
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (น ำเขำ้ของเสยีเคมวีตัถ)ุ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำกอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. บญัช ี5.2 ตำมประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม เรือ่ง บัญชรีำยชือ่วตัถุอนัตรำย พ.ศ. 2556 ภำยใตพ้ระรำชบญัญัตวิตัถุอนัตรำย 

พ.ศ. 2535 

 

2.1 ค ำขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (วอ./อก.1)/ ค ำขอตอ่อำยุใบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตรำย (วอ./อก.4) 

 

  ตอ้งเป็นแบบค ำขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย กำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (ของเสยีเคมวีัตถ)ุ/ค ำขอตอ่อำยใุบส ำคญักำรขึน้

ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (ของเสยีเคมวีตัถ)ุ ทีก่ ำหนดในประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม (พ.ศ. 2552) โดยสำมำรถถำ่ยส ำเนำ หรอื

ดำวนโ์หลดไดจ้ำกเว็บไซตข์อง กรอ. โดยไม่อนุญำตใหเ้ปลีย่นหรอืดดัแปลงรูปแบบเอกสำร 

 

2.1.1 รำยละเอยีดกำรกรอกขอ้มลูในแบบค ำขอขึน้ทะเบยีนฯ ถกูตอ้งครบถว้น (ถำ้ไมม่ใีหร้ะบวุำ่&ldquo;ไมม่&ีrdquo; หรอืใช ้

เครือ่งหมำย &ldquo;-&rdquo; แทน) 

 

2.1.2 แบบค ำขอขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตรำย (ของเสยีเคมวีตัถุ)/ค ำขอตอ่อำยใุบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (ของเสยีเคมี

วตัถ)ุ ตอ้งมกีำรลงลำยมอืชือ่ของผูข้ออนุญำต (ในกรณีทีเ่ป็นนติบิคุคลใหป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน

เป็นนติบิคุคล) หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจใหล้งนำมแทนผูข้ออนุญำต หำ้มถำ่ยส ำเนำลำยมอืชือ่ 

 

2.2 เอกสำรประกอบค ำขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (ของเสยีเคมวีตัถ)ุ/ค ำขอตอ่อำยใุบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำย (ของ

เสยีเคมวีตัถุ) 

 

2.2.1 เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำต กรณีเป็นบคุคล 

 

(1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูข้ออนุญำต 

 

(2) กรณีเป็นบคุคลตำ่งดำ้วใหใ้ชส้ ำเนำหนังสอืเดนิทำง (Passport) 

 

(3) เอกสำรตำม (1) - (2) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

 

2.2.2เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำต กรณีเป็นนติบิคุคล 

 

(1) ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล ตอ้งคดัส ำเนำไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่นัคดัส ำเนำจนถงึวนัทีย่ืน่แบบค ำขอ

อนุญำตฯ 

 

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 

 

(3) กรณีเป็นบคุคลตำ่งดำ้วใหใ้ชส้ ำเนำหนังสอืเดนิทำง (Passport)  

 

(4) เอกสำรตำม (1) - (3) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำต 

 

2.2.3 เอกสำรแสดงสถำนะผูข้ออนุญำต กรณีเป็นผูป้ระกอบกจิกำรโรงงำน 

 

(1) หลกัฐำนกำรเป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) หรอืส ำเนำใบ

รับแจง้กำรประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.2) หรอืส ำเนำหนังสอืรับรองกำรประกอบกจิกำรโรงงำนในเขตประกอบกำรอตุสำหกรรม

ตำมมำตรำ 30 แหง่พระรำชบัญญัตโิรงงำน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิกำรใน

นคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรอืส ำเนำหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรในนคิมอตุสำหกรรม (แบบ กนอ.03/6) 

 



2.2.4 เอกสำรกำรมอบอ ำนำจ 

 

(1) ตน้ฉบบัมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทนอยำ่งใดอยำ่งหนึง่เพยีงอย่ำงเดยีวทีต่ดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หรอืส ำเนำตน้ฉบับ

หนังสอืมอบอ ำนำจกรณีเป็นกำรมอบหมำยใหด้ ำเนนิกำรแทนหลำยอยำ่งโดยใหต้ดิอำกรแสตมป์ 30 บำท แลว้แตก่รณี (ตอ้งมี

พยำน 2 คน) 

 

(2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบและผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 

(3) ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อบและผูรั้บมอบอ ำนำจ 

 

(4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของพยำน 2 คน 

 

(5) เอกสำรตำม (1) &ndash; (4) ตอ้งมกีำรลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

 

