
 
คู่มือการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ชื่อบริษัท/ที่อยู่ส านักงานใหญ่ 

รายการเอกสาร เงื่อนไข 
1. ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย (วอ./อก.8)  

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มค าขอฯ ที่ http : 
eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/Hform_8.pdf ระบุรายละเอียด
ดังนี้ให้ชัดเจน 
- ชื่อบริษัท / ที่อยู่ส านักงานใหญ่ 
- เลขที่ใบส าคัญการข้ึนทะเบียน / เลขท่ีใบอนุญาต 

2. ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนฯ  ใบแจ้งฯ ชนิดที่ 2
และใบอนุญาตฯ 

ทุกฉบับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 

3. ส าเนา ภ.พ.09 ค าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล       
ที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
หากกรรมการผู้มีอ านาจเป็นต่างด้าวให้ใช้ส าเนา
หนังสือเดินทาง (passport) หรือส าเนาใบอนุญาต
ท างาน (work permit) 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับสารเคมี หรือประกอบการที่เก่ียวข้อง
กับอุตสาหกรรม 
- กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจด้วย 

5. หนังสือมอบอ านาจ  
กรณีมอบอ านาจเพื่อการติดต่อราชการในคราวเดียว 
- ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อการด าเนินการ 1 
เรื่องต่อครั้ง 
- ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการด าเนินการ
มากกว่า 1 เรื่องต่อครั้ง 

- กรณีท่ีมีการท าหนังสือมอบอ านาจ (แบบประจ า) ตามวิธีการที่ก าหนด
และได้รับเลขของหนังสือมอบอ านาจจากหน่วยงานแล้วเท่านั้น 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน 
- กรณีมอบอ านาจช่วง ผู้รับมอบอ านาจคนสุดท้ายต้องได้รับมอบอ านาจ
ช่วงถูกต้อง โดยผู้มอบอ านาจช่วงแรกจะต้องระบุว่า ผู้รับมอบอ านาจ
สามารถมอบอ านาจช่วงได้ และหากผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถมอบ
อ านาจช่วงได้อีก ผู้มอบอ านาจช่วงแรกต้องระบุจ านวนช่วงที่มอบ 

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนาโดยกรรมการผู้มีอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
คู่มือการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ชื่อทางการค้า ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต 

รายการเอกสาร เงื่อนไข 
1. ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย (วอ./อก.8)  

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มค าขอฯ ที่ http : 
eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/Hform_8.pdf ระบุรายละเอียด
ดังนี้ให้ชัดเจน 
- ชื่อบริษัท/ที่อยู่ส านักงานใหญ่ 
- เลขที่ใบส าคัญการข้ึนทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาต 

2. ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนฯ  ใบแจ้งฯ ชนิดที่ 2
และใบอนุญาตฯ 

ทุกฉบับที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 

3. หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อทางการค้า/ชื่อผู้ผลิต
และประเทศที่ผลิต 

หนังสือรับรองจากผู้ผลิต 
 

4. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS หรือ MSDS) 
ฉบับเก่า 

ฉบับที่เคยยื่นขึ้นทะเบียนไว้ 

5. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS หรือ MSDS) 
ฉบับใหม่ 

ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้า/ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต 
องค์ประกอบอ่ืนยังคงเหมือนเดิม 

6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล       
ที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
หากกรรมการผู้มีอ านาจเป็นต่างด้าวให้ใช้ส าเนา
หนังสือเดินทาง (passport) หรือส าเนาใบอนุญาต
ท างาน (work permit) 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับสารเคมี หรือประกอบการที่เก่ียวข้อง
กับอุตสาหกรรม 
- กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 

7. หนังสือมอบอ านาจ  
กรณีมอบอ านาจเพื่อการติดต่อราชการในคราวเดียว 
- ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อการด าเนินการ 1 
เรื่องต่อครั้ง 
- ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการด าเนินการ
มากกว่า 1 เรื่องต่อครั้ง 

