
  คูมือการปฏิบัติงาน : การออกใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๑ หรือชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

                กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ และกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-06[00] หนา : ๑/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  

๑. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิจารณาการแจง  การขออนุญาต และการออกใบนําผาน

วัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒. ขอบเขต 

ครอบคลุมการพิจารณาการแจงนําผานวัตถุอันตรายชนิดที่  ๑ หรือชนิดที่ ๒ การอนุญาตนําผาน

วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ และการออกใบนําผานวัตถุอันตราย 

๓. คํานิยาม 

๓.๑  การแจงนําผานวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ หรือชนิดที่ ๒ หมายถึง กระบวนการยื่นใบแจงนําผาน

วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ หรือชนิดท่ี ๒ (แบบ วอ./อก. ๒๖) ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยออก

ใบนําผานชนิดท่ี ๑ หรือชนิดท่ี ๒ เปนหลักฐานในการรับแจง 

๓.๒  การอนุญาตนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ หมายถึง กระบวนการยื่นใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ 

(แบบ วอ./อก. ๒๗) ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยออกใบนําผานชนิดท่ี ๓ (แบบ วอ./อก. ๒๘) 

เปนหลักฐานในการนําผาน 

๓.๓ สัญญาประกันคาใชจาย (แบบ วอ./อก. ๒๕) หมายถึง หนังสือประกันคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การทําลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย เพ่ือเปนหลักประกันสัญญาวงเงินข้ันต่ํา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยกเวนการนําผาน

วัตถุอันตรายบัญชี ๕.๒ วงเงินข้ันต่ํา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. ความรับผิดชอบ 

 ๔.๑  ผูอํานวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 

 ๔.๒  ผูอํานวยการสวนกลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑ กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ 

ผูอํานวยการกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย  พิจารณากลั่นกรองและลงนามในใบนําผานชนิดท่ี ๑ หรือชนิดท่ี ๒ 

(แบบ วอ./อก. ๒๖) ใบนําผานชนิดท่ี ๓ (แบบ วอ./อก. ๒๘) 

 ๔.๓  เจาหนาท่ีประจํากลุมตรวจเอกสารครบถวน ถูกตอง และพิจารณาออกใบนําผาน 

๕. ระเบียบปฏิบัติ 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง  การขอ

อนุญาต และการออกใบนําผานวัตถุอันตราย ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การออกใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๑ หรือชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

                กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ และกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-06[00] หนา : ๒/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  

๖. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนแสดงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

ยื่นใบแจงการนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๖) 

หรือ ยื่นคําขออนุญาตนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๗) 

 

 เจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวน 

 ของใบแจงหรือคําขอนุญาตและเอกสารหลักฐาน 

ใบแจงหรือคําขอ และ 

เอกสารหลักฐานไมครบถวน 
คืนผูยื่น 

คําขอถูกตอง/เอกสารครบถวน

หรือแกไข ณ เวลานัน้ได  

พนักงานเจาหนาท่ีรับใบแจง/คําขออนุญาต

และออกเลขท่ีรับเรื่อง 

เจาหนาท่ีพิจารณา

ตรวจสอบเอกสาร 

ครบถวน ถูกตอง รวมระยะเวลาดาํเนินการ   

๑๕  วันทําการ 

 
เสนอผูอํานวยการกลุมอนุญาตฯ ลงนาม 

ในใบนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๖) 

พิมพใบนําผานวตัถุอนัตรายชนิดที่ ๓ 
 (แบบ วอ./อก. ๒๘) 

เสนอผูอํานวยการกลุมอนุญาตฯ ลงนามในใบนําผาน 

(แบบ วอ./อก. ๒๘) 

วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑  

หรือชนิดท่ี ๒  
วัตถุอันตรายชนิดท่ี๓  

แจงผูประกอบการ 
หมายเหตุ  ผูประกอบการรบัใบนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๖ หรือแบบ วอ./อก. ๒๘) แลวเมื่อ

