
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (ของเสยีเคมวีตัถ)ุ  
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานทีน่ าเขา้วตัถอุนัตราย (ของเสยีเคมวีตัถุ) ตามบญัช ี5.2 ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง 

บญัชรีายชือ่วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2556 ภายใตพ้ระราชบญัญัตวิัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

 

2. มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้น 

 

2.1 แบบค าขออนุญาตน าเขา้วัตถอุนัตราย (วอ.3) 

 

ตอ้งเป็นแบบค าขออนุญาตน าเขา้วตัถุอนัตราย (วอ.3) ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) โดยสามารถถา่ยส าเนา หรอืดาวน์

โหลดไดจ้ากเว็บไซตข์อง กรอ. โดยไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นหรอืดดัแปลงรูปแบบเอกสาร 

 

2.1.1 รายละเอยีดการกรอกขอ้มลูในแบบค าขออนุญาตฯ ถูกตอ้งครบถว้น (ถา้ไมม่ใีหร้ะบวุา่ &ldquo;ไมม่&ีrdquo; หรอืใช ้

เครือ่งหมาย &ldquo;-&rdquo; แทน) ขอ้มลูทัว่ไปของผูข้ออนุญาตตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้มูลในส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการ

โรงงาน (ร.ง.4) หรอื ส าเนาใบรับแจง้การประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.2) หรอืส าเนาหนังสอืรับรองการประกอบกจิการโรงงานใน

เขตประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 แหง่พระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรอืส าเนาหนังสอือนุญาตให ้

ใชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรอืส าเนาหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการในนคิม

อตุสาหกรรม (แบบ กนอ.03/6) 

 

2.1.2 แบบค าขออนุญาตน าเขา้วตัถอุนัตราย (วอ.3) (ของเสยีเคมวีตัถุ) ตอ้งมกีารลงลายมอืชือ่ของผูข้ออนุญาต (ในกรณีทีเ่ป็น

นติบิคุคลใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดในหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล) หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจใหล้งนามแทนผูข้อ

อนุญาต หา้มถา่ยส าเนาลายมอืชือ่ 

 

2.2 แบบใบแจง้ (Notification document for transboundary movements/shipments of waste) ตอ้งกรอกขอ้มลูใหต้รง

ตามความคณุลักษณะของของเสยีเคมวีตัถุทีข่ออนุญาต และระบขุอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

 

2.3 เอกสารประกอบค าขออนุญาตน าเขา้วตัถุอนัตราย (ของเสยีเคมวีตัถุ) 

 

2.3.1 เอกสารแสดงสถานะผูข้ออนุญาต กรณีเป็นบคุคล 

 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต 

 

(2) กรณีเป็นบคุคลตา่งดา้วใหใ้ชส้ าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

 

(3) เอกสารตาม (๑)-(2) ตอ้งมกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 

 

2.3.๒ เอกสารแสดงสถานะผูข้ออนุญาต กรณีเป็นนติบิคุคล 

 

(1) ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล ตอ้งคดัส าเนาไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่นัคดัส าเนาจนถงึวนัทีย่ืน่แบบค าขอ

อนุญาตฯ 

 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูแ้ทนนติบิคุคล 

 

(3) กรณีเป็นบคุคลตา่งดา้วใหใ้ชส้ าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport)  

 

(4) เอกสารตาม (1)-(3) ตอ้งมกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาต 

 



2.3.3 หลกัฐานการเป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน ส าเนาใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.4) หรอื ส าเนา

ใบรับแจง้การประกอบกจิการโรงงาน (ร.ง.2) หรอืส าเนาหนังสอืรับรองการประกอบกจิการโรงงานในเขตประกอบการ

อตุสาหกรรมตามมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 (แบบ ข.2) หรอืส าเนาหนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิหรอื

ประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ กนอ.01/2) หรอืส าเนาหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ 

กนอ.03/6) และมขีดีความสามารถเหมาะสมสอดคลอ้งกับปรมิาณน าเขา้ 

 

๒.3.4 เอกสารการมอบอ านาจ 

 

(1) ตน้ฉบบัมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทนอยา่งใดอยา่งหนึง่เพยีงอย่างเดยีวทีต่ดิอากรแสตมป์ 10 บาท หรอืส าเนาตน้ฉบับ

หนังสอืมอบอ านาจกรณีเป็นการมอบหมายใหด้ าเนนิการแทนหลายอยา่งโดยใหต้ดิอากรแสตมป์ 30 บาท แลว้แตก่รณี (ตอ้งมี

พยาน 2 คน) 

 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจ 

 

(3) ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจ 

 

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของพยาน 2 คน 

 

(5) เอกสารตาม (1)&ndash;(4) ตอ้งมกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 

 