2.2.4 เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

(1) ขอ้มลูควำมปลอดภัย (Materials Safety Data Sheet หรอื Safety Data Sheet) ตำมแบบ วอ./อก.3 ทำ้ยประกำศนี ้หรอื

ตำมมำตรฐำน ISO 11014-1 หรอื ตำมขอ้ก ำหนดระบบ Globally Harmonized System of Classification And Labelling of 

Chemicals (GHS) (ถำ้ม)ี 

 

(2) ขอ้ก ำหนดของวัตถอุนัตรำย (Specification) (ถำ้ม)ี 

 

(3)ภำพถำ่ยของเสยี และภำพถำ่ยภำชนะบรรจ ุและกำรบรรจุหบีหอ่หรอืผกูมัดบรรจวุตัถุอนัตรำย 

 

(4) ผลวเิครำะหธ์ำตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบของสำรซึง่เมือ่รวมกนัแลว้ครบรอ้ยละ 100 (Certificate of Analysis for Waste 

Composition) ผลวเิครำะหค์ำ่ควำมเขม้ขน้ทัง้หมดของสง่เจอืปนเชน่ Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Mn และ Cr6+ในหน่วย

มลิลกิรัมของสำรตอ่หนึง่กโิลกรัมของของเสยี (mg/kg; wet weight) และกรณีทีผู่ส้ง่ออกไมใ่ชโ่รงงำนผูก้อ่ก ำเนดิตอ้งมหีนังสอื

รับรองผลวเิครำะหจ์ำกโรงงำนผูก้อ่ก ำเนดิ ทัง้นีผ้ลวเิครำะหจ์ะตอ้งมอีำยุไมเ่กนิ 1 ปีนับจำกวันทีท่ ำกำรวเิครำะหแ์ละจะตอ้ง

ด ำเนนิกำรวเิครำะหโ์ดยหอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหท์ีไ่ดรั้บกำรรับรองโดยหน่วยงำนผูม้อี ำนำจ (Competent Authority)จำกประเทศ

ตน้ทำงซึง่ตอ้งไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนสำกลเชน่ ISO/IEC 17025:2005 

 

หมำยเหต ุ** กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน ร่วมกนั           พรอ้มก ำหนด

ระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผู ้

รับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 

        ** พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำ

ขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคู่มอื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมำยเหต:ุ (วนัเสำร ์8.30 - 12.00))  
ตดิตอ่ดว้ยตนเองทีศ่นูยบ์รกิำรสำรพันทนัใจ กรมโรงงำน
อตุสำหกรรม ชัน้ 1 อำคำรกรมโรงงำนอตุสำหกรรม /ตดิตอ่ดว้ย

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสำร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 



ตนเอง ณ หน่วยงำน  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จนท.รับเรือ่งค ำขอ และตรวจสอบเอกสำรกำรยืน่ประกอบ

พจิำรณำในเบือ้งตน้ 
 

(หมำยเหต:ุ (1. หำกครบถว้น จนท. ออกใบรับเรือ่งใหผุู้ข้อ 2. 

หำกไม่ครบถว้น แตส่ำมำรถแกไ้ขไดท้นัท ีผูข้อสำมำรถยืน่
เพิม่เตมิได ้3. หำกไมค่รบถว้นและไมส่ำมำรถแกไ้ขไดใ้นทนัท ี
จนท.แจง้ควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหรอืหลักฐำนที่
จะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ และคนืเรือ่งเดมิใหผู้ข้อแกไ้ขเอกสำร))  

1 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก
อตุสำหกรรม 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ที ่(วศิวกร/นักวทิยำศำสตร)์ พจิำรณำค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

15 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 

3) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีย่ืน่ค ำขอใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำ (ผุ ้
อ ำนวยกำรสว่นและผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก) 

(หมำยเหต:ุ (1. หำกไมเ่ห็นชอบ ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำ
จะคนืเรือ่งค ำขอใหเ้จำ้หนำ้ทีน่ ำกลับไปพจิำรณำซ ำ้ 2. หำก
เห็นชอบอนุญำต ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยพจิำรณำจะลงนำมใน
ใบอนุญำต))  

7 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจำ้หนำ้ทีเ่สนอใบอนุญำตใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมำยลงนำมสง่
หนังสอืแจง้ผลใหผู้ข้อ 

(หมำยเหต:ุ (ทัง้อนุญำตและไมอ่นุญำต))  

7 วนั ส ำนักบรหิำรจัดกำรกำก

อตุสำหกรรม 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (วอ./อก.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

2) 
 

ค ำขอตอ่อำยใุบส ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (วอ./อก.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 
กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิทโดย ผู ้

ขออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 
                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 
) 

กรมกำรปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนำมรับรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีนติบิคุคล : มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทบัตรำบรษัิทโดย ผู ้
ขออนุญำตทกุหนำ้ 

กรณีมอบอ ำนำจ : 1. ผูม้อบอ ำนำจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ชดุ 
                         2. พยำนจ ำนวน 2 คน อยำ่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทำง (กรณีบคุคลตำ่งดำ้ว) 
) 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ลงนำมรับรองเอกสำรและประทับตรำ

บรษัิท (ถำ้ม)ี โดยผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืจดทะเบยีนนติบิคุคลทกุ
หนำ้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 
มกีำรลงนำมรับรองเอกสำรและประทับตรำบรษัิทโดยผูม้อี ำนำจลงนำม 

ทกุหนำ้ 
) 

- 

7) 

 

 รูปถำ่ยของเสยี และรูปถำ่ยภำชนะบรรจแุละกำรบรรจหุบี

หอ่หรอืผูกมดับรรจวุตัถอุนัตรำย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองเอกสำรทกุฉบับ) 

- 

8) 

 

 กระบวนกำรผลติและจุดทีเ่กดิของเสยี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองเอกสำรทกุฉบับ) 

- 

9) 
 

 ขอ้มูลควำมปลอดภยั (Materials Safety Data Sheet 
หรอื Safety Data Sheet) ตำมแบบ วอ./อก.3 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หรอืตำมมำตรฐำน ISO 11014-1 หรอื ตำมขอ้ก ำหนดระบบ 

Globally Harmonized System of Classification And Labelling of 
Chemicals (GHS) (ถำ้ม)ี 

 
**ลงนำมรับรองเอกสำรทกุฉบับ                      ) 

- 

10) 

 

ขอ้ก ำหนดของวตัถอุนัตรำย (Specification) (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงนำมรับรองเอกสำรทกุฉบับ) 

- 

11) 
 

 ผลวเิครำะหค์ำ่ควำมเขม้ขน้ท ัง้หมดของสิง่เจอืปน เชน่ 
Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Mn และ Cr6+ ในหนว่ย

มลิลกิรมัของสำรตอ่หนึง่กโิลกรมัของของเสยี (Total 
Concentration mg/kg; wet weight) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่ส้ง่ออกไม่ใชโ่รงงำนผูก้อ่ก ำเนดิตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ผลวเิครำะหจ์ำกโรงงำนผูก้อ่ก ำเนดิ ทัง้นีผ้ลวเิครำะหจ์ะตอ้งมอีำยุไมเ่กนิ 
1 ปีนับจำกวนัทีท่ ำกำรวเิครำะหแ์ละจะตอ้งด ำเนนิกำรวเิครำะหโ์ดย 

 หอ้งปฏบิตักิำรวเิครำะหท์ีไ่ดรั้บกำรรับรองโดยหน่วยงำนผูม้ี

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

อ ำนำจ(Competent Authority) จำกประเทศตน้ทำงซึง่ตอ้งไดรั้บกำร

รับรองตำมมำตรฐำน สำกลเชน่ ISO/IEC 17025:2005 
**ลงนำมรับรองเอกสำรทกุฉบับ 

) 

12) 

 

 ผลวเิครำะหธ์ำตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบของสำรซึง่เมือ่รวมกนั

แลว้ครบรอ้ยละ 100 (วธิ ีXRF) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(โดยพำรำมเิตอรท์ีท่ ำกำรวเิครำะหจ์ะตอ้งพจิำรณำให ้
สอดคลอ้งลักษณะของของเสยีดงักลำ่ว 

**ลงนำมรับรองเอกสำรทกุฉบับ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมเป็นไปตำมกฎกระทรวง ก ำหนดคำ่ธรรมเนยีม
เกีย่วกบัวตัถอุนัตรำย (พ.ศ. 2552) 

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) pr@diw.mail.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) www.1111.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) โทรศพัทส์ำยดว่นของรัฐบำล เลขหมำย 1111 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยด์ ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม,  75/6 ถนนพระรำมที ่6 แขวงทุง่พญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพมหำนคร 10400 

(หมำยเหต:ุ -)  
6) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสำร  02 354 3390 

(หมำยเหต:ุ -)  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรำวรอ้งทกุข ์ท ำเนียบรัฐบำล ตู ้ปณ. 1111 

(หมำยเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1)  แบบค ำขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (วอ./อก.1)  
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ค ำขอตอ่อำยใุบส ำคัญกำรขึน้ทะเบยีนวตัถุอนัตรำย (วอ./อก.4) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูกำรตดิตอ่รำชกำร 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

