address and telephone 

number of a supplier;
 Signal word: Danger or Warning;
 Hazard pictogram: conveying different types of chemical 

hazards;
 Hazard statements: standardized and assigned phrases that 

describe the hazard(s) as determined by hazard classification;
 Precautionary statements: standardized phrases that 

describe measures to minimize or prevent adverse effects;

Source: https://www.chemsafetypro.com/Topics/GHS/GHS_label_element.html



UN NUMBER VS UN MARK

 หมายเลข UN (UN Number) หมายถงึ เลขรหสัประจ าตวั 4 หลกัของสารหรอืสิง่ของทีก่ าหนดไวใ้น UN 
Model Regulations ซึง่จะระบุใน 14 ขอ้มลูเกีย่วกบัการขนสง่ (Transport information) ของเอกสารขอ้มลู
ความปลอดภยั (SDS) กรณีทีเ่ป็นสนิคา้อนัตรายจะระบุหมายเลข UN ไวต้ามขอ้ก าหนดของสหประชาชาตวิา่
ดว้ยการขนสง่สนิคา้อนัตราย

 มาตรฐานบรรจภุณัฑ์ (UN mark) องคก์ารสหประชาชาตไิดอ้อกขอ้ก าหนดส าหรบัการทดสอบและรบัรอง
บรรจุภณัฑว์ตัถุอนัตราย โดยขอ้ก าหนดดงักล่าวใชก้บับรรจุภณัฑป์ระเภทหบีหอ่ (Packaging) บรรจุภณัฑ ์
IBCs และแทงคท์ีย่กและเคลื่อนยา้ยได ้บรรจุภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานจะตอ้งแสดงสญัลกัษณ์รหสัตวัอกัษรแสดง
กลุม่การบรรจุ วนัเดอืนปีทีผ่ลติ รหสัชื่อผูผ้ลติบรรจุภณัฑ ์ผลการทดสอบปรมิาณสงูสดุทีบ่รรจุได ้รหสัประเทศ
และ หน่วยงานทีร่บัรองบรรจุภณัฑ์

หน่วยงานขอไทยท่ีสามารถย่ืนขอใบรบัรองบรรจภุณัฑ์
สินค้าอนัตราย : กรมเจ้าท่า



UN NUMBER AND UN MARK

 กลุ่มการบรรจ ุ(Packing group) คอื การแบ่งกลุ่มการบรรจุทีก่ าหนดขึน้ตามระดบัความเป็นอนัตราย
ของสาร ไดแ้ก่

• กลุม่การบรรจุที ่I สารทีม่รีะดบัความเป็นอนัตรายสงู

• กลุ่มการบรรจุที ่II สารทีม่รีะดบัความเป็นอนัตรายปานกลาง

• กลุม่การบรรจุที ่III สารทีม่รีะดบัความเป็นอนัตรายต ่า

ตวัอกัษรทีแ่สดงกลุม่การบรรจุ ไดแ้ก่
 X ส าหรบักลุม่การบรรจุที ่I, II และ III

 Y ส าหรบักลุม่การบรรจุที ่II และ III

 Z ส าหรบักลุ่มการบรรจุที ่III เท่านัน้



UN MARK

For Liquids

For Solid

Source: https://www.thecarycompany.com/about/blog/un-ratings-understanding-un-markings



UN MARK: PACKAGING IDENTIFICATION CODE

Source: https://www.thecarycompany.com/about/blog/un-ratings-understanding-un-markings

▪ Package Type (Type of Container)
• 1-Drums/Pails
• 2-Barrels
• 3-Jerricans
• 4-Boxes
• 5-Bags
• 6-Composite Packaging
• 7-Pressure Receptacle▪ Material

A-Steel F-Reconstructed Wood M-Paper, Multiwall
B-Aluminum G-Fiberboard N-Metal other than Steel/Aluminum
C-Natural Wood H-Plastic P-Glass, Porcelain, Stoneware
D-Plywood L-Textile