๒.3.5 เอกสารประกอบการพจิารณาอนุญาต 

 

(1) รายละเอยีดกระบวนการผลติพรอ้มระบขุัน้ตอนทีท่ าใหเ้กดิของเสยีเคมวีตัถตุามทีข่ออนุญาต (Process Chart) 

 

(2) รูปถา่ยของเสยีพรอ้มค าอธบิายประกอบลกัษณะของเสยีเคมวีตัถตุามทีข่ออนุญาต เชน่ ของเสยีเคมวีตัถคุอือะไร มี

องคป์ระกอบอะไร เป็นตน้ 

 

(3) สญัญา (Contract) ระหวา่ง ผูน้ าเขา้ &ndash; ผูส้ง่ออก (ประเทศตน้ทาง) โดยระบเุลขทีข่องสญัญา วนัทีท่ าสญัญาปรมิาณ 

และระยะเวลาของสญัญา ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามทัง้ 2 ฝ่าย 

 

2.3.6 เอกสารเฉพาะดา้นเทคนคิ (แลว้แตก่รณี) 

 

(1) เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) เพือ่พสิจูนค์วามเป็นอนัตราย (ถา้ม)ี 

 

(2) ผลวเิคราะหธ์าตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบของสารซึง่เมือ่รวมกนัแลว้ครบรอ้ยละ 100 โดยวธิ ีX-ray fluorescence (XRF) (แลว้แต่

กรณี) 

 

(3) ผลวเิคราะหค์า่ความเขม้ขน้ทัง้หมดของสิง่เจอืปน เชน่ Pb, Cd, Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Mn และ Cr6+ ในหน่วยมลิลกิรัม

ของสารตอ่หนึง่กโิลกรัมของของเสยี (Total Concentration mg/kg; wet weight) กรณีทีผู่น้ าเขา้ไมใ่ชโ่รงงานผูก้อ่ก าเนดิตอ้ง

มหีนังสอืรับรองผลวเิคราะหจ์ากโรงงาน 

ผูก้อ่ก าเนดิ ทัง้นีผ้ลวเิคราะหต์อ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 ปี หอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหท์ีไ่ดรั้บการรับรองโดยหน่วยงาน 

ผูม้อี านาจ (Competent Authority) จากประเทศตน้ทางซึง่ตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานสากล เชน่ ISO/IEC 

17025:2005 (แลว้แตก่รณี) 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั           พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

        ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า



ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

        ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       **ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (วนัเสารเ์ปิดใหบ้รกิารเฉพาะเวลา 8.30 - 12.00 น.))  
ตดิตอ่ดว้ยตนเองทีศ่นูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ชัน้ 1 อาคารกรมโรงงานอตุสาหกรรม /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

จนท.รับเรือ่งค าขอ และตรวจสอบเอกสารการยืน่ประกอบ
พจิารณา 

(หมายเหต:ุ (1. หากครบถว้น จนท. ออกใบรับเรือ่งใหผุู้ข้อ 2. 
หากไม่ครบถว้น แตส่ามารถแกไ้ขไดท้นัท ีผูข้อสามารถยืน่
เพิม่เตมิได ้3. หากไมค่รบถว้นและไมส่ามารถแกไ้ขไดใ้นทนัท ี
จนท.แจง้ความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่
จะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ และคนืเรือ่งเดมิใหผู้ข้อแกไ้ขเอกสาร))  

1 วนั ส านักบรหิารจัดการกาก

อตุสาหกรรม 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ที ่(วศิวกร/นักวทิยาศาสตร)์ พจิารณาค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั ส านักบรหิารจัดการกาก
อตุสาหกรรม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีย่ืน่ค าขอใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายพจิารณา (ผุ ้

อ านวยการสว่นและผูอ้ านวยการส านัก) 

(หมายเหต:ุ (1. หากไมเ่ห็นชอบ ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายพจิารณา
จะคนืเรือ่งค าขอใหเ้จา้หนา้ทีน่ ากลับไปพจิารณาซ า้ 2. หาก
เห็นชอบอนุญาต ผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายพจิารณาจะลงนามใน
ใบอนุญาต))  

7 วนั ส านักบรหิารจัดการกาก
อตุสาหกรรม 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้หนา้ทีเ่สนอใบอนุญาตใหผู้ซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายลงนาม และ
สง่หนังสอืแจง้ผลใหผู้ข้อ 

(หมายเหต:ุ (ทัง้อนุญาตและไมอ่นุญาต))  

7 วนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

 แบบค ำขออนุญำตน ำเขำ้วตัถอุนัตรำย (วอ.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) 

 

 แบบใบแจง้ (Notification Form) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 
กรณีนติบิคุคล : มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโดย ผู ้