- กรณีท่ีมีการท าหนังสือมอบอ านาจ (แบบประจ า) ตามวิธีการที่ก าหนด
และได้รับเลขของหนังสือมอบอ านาจจากหน่วยงานแล้วเท่านั้น 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน 
- กรณีมอบอ านาจช่วง ผู้รับมอบอ านาจคนสุดท้ายต้องได้รับมอบอ านาจ
ช่วงถูกต้อง โดยผู้มอบอ านาจช่วงแรกจะต้องระบุว่า ผู้รับมอบอ านาจ
สามารถมอบอ านาจช่วงได้ และหากผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถมอบ
อ านาจช่วงได้อีก ผู้มอบอ านาจช่วงแรกต้องระบุจ านวนช่วงที่มอบ 

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนาโดยกรรมการผู้มีอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจ  

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 
สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

รายการเอกสาร เงื่อนไข 

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง/
เพ่ิมเติมสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย 

- ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
- ระบุเลข 15 หลักของวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือเลขที่ใบแจ้งฯ      
ชนิดที่ 2 หรือเลขที่ใบอนุญาตฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

2. เอกสารใบตอบหารือฯ 
    เอกสารใบแจ้งฯ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
    เอกสารใบอนญาตฯ  

-กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 
-กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
-กรณีเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล       
ที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
หากกรรมการผู้มีอ านาจเป็นต่างด้าวให้ใช้ส าเนา
หนังสือเดินทาง (passport) หรือส าเนาใบอนุญาต
ท างาน (work permit) 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับสารเคมี หรือประกอบการที่เก่ียวข้อง
กับอุตสาหกรรม 
- กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 

4. หนังสือมอบอ านาจ  
กรณีมอบอ านาจเพื่อการติดต่อราชการในคราวเดียว 
- ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อการด าเนินการ 1 
เรื่องต่อครั้ง 
- ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการด าเนินการ
มากกว่า 1 เรื่องต่อครั้ง 

- กรณีท่ีมีการท าหนังสือมอบอ านาจ (แบบประจ า) ตามวิธีการที่ก าหนด
และได้รับเลขของหนังสือมอบอ านาจจากหน่วยงานแล้วเท่านั้น 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน 
- กรณีมอบอ านาจช่วง ผู้รับมอบอ านาจคนสุดท้ายต้องได้รับมอบอ านาจ
ช่วงถูกต้อง โดยผู้มอบอ านาจช่วงแรกจะต้องระบุว่า ผู้รับมอบอ านาจ
สามารถมอบอ านาจช่วงได้ และหากผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถมอบ
อ านาจช่วงได้อีก ผู้มอบอ านาจช่วงแรกต้องระบุจ านวนช่วงที่มอบ 

5. กรณีเป็นโรงงาน ให้แนบหลักฐานการเป็นโรงงาน
ตามกฎหมายโรงงานหรือตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   กรณีไม่เป็นโรงงาน ให้แนบส าเนาใบอนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง อาคาร ที่มีข้อความเก่ียวข้องกับ
การใช้หรือเก็บรักษาสารเคมี 

 

6. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
และบริเวณข้างเคียง 

จะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ดังนี้ 
5.1 ชื่อถนนสายหลัก/ สายรอง 
5.2 ตรอก/ ซอย 
5.3 จุดสังเกตบริเวณใกล้เคียง พร้อมก าหนดทิศ 

7. แผนผังการจัดเก็บวัตถุอันตราย  แผนผังห้องเก็บที่ระบุขนาดตามมาตราส่วน พร้อมก าหนดจุดเก็บและ
แสดงทางเข้า–ออกและระบุชื่อสารเคมีพร้อมคุณสมบัติตามประเภทการ
จัดเก็บ ทั้งที่เป็นวัตถุอันตรายและไม่เป็นวัตถุอันตรายภายในห้องเก็บ
โดยจะต้องระบุข้อความ “สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเป็นไปตาม
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการจัดเก็บสารเคมีและ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2550” ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้มีอ านาจ (กรณ ี 
ที่สถานที่เก็บฯ ที่ต้องมีบุคคลากรเฉพาะ ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้มี
อ านาจและบุคคลากรเฉพาะร่วมกัน) 



8. หลักฐานแสดงการรับครอบครองวัตถุอันตราย 
กรณีไม่มีสถานที่เก็บรักษาเป็นของตนเอง          
ต้องแนบ  สัญญาเช่า/หนังสือสัญญาให้บริการ/
หนังสือยินยอมฯ  
     ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย ต้องด าเนินการยื่น 
ค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
ภายในวันเดียวกันกับผู้น าเข้าฯ ที่ยื่นเรื่องแก้ไข
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย                                            
 