▪ Category
• 1-Closed Head (one molded piece)
• 2-Open Head (removable lid)

1

2
3



UN MARK: PACKING GROUP LEVEL EQUIVALENT

Source: https://www.chemsafetypro.com/Topics/TDG/UN_Specification_Marks_for_UN_Approved_Packages.html

▪ Packing Group
X-High Hazard Level : Packing Group l, ll, lll
Y-Medium Hazard Level : Packing Group ll, lll
Z-Low Hazard Level : Packing Group lll

▪ Relative density is the ratio of the density 
compared to the density of water at a specific 
temperature and pressure. Or

▪ Maximum Gross Weight: For outer packaging 
intended for solids, this marking will indicate the 
maximum gross mass (weight) in kilograms at 
which the package has been tested for.

4

5



UN MARK: PACKING GROUP LEVEL EQUIVALENT

Source: https://www.chemsafetypro.com/Topics/TDG/UN_Specification_Marks_for_UN_Approved_Packages.html

▪ Year of Manufacture: The Year of Manufacture 
refers to the year the packaging was 
manufactured.

▪ Approval country: The Country of Origin refers 
to the location where the package was 
manufactured.

▪ Manufacturer identification: The code for UN 
certified agency or manufacturer.

▪ Hydrostatic pressure test is a vapor pressure 
measured in kilopascals (kPa) rounded down to 
1 decimal  The results to one of the 5 tests 
required in UN ratings (For Liquid) 

6

7

8

9



กรณีภาชนะแบบ ISO TANK



ข้อมลู SDS ท่ีมกัผิดพลาดเม่ือย่ืนขอขึน้ทะเบียน

1. ข้อมลูเก่ียวกบัสารเคมีหรือสารผสม และบริษทัผูผ้ลิต และ/หรือจ าหน่าย (Identification)

❖ บรษิทัผูผ้ลติจะตอ้งระบุวา่เป็น Manufacturer

❖ ขอ้มลูชือ่ผลติภณัฑ ์ผูผ้ลติ ประเทศทีผ่ลติตอ้งตรงกบัทีร่ะบุในหน้าค าขอ

2. ข้อมลูระบคุวามเป็นอนัตราย (Hazard(s) identification) ไม่ตรงกบัข้อมลูด้านพิษวิทยา 
(Toxicological information) และข้อมลูผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological information)

3. Hazard statements ท่ีระบใุนฉลากไม่ตรงกบัท่ีระบใุน SDS (ข้อมลูข้อ 2)

4. มี UN Number ท่ีจะต้องมี UN Mark แต่ท่ีบรรจภุณัฑไ์ม่มี UN Mark



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ

 ส าเนาใบส าคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย หรอืส าเนาหนังสือยกเว้นการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย

 เอกสารแสดงข้อมลูความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย (SDS) ทีเ่ป็นปัจจุบนัหรอืลา่สดุ ซึง่ออกโดย
บรษิทัผูผ้ลติหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัท าขอ้มลูความปลอดภยั ขอ้มลูตรงกบัใบส าคญัการขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตราย

 เอกสารแสดงลกัษณะภาชนะบรรจท่ีุจะใช้และการห่อหุ้มหรือผกูมดัภาชนะบรรจวุตัถอุนัตราย



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ

▪ กรณีเป็นโรงงาน ใหแ้นบหลกัฐานการเป็นโรงงานตามกฎหมายโรงงาน (ร.ง.4) หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย
การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.03/6)

▪ กรณีไม่เป็นโรงงาน ใหแ้นบส าเนาใบอนุญาตก่อสรา้งดดัแปลงอาคาร 

กรณีสถานท่ีเกบ็รกัษาวตัถอุนัตรายเป็นสถานท่ีใหม่ หรือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบครัง้สดุท้าย
เกิน 1 ปี เจ้าหน้าท่ีผูพิ้จารณาค าขอจะต้องไปตรวจสถานท่ีดงักล่าวก่อนพิจารณาอนุญาต



