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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยเพื่อกำรขนส่ ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
กระทรวง: กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึง่ วัตถุอนั ตรายเพื่อการขนส่ง
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ. 2546 ลงวันที ่ 8 ตุลาคม 2546
2) ประกาศมติ คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย เรื ่อง การขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ. 2545 ลงวันที ่ 15 สิ งหาคม
2545
3) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที ่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวตั ถุ
อันตราย พ.ศ. 2535
4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2549 ลง
วันที ่ 26 มกราคม 2549
5) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2550 (ฉบับ
ที ่ 2) ลงวันที ่ 12 กุมภาพันธ์ 2550
6) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่องระบบเอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
7) พระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สอจ.อุทยั ธานี การขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึง่ วัตถุอนั ตรายเพื่อการขนส่ง
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11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี เลขที ่ 128 หมู่ที่ 3 ตาบลน้าซึม อาเภอเมื อง จังหวัด
อุทยั ธานี 61000 โทรศัพท์ 056-970102 โทรสาร 056-970243 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นเจ้ าของสถานที่ หากไม่ใช่เจ้ าของสถานที่ต้องมีหนังสือเช่าสถานที่หรื อหนังสือยินยอมจาก
เจ้ าของสถานที่
มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้ วนถูกต้ อง
การขนส่งวัตถุอนั ตรายต้ องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546
รถขนส่งต้ องมีการประกันภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่ง
วัตถุอนั ตราย
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือสาหรับประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
1 วัน
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของเอกสารตาม
รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
22 วัน
ตรวจสอบสภาพการ
ครอบครองยานพาหนะเพื่อ
การขนส่ง และพิจารณาคา
ขอ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมาย
7 วัน
พิจารณาลงนามอนุญาต
หรื อไม่อนุญาต และแจ้ งผล
การพิจารณาอนุญาตให้ ผ้ ู
ขออนุญาตทราบ ภายใน 7
วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ ว
เสร็จ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดอุทยั ธานี

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน

1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
( - ของผู้ขอ
อนุญำต/ผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ นนิติ
บุคคล) - ของผู้
โอน/ผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีเป็ น
นิตบิ คุ คล) - ของผู้
มอบอำนำจ/ผู้รับ
มอบอำนำจ - ของ
พยำน 2 คน มีกำร
ลงนำมรับรอง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

หนังสือเดินทำง

กรมกำรกงสุล

0

1

ฉบับ

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

2)

3)

4)

หมำยเหตุ
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
(- ของผู้ขอ
อนุญำต/ผู้แทนนิติ
บุคคล (กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ นนิติ
บุคคล) - ของผู้ลง
นำมในสัญญำเช่ำ
หรื อหนังสือ
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ - ของผู้
มอบอำนำจ/ผู้รับ
มอบอำนำจ - ของ
พยำน 2 คน มีกำร
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
(- กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตเป็ น
บุคคลต่ำงด้ ำว - มี
กำรลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
(- กรณีมีกำร
เปลี่ยนชื่อตัวหรื อ
ชื่อสกุล - มีกำรลง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

5)

หมำยเหตุ
นำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้ขอ
อนุญำตทุกหน้ ำ)
(- ซึง่ ออกให้ ไม่เกิน
6 เดือน นับจำก
วันที่ยื่นคำขอ และ
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบคุ คล
ตำมหนังสือรับรอง
ทุกหน้ ำ ) – กรณี
ให้ เช่ำสถำนที่หรื อ
ยินยอมให้ ใช้
สถำนที่ (กรณีผ้ ใู ห้
เช่ำหรื อยินยอมให้
ใช้ สถำนที่เป็ นนิติ
บุคคล))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือมอบ
กรมโรงงำน
อำนำจพร้ อมติด อุตสำหกรรม
อำกรแสตมป์
(ถ้ ำมี)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีไม่อำจมอบ
ฉบับจริงได้ ต้ อง
เอำฉบับจริงมำให้
พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่
ตรวจสอบ และ
มอบสำเนำที่มีกำร
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ที่

2)

3)

4)

5)
6)
7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดย
ผู้ขออนุญำตทุก
หน้ ำ)
-

คำขออนุญำตมี
ไว้ ในครอบครอง
ซึง่ วัตถุอนั ตรำย
(วอ.7)
สัญญำเช่ำ
สถำนที่หรื อ
หนังสือยินยอม
ให้ ใช้ สถำนที่
สำหรับสำหรับ
จอดรถเพื่อกำร
ขนส่ง พร้ อม
เอกสำรแสดงกำร
เป็ นเจ้ ำของ
สถำนที่ดงั กล่ำว
หนังสือจด
ทะเบียน
กรรมสิทธิ์รถ
ขนส่งของผู้ขอ
อนุญำต
สัญญำเช่ำซื ้อรถ
สัญญำว่ำจ้ ำง
ขนส่งสินค้ ำ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีทงบุ
ั ้ คคล
ธรรมและนิติ
บุคคล)