8.1 สัญญาเช่า/หนังสือสัญญาให้บริการ/หนังสือยินยอมฯ จะต้องมี 
รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
     -    ข้อมูลผู้เช่ากับผู้ให้เช่า/ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 

- ระยะเวลาในการเช่า ระบุวันเริ่มต้น/สิ้นสุด 
- พ้ืนที่ให้จัดเก็บ (ตารางเมตร) 
- ก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย

หรือสารเคมี 
- ผู้มีอ านาจลงนามทั้งสองฝ่าย/พยาน และติดอากรแสตมป์ 

8.2 กรณีหนังสือสัญญาเช่าเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดท าฉบับ
แปลเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ 
8.3 กรณีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่ จะต้องเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น  (กรณีน าเข้ามาจ าหน่ายให้โรงงาน
อุตสาหกรรม และระบุสถานที่เก็บรักษาเป็นโรงงานนั้น ต้องระบุ
ข้อความว่า “น าเข้ามาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว”) และ
ต้องแนบหลักฐานการเป็นโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงานหรือตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เท่านั้น 

9. เอกสารหลักฐานแสดงการซื้อขายวัตถุอันตราย  
 

- กรณีส่งออกที่ไม่ได้ผลิตหรือน าเข้าเอง 
- กรณีน าเข้ามาจ าหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรม และระบุสถานที่เก็บ
รักษาเป็นโรงงานนั้น 

10. แบบส ารวจข้อมูลสถานประกอบการวัตถุ
อันตราย 

กรณีเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายแห่งใหม่ หรือเจ้าหน้าที่เคย
ตรวจสถานที่เก็บรักษาแล้วเกิน 1 ปี 

หมายเหตุ  เอกสารทุกฉบับต้องประทับตราบริษัท และลงนามรับรองส าเนาโดยกรรมการผู้มีอ านาจ หรือผู้รับมอบอ านาจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอยกเลิกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
ใบแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  

ใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
และใบตอบหารือชนิดที่ 1 

 
รายการเอกสาร เงื่อนไข 

1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกใบส าคัญการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย   ใบแจ้งการด าเนินการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2    ใบอนุญาตผลิต 
น าเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
และใบตอบหารือชนิดที่ 1 

- ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
- ระบุเลขทีใ่บส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบแจ้งการด าเนินการ
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายและใบตอบหารือชนิดที่ 1 ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

2. เอกสารใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
    เอกสารใบแจ้งฯ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
    เอกสารใบอนญาตฯ และเอกสารใบตอบหารือฯ  

เอกสารฉบับที่ขอยกเลิก 

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล       
ที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
หากกรรมการผู้มีอ านาจเป็นต่างด้าวให้ใช้ส าเนา
หนังสือเดินทาง (passport) หรือส าเนาใบอนุญาต
ท างาน (work permit) 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับสารเคมี หรือประกอบการที่เก่ียวข้อง
กับอุตสาหกรรม 
- กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจ 

4. กรณีมอบอ านาจเพ่ือการติดต่อราชการในคราว
เดียว 
- ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ต่อการด าเนินการ 1 
เรื่องต่อครั้ง 
- ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อการด าเนินการ
มากกว่า 1 เรื่องต่อครั้งหนังสือมอบอ านาจ  
 

- กรณีท่ีมีการท าหนังสือมอบอ านาจ (แบบประจ า) ตามวิธีการที่ก าหนด
และได้รับเลขของหนังสือมอบอ านาจจากหน่วยงานแล้วเท่านั้น 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน 
- กรณีมอบอ านาจช่วง ผู้รับมอบอ านาจคนสุดท้ายต้องได้รับมอบอ านาจ
ช่วงถูกต้อง โดยผู้มอบอ านาจช่วงแรกจะต้องระบุว่า ผู้รับมอบอ านาจ
สามารถมอบอ านาจช่วงได้ และหากผู้รับมอบอ านาจช่วงสามารถมอบ
อ านาจช่วงได้อีก ผู้มอบอ านาจช่วงแรกต้องระบุจ านวนช่วงที่มอบ 

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องลงนามรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจ หรือรับมอบอ านาจและประทับตราบริษัท 
 

 