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ

▪ แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีเกบ็รกัษาวตัถอุนัตรายและบริเวณข้างเคียง
• ชือ่ถนนสายหลกั/ สายรอง
• ตรอก/ ซอย
• จุดสงัเกตบรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้มก าหนดทศิ

▪ แผนผงัรวมของสถานประกอบการ (Layout) ทีแ่สดงอาคารทัง้หมดและจุดทีเ่ป็นหอ้งเกบ็

▪ แผนผงัห้องเกบ็ ทีร่ะบุขนาดตามมาตราสว่น พรอ้มก าหนดจุดเกบ็และแสดงทางเขา้ – ออกและระบุชือ่สารเคมี
พรอ้มคุณสมบตัติามประเภทการจดัเกบ็ ทัง้ทีเ่ป็นวตัถุอนัตรายและไมเ่ป็นวตัถุอนัตรายภายในหอ้งเกบ็โดยจะตอ้งระบุ
ขอ้ความ “สถานท่ีเกบ็รกัษาวตัถอุนัตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรื่อง คู่มือการจดัเกบ็
สารเคมีและวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2550” ลงนามรบัรองเอกสารโดยผูม้อี านาจ 
กรณีทีส่ถานทีเ่กบ็ฯ ทีต่อ้งมบีุคคลากรเฉพาะ ลงนามรบัรองเอกสารโดยผูมี้อ านาจและบคุคลากรเฉพาะรว่มกนั



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ

xxx.xx m

x
x
.x
x
x
m

มาตราส่วน..........

ตวัอย่างแผนผงัรวมของสถานประกอบการ

10 m



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ
แผนผงัห้องเกบ็………………………..
บริษทั.................................................

ลงช่ือ...............................
บฉ. .................................

28.5 m

25 m

7m
1.1m

สถานท่ีเกบ็รกัษาวตัถอุนัตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม เร่ือง คู่มือการจดัเกบ็สารเคมีและวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2550ตวัอย่างผงัห้องเกบ็

ผนงัหอ้งท าจากคอนกรตี ฉาบเรยีบ ทาสทีนไฟ 120 นาที



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ
รายการสารเคมีห้องเกบ็………………………..
บริษทั................................................................

ลงช่ือ...............................
บฉ..................................

ล าดบัท่ี ช่ือทางการค้า ช่ือทางเคมี
ชนิด

บรรจภุณัฑ์
ปริมาณจดัเกบ็

สงูสดุต่อครัง้ (กก.)
ปริมาณท่ีได้รบั
อนุญาต (ตนั/ปี)

พืน้ท่ีเกบ็รกัษา
(ตร.ม.)

ประเภท
การจดัเกบ็

1 XXXX XYZ ถงัเหลก็ 2000 20 10 3A

2 AAAAA BBBBB ถงัเหลก็ 500 5 5 6.1A

3 CCCC DDDD กระสอบ 300 5 5 11

4 EEEEE FFFFF ถงัพลาสตกิ 500 10 5 12

5 GGGG HHHH ป๊ีบเหลก็ 800 20 7.2 10



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ

▪ กรณีต้องมีบคุลากรเฉพาะรบัผิดชอบการเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย
• มพีืน้ทีเ่กบ็วตัถุอนัตรายตัง้แต่ 300 ตร.ม. ขึน้ไป
• มกีารเกบ็รกัษาวตัถุอนัตรายตัง้แต่ 1000 ตนั/ปี
• มเีกบ็รกัษาวตัถุอนัตรายทีเ่ป็นสารไวไฟ ออกซไิดซ ์และเปอรอ์อกไซด์
• ตอ้งมสี าเนาหนงัสอืกองบรหิารจดัการวตัถุอนัตราย เรือ่ง การแจง้มบีุคลากรเฉพาะรบัผดิชอบ