-

1

0

ฉบับ

-

-

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

ภำพถ่ำยแสดง
เครื่ องป้องกัน

-

1

0

ฉบับ

(กรณีเป็ น
ผู้ประกอบกำร
ขนส่ง)
-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

อันตรำยส่วน
บุคคลที่
เหมำะสมสำหรับ
ผู้ขบั ขี่รถขนส่ง
และอุปกรณ์
ระงับอุบตั ภิ ยั
ประจำรถ
เอกสำรกำรขึ ้น ทะเบียน/กำร
ตรวจสอบแท็งค์
ติดตรึงตำม
ประกำศมติ
8)
คณะกรรมกำร
วัตถุอนั ตรำย
เรื่ อง กำรขนส่ง
วัตถุอนั ตรำยทำง
บก พ.ศ. 2545
แผนมำตรกำร
ป้องกันและ
ควบคุมกำรเกิด
9)
อุบตั ภิ ยั หรื อเหตุ
ฉุกเฉินขณะทำ
กำรขนส่ง
รำยละเอียด
ประเภทของเสีย
อันตรำยที่ทำกำร
10)
ครอบครองเพื่อ
กำรขนส่ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

(กรณีบรรจุภณ
ั ฑ์
เป็ นแท็งค์ยดึ ถำวร
กับตัวรถ)

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(โดยให้ ระบุ
ประเภทตำมบัญชี
รำยชื่อวัตถุ
อันตรำย แนบท้ ำย
ประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่ อง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับรอง
จำกโรงงำน
บำบัดหรื อกำจัด
ของเสียซึง่ ผู้ขอ
อนุญำตขนส่ง
ของเสียไปบำบัด
11) หรื อกำจัด พร้ อม
เอกสำรของผู้รับ
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
โรงงำนบำบัด
หรื อกำจัดของ
เสีย
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
12) โรงงำนบำบัด
หรื อกำจัดของ
เสีย
ภำพถ่ำยรถขนส่ง 13) ที่ใช้ ขนส่งวัตถุ
อันตรำย 4 ด้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

บัญชีรำยชื่อวัตถุ
อันตรำย พ.ศ.
2556 บัญชี 5 ที่
กรมโรงงงำน
อุตสำหกรรม
รับผิดชอบ บัญชี
5.2 ของเสียเคมี
วัตถุ)
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(กรณีกำรขอ
อนุญำตมีไว้ ใน
ครอบครองซึง่ วัตถุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อันตรำย (วอ.7)
ใหม่)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตรำย ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ 2) ใบอนุญำตผลิตวัตถุอันตรำย กำลังกำรผลิตต่ อปี ไม่ ถงึ 10 เมตริกตัน ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 3) ใบอนุญำตผลิตวัตถุอันตรำย กำลังกำรผลิตต่ อปี ตัง้ แต่ 10 เมตริกตันขึน้ ไป แต่ ไม่ ถงึ 50 เมตริกตัน
ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ 4) ใบอนุญำตผลิตวัตถุอันตรำย กำลังกำรผลิตต่ อปี ตัง้ แต่ 50 เมตริกตันขึน้ ไป แต่ ไม่ ถงึ 100 เมตริกตัน
ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,500 บาท
หมำยเหตุ 5) ใบอนุญำตผลิตวัตถุอันตรำย กำลังกำรผลิตต่ อปี ตัง้ แต่ 100 เมตริกตันขึน้ ไป ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ 6) ใบอนุญำตนำเข้ ำวัตถุอันตรำย ปริมำณกำรนำเข้ ำต่ อปี ไม่ ถงึ 10 เมตริกตัน ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 7) ใบอนุญำตนำเข้ ำวัตถุอันตรำย ปริมำณกำรนำเข้ ำต่ อปี ตัง้ แต่ 10 เมตริกตัน แต่ ไม่ ถงึ 50 เมตริกตัน
ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ -
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

ใบอนุญำตนำเข้ ำวัตถุอันตรำย ปริมำณกำรนำเข้ ำต่ อปี ตัง้ แต่ 50 เมตริกตัน แต่ ไม่ ถงึ 100 เมตริกตัน
ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,500 บาท
หมำยเหตุ ใบอนุญำตนำเข้ ำวัตถุอันตรำย ปริมำณกำรนำเข้ ำต่ อปี ตัง้ แต่ 100 เมตริกตันขึน้ ไป ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ ใบอนุญำตส่ งออกวัตถุอันตรำย ปริมำณส่ งออกต่ อปี ไม่ ถงึ 10 เมตริกตัน ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ ใบอนุญำตส่ งออกวัตถุอันตรำย ปริมำณส่ งออกต่ อปี ตัง้ แต่ 10 เมตริกตัน แต่ ไม่ ถงึ 50 เมตริกตัน ฉบับ
ละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ ใบอนุญำตส่ งออกวัตถุอันตรำย ปริมำณส่ งออกต่ อปี ตัง้ แต่ 50 เมตริกตัน แต่ ไม่ ถงึ 100 เมตริกตัน ฉบับ
ละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,500 บาท
หมำยเหตุ ใบอนุญำตส่ งออกวัตถุอันตรำย ปริมำณส่ งออกต่ อปี ตัง้ แต่ 100 เมตริกตันขึน้ ไป ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ไม่ ถึง 10 เมตริกตันต่ อปี ใช้ พืน้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บ
รักษำไม่ ถงึ 500 ตำรำงเมตร ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ไม่ ถึง 10 เมตริกตันต่ อปี ใช้ พืน้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บ
รักษำตัง้ แต่ 500 ตำรำงเมตรขึน้ ไป แต่ ไม่ ถึง 1,000 ตำรำงเมตร ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ –

11/13

16) ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ไม่ ถึง 10 เมตริกตันต่ อปี ใช้ พืน้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บ
รักษำตัง้ แต่ 1,000 ตำรำงเมตรขึน้ ไป แต่ ไม่ ถึง 2,000 ตำรำงเมตร ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,500 บาท
หมำยเหตุ 17) ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ไม่ ถึง 10 เมตริกตันต่ อปี ใช้ พืน้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บ
รักษำตัง้ แต่ 2,000 ตำรำงเมตรขึน้ ไป ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ 18) ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ตัง้ แต่ 10 เมตริกตันขึน้ ไปต่ อปี แต่ ไม่ ถงึ 50 เมตริกตัน
ต่ อปี ใช้ พนื ้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำไม่ ถงึ 1,000 ตำรำงเมตร ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ 19) ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ตัง้ แต่ 10 เมตริกตันขึน้ ไปต่ อปี แต่ ไม่ ถงึ 50 เมตริกตัน
ต่ อปี ใช้ พนื ้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำตัง้ แต่ 1,000 ตำรำงเมตรขึน้ ไป แต่ ไม่ ถึง 2,000 ตำรำงเมตร ฉบับ
ละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,500 บาท
หมำยเหตุ 20) ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ตัง้ แต่ 10 เมตริกตันขึน้ ไปต่ อปี แต่ ไม่ ถงึ 50 เมตริกตัน
ต่ อปี ใช้ พนื ้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำตัง้ แต่ 2,000 ตำรำงเมตรขึน้ ไป ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ 21) ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ตัง้ แต่ 50 เมตริกตันขึน้ ไปต่ อปี แต่ ไม่ ถงึ 100
เมตริกตันต่ อปี ใช้ พืน้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำไม่ ถึง 2,000 ตำรำงเมตร ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,500 บาท
หมำยเหตุ 22) ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ตัง้ แต่ 50 เมตริกตันขึน้ ไปต่ อปี แต่ ไม่ ถงึ 100
เมตริกตันต่ อปี ใช้ พืน้ ที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำตัง้ แต่ 2,000 ตำรำงเมตรขึน้ ไป ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ 23) ใบอนุญำตมีแร่ ไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ตัง้ แต่ 100 เมตริกตันขึน้ ไปต่ อปี ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ –
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24) ใบอนุญำตผลิตตัวอย่ ำงวัตถุอันตรำย ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 300 บาท
หมำยเหตุ 25) ใบอนุญำตนำเข้ ำตัวอย่ ำงวัตถุอันตรำย ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 300 บาท
หมำยเหตุ 26) ใบแทนใบสำคัญกำรขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตรำย ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ 27) ใบแทน 1. ใบอนุญำตผลิตวัตถุอันตรำย 2. ใบอนุญำตนำเข้ ำวัตถุอันตรำย 3. ใบอนุญำตส่ งออกวัตถุ
อันตรำย 4. ใบอนุญำตมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 28) ใบแทน 1. ใบอนุญำตผลิตตัวอย่ ำงวัตถุอันตรำย 2. ใบอนุญำตนำเข้ ำตัวอย่ ำงวัตถุอันตรำย
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสาร 0 2202 3060 E-mail:
inspector_ops@industry.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทยั ธานี เลขที่ 128 หมูท่ ี่ 3 ตาบลน ้าซึม อาเภอเมือง
จังหวัดอุทยั ธานี 61000 โทรศัพท์ 056-970102 โทรสาร 056-970243 http://www.industry.go.th/uthaithani/
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 1567 E-Mail:
damrongdhama.1567@gmail.com
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน - เรื อนรับรองประชาชน ศูนย์บริ การประชาชน (จุดบริการประชาชน 1111) สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. (ประตู 4) - สายด่วนทาเนียบรัฐบาล
1111 บริการรับแจ้ งเรื่ องร้ องทุกข์ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อรับร้ องเรี ยนผ่านทาง โทรศัพท์ 0 2283 1271 - 84
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5)

โทรสาร 0 2283 1286 - 7 - ส่งเรื่ องร้ องเรี ยนทางไปรษณีย์ กราบเรี ยนนายกรัฐมนตรี ตู้ ปณ.1111 ปณ.ทาเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร 10302 (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) - http://www.1111.go.th/form.aspx
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึง่ วัตถุอนั ตราย (วอ.7)
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

12/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุทยั ธานี สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