ขออนุญาตทกุหนา้ 
กรณีมอบอ านาจ : 1. ผูม้อบอ านาจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ านาจ 1 ชดุ 

                         2. พยานจ านวน 2 คน อยา่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีบคุคล : ลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้ 
กรณีนติบิคุคล : มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทบัตราบรษัิทโดย ผู ้

ขออนุญาตทกุหนา้ 
กรณีมอบอ านาจ : 1. ผูม้อบอ านาจ 1 ชดุ / ผูรั้บมอบอ านาจ 1 ชดุ 

                         2. พยานจ านวน 2 คน อยา่งละ 1 ชดุ 

*** ใชห้นังสอืเดนิทาง (กรณีบคุคลตา่งดา้ว) 
) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกไมเ่กนิ 6 เดอืน /มกีารลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบรษัิทโดยผูข้อฯ ทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 
มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูม้อี านาจลงนาม 

ทกุหนา้ 

) 

- 

7) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (ร.ง.4) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. ส าเนาหนังสอืรับรองการประกอบกจิการโรงงานในเขต

ประกอบการอตุสาหกรรมตามมาตรา 30 แหง่พระราชบัญญัตโิรงงาน 
พ.ศ. 2535 

(แบบ ข.2)  
2. ส าเนาหนังสอือนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิหรอืประกอบกจิการในนคิม

อตุสาหกรรม (แบบ กนอ. 01/2) 

 3. ส าเนาหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม (แบบ 
กนอ. 03/6) ทกุหนา้ 

) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

8) 
 

 สญัญำซือ้ขำย  
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( 

หรอืสญัญาการใหบ้รกิาร ซึง่ระบชุือ่ผูน้ าเขา้ของเสยีเคมวีตัถุทัง้ 
ตน้ทางและปลายทาง ปรมิาณ ระยะเวลา ลงนามโดยผูม้อี านาจลงนาม

ทัง้สองฝ่าย  

) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

9) 

 

รำยละเอยีดกระบวนกำรผลติ พรอ้มระบุข ัน้ตอนกำรน ำมำใช ้

(Process Chart) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

10) 

 

รูปถำ่ยและภำชนะบรรจขุองเสยีเคมวีตัถพุรอ้มค ำอธบิำยประกอบ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

11) 
 

เอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยั (Safety Data Sheet: SDS) (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

12) 

 

ผลวเิครำะหค์ำ่ควำมเขม้ขน้ท ัง้หมดของสิง่เจอืปน เชน่ Pb, Cd, 

Hg, Se, Te, Tl, Sb, As, Mn และ Cr6+ ในหนว่ยมลิลกิรมัของ
สำรตอ่หนึง่กโิลกรมัของของเสยี (Total Concentration 

mg/kg; wet weight) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(*กรณีทีผู่ส้ง่ออกไมใ่ชโ่รงงานผูก้อ่ก าเนดิตอ้งมหีนังสอื
รับรองผลวเิคราะหจ์ากโรงงานผูก้อ่ก าเนดิ ทัง้นีผ้ลวเิคราะหจ์ะตอ้งมอีายุ

ไมเ่กนิ 1 
                                                             

 หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหข์องหน่วยงานราชการทีม่เีครือ่งมอื

วเิคราะหธ์าตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบของสารซึง่เมือ่รวมกนัแลว้ครบรอ้ยละ 

100 (     XRF)      

                                 

                                                                   

     
 หอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ีไ่ดรั้บการรับรองโดยหน่วยงานผูม้ี

อ านาจ (Competent Authority) จากประเทศตน้ทางซึง่ตอ้งไดรั้บการ
รับรองตามมาตรฐานสากลเชน่ ISO/IEC 17025:2005 

) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

13) 
 

 ผลวเิครำะหธ์ำตทุีเ่ป็นองคป์ระกอบของสำรซึง่เมือ่รวมกนั
แลว้ครบรอ้ยละ 100 (วธิ ีXRF) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พารามเิตอรท์ีท่ าการวเิคราะหจ์ะตอ้งพจิารณาใหส้อดคลอ้ง

ลกัษณะของของเสยีดงักลา่ว) 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) อตัรำคำ่ธรรมเนยีมเป็นไปตำมกฎกระทรวง ก ำหนดคำ่ธรรมเนยีม

เกีย่วกบัวตัถอุนัตรำย (พ.ศ. 2552) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม,  75/6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
(หมายเหต:ุ -)  

2) อเีมล ์: pr@diw.mail.go.th 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
3) โทรศพัท ์ 02 202 4000   โทรสาร  02 354 3390 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) เว็บไซต ์http://www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
6) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
7) ศนูยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขออนุญาตน าเขา้วัตถอุันตราย วอ.3 
(หมายเหต:ุ -)  

2) แบบใบแจง้ (Notification Form) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