การเกบ็รกัษาวตัถุอนัตรายทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผดิชอบ
▪ กรณีท่ีเกบ็สารไวไฟในตู้ควบคมุอณุหภมิูจะต้องแนบ Specification ของผูผ้ลิตตู้ท่ีรบัรองว่าสามารถ

ใช้เกบ็วตัถอุนัตรายท่ีเป็นสารไวไฟได้



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ

▪ หลกัฐานแสดงการรบัครอบครองวตัถอุนัตราย กรณีไมม่สีถานทีเ่กบ็เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ 
สญัญาเช่า หนังสือสญัญาให้บริการ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย
จะตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี

• ขอ้มลูผูเ้ชา่กบัผูใ้หเ้ชา่ / ผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร

• ระยะเวลาในการเชา่ ระบุวนัเริม่ตน้และวนัสิน้สดุ

• พืน้ทีใ่หจ้ดัเกบ็ (ตร.ม.)

• ก าหนดหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินจากวตัถุอนัตรายหรอืสารเคมี

• ผูม้อี านาจลงนามทัง้สองฝ่าย/พยาน และตดิอากรแสตมป์

• กรณีหนงัสอืสญัญาเชา่เป็นภาษาต่างประเทศ จะตอ้งจดัท าฉบบัแปลเป็นภาษาไทย ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี านาจ
• กรณีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี ผูย้นิยอมใหใ้ชส้ถานทีจ่ะต้องเป็นโรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาต/แจ้งการด าเนินการ

ตวัอย่างการลงนามสญัญา



เอกสารท่ีต้องเตรียมเพ่ิมเติม



เอกสารท่ีต้องเตรียมยื่นค าขออนุญาตผลิตวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 
และการแจ้งด าเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2

▪ เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิต โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

• ผงักระบวนการผลติทัง้หมดและขัน้ตอนทีม่กีารใชว้ตัถุอนัตรายทีข่ออนุญาต

• ระบบป้องกนัมลพษิสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั

• แผนป้องกนัและระงบัอุบตัภิยัจากสารเคมี



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาตส่งออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 

▪ ส าเนาใบอนุญาตผลิต หรือน าเข้า หรือมีไว้ในครอบครองฯ วตัถอุนัตราย 

▪ เอกสารหลกัฐานแสดงการซ้ือขายวตัถอุนัตราย กรณีท่ีไม่ได้ผลิตหรือน าเข้าเอง

• สญัญาซือ้ – ขาย

• ใบสัง่ซือ้ (Purchase order)



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขออนุญาตครอบครองวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 

▪ ส าเนาใบอนุญาตผลิตวตัถอุนัตราย หรือน าเข้าวตัถอุนัตราย หรือส่งออกวตัถอุนัตราย
ของวตัถอุนัตรายท่ีมาขออนุญาตครอบครอง กรณีทีเ่ป็นขอเพิม่สถานทีเ่กบ็รกัษาวตัถุอนัตราย



เอกสารท่ีต้องเตรียมยื่นค าขอต่ออายใุบส าคญัขึน้ทะเบียนและใบอนุญาต

▪ ใบส าคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย หรือใบอนุญาตผลิตวตัถอุนัตราย หรือน าเข้าวตัถอุนัตราย 
หรือส่งออกวตัถอุนัตราย ฉบบัจริงหรือ ใบแทน (กรณีใบเดิมมีการสญูหาย)

▪ ส าเนาใบส าคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย หรอืส าเนาหนังสือยกเว้นการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย
กรณีต่ออายผุลิต น าเข้า ส่งออก ครอบครอง

▪ กรณีเป็นบคุคลธรรมดา ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว ใหใ้ชส้ าเนา
หนงัสอืเดนิทาง (passport) หรอื ส าเนาใบอนุญาตท างาน (work permit)

▪ กรณีเป็นนิติบคุคล หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลทีอ่อกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชยพ์รอ้มส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนิตบิุคคล โดยมีอายไุม่เกิน 6 เดือน กรณีเป็นการมอบอ านาจตอ้งแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ

▪ หนังสือมอบอ านาจ ตดิอากรแสตมป์ 10 บาทต่อการด าเนินการ 1 เรือ่ง หรอืตดิอากรแสตมป์ 30 บาท
ต่อการด าเนินการมากกวา่ 1 เรือ่งในคราวเดยีวกนั



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขอต่ออายใุบส าคญัขึน้ทะเบียน

 เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภยัของวตัถอุนัตราย (SDS) ทีเ่ป็นปัจจบุนัหรือล่าสดุ ซึง่ออก
โดยบรษิทัผูผ้ลติหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหจ้ดัท าขอ้มลูความปลอดภยั ขอ้มลูตรงกบัใบส าคญัการขึน้ทะเบยีน
วตัถุอนัตราย



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขอต่ออายใุบอนุญาต

▪ หลกัฐานแสดงการรบัครอบครองวตัถอุนัตราย กรณีไมม่สีถานทีเ่กบ็เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ 
สญัญาเช่า หนังสือสญัญาให้บริการ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีเกบ็รกัษาวตัถอุนัตราย
จะตอ้งมรีายละเอยีดอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี

• ขอ้มลูผูเ้ชา่กบัผูใ้หเ้ชา่ / ผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิาร

• ระยะเวลาในการเชา่ ระบุวนัเริม่ตน้และวนัสิน้สดุ

• พืน้ทีใ่หจ้ดัเกบ็ (ตร.ม.)

• ก าหนดหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินจากวตัถุอนัตรายหรอืสารเคมี

• ผูม้อี านาจลงนามทัง้สองฝ่าย/พยาน และตดิอากรแสตมป์

• กรณีหนงัสอืสญัญาเชา่เป็นภาษาต่างประเทศ จะตอ้งจดัท าฉบบัแปลเป็นภาษาไทย ซึง่ลงนามรบัรองโดยผูม้อี านาจ
• กรณีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ี ผูย้นิยอมใหใ้ชส้ถานทีจ่ะต้องเป็นโรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้



เอกสารท่ีต้องเตรียมย่ืนค าขอต่ออายใุบอนุญาต

▪ แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีเกบ็รกัษาวตัถอุนัตรายและบริเวณข้างเคียง
• ชือ่ถนนสายหลกั/ สายรอง
• ตรอก/ ซอย
• จุดสงัเกตบรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้มก าหนดทศิ

▪ แผนผงัรวมของสถานประกอบการ (Layout) ทีแ่สดงอาคารทัง้หมดและจุดทีเ่ป็นหอ้งเกบ็

▪ แผนผงัห้องเกบ็ ทีร่ะบุขนาดตามมาตราสว่น พรอ้มก าหนดจุดเกบ็และแสดงทางเขา้ – ออกและระบุชือ่สารเคมี
พรอ้มคุณสมบตัติามประเภทการจดัเกบ็ ทัง้ทีเ่ป็นวตัถุอนัตรายและไมเ่ป็นวตัถุอนัตรายภายในหอ้งเกบ็โดยจะตอ้งระบุ
ขอ้ความ “สถานท่ีเกบ็รกัษาวตัถอุนัตรายเป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม เรื่อง คู่มือการจดัเกบ็
สารเคมีและวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2550” ลงนามรบัรองเอกสารโดยผูม้อี านาจ 
กรณีทีส่ถานทีเ่กบ็ฯ ทีต่อ้งมบีุคคลากรเฉพาะ ลงนามรบัรองเอกสารโดยผูมี้อ านาจและบคุคลากรเฉพาะรว่มกนั



สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

กองบริหารจดัการวตัถอุนัตราย 
ห้อง 506 ชัน้ 5 กรมโรงงานอตุสาหกรรม

โทรศพัท ์ 0-2202- 4225-6