นําผานออกนอกราชอาณาจักรแลวตองสงคืนใบนําผานพรอมสําเนาใบขนสินคาผานแดน 

หรือสําเนาใบเคล่ือนยายของผานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือขอคืนหลักประกันตอไป 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การออกใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๑ หรือชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

                กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ และกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-06[00] หนา : ๓/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 ๖.๑  รับเรื่อง  

 ๖.๑.๑  ผูประกอบการยื่นใบแจงการนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๖) หรือ ยื่นคําขออนุญาตนําผาน (แบบ 

วอ./อก. ๒๗) ตอฝายบริหารท่ัวไป 

 ๖.๑.๒  เจาหนาท่ีตรวจความครบถวนของเอกสารประกอบการยื่น (รายละเอียดตามคูมือการ

ตรวจสอบเอกสาร) 

 ๖.๑.๓  เจาหนาท่ีรับเรื่อง และใหเอกสารหลักฐานการรับเรื่องแกผูยื่น 

 ๖.๑.๔  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงระบบติดตามการการยื่นคําขอตาง ๆ  

 ๖.๑.๕  ผูอํานวยการกลุมฯ สงเรื่องใหเจาหนาท่ีกลุมฯ พิจารณา 

                ๖.๒  ตรวจรายละเอียดเอกสารและพิจารณา 

 ๖.๒.๑  ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและเอกสารในการยื่นใบแจงการนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๖) 

หรือ ยื่นคําขออนุญาตนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๗) ดังนี้ 

  ๖.๒.๑.๑  กรณีนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ หรือชนิดท่ี ๒  รายการเอกสารประกอบ 

การพิจารณาครบถวน เจาหนาท่ีจะลงรับใบแจง หลังจากนั้น ผูยื่นใบแจงฯ สามารถติดตามการพิจารณาเรื่องไดทาง

เว็บไซตกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันท่ียื่น ๑ 

วันทําการ หากยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดไมครบถวน และผูยื่นใบแจงฯ ไมสามารถดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติมไดใน

ขณะนั้น พนักงานเจาหนาท่ีจะคืนเอกสารท้ังหมดใหดําเนินการใหครบถวนกอน   

  หมายเหตุ : ผูยื่นใบแจงฯ ตองยื่นเอกสารครบถวนตามท่ีกําหนด ความถูกตองของเอกสาร 

หากไมอาจพิจารณาไดในขณะท่ีรับใบแจงฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากท่ีไดรับการ

ยื่นใบแจงฯ ครบถวนแลว กรณีท่ีตรวจพบความไมถูกตองของเอกสารในภายหลังอันเปนเหตุท่ีไมอาจรับแจงได พนักงาน

เจาหนาท่ีจะไมรับแจง 

  ๖.๒.๑.๒  กรณีนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓  รายการเอกสารประกอบการพิจารณา

ครบถวน เจาหนาท่ีจะลงรับคําขอ หลังจากนั้นผูยื่นคําขอฯ สามารถติดตามการพิจารณาเรื่องไดทางเว็บไซตกอง

บริหารจัดการวัตถุอันตราย (http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp) นับจากวันท่ียื่น ๑ วันทําการ 

หากยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดไมครบถวน และผูยื่นใบแจงฯ ไมสามารถดําเนินการแกไขหรือเพ่ิมเติมไดในขณะนั้น 

พนักงานเจาหนาท่ีจะคืนเอกสารท้ังหมดใหดําเนินการใหครบถวนกอน   

 



  คูมือการปฏิบัติงาน : การออกใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๑ หรือชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

                กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ และกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-06[00] หนา : ๔/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 

  หมายเหตุ : ผูยื่นคําของฯ ตองยื่นเอกสารครบถวนตามท่ีกําหนด ความถูกตองของเอกสาร 

หากไมอาจพิจารณาไดในขณะท่ีรับคําขอฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายหลังจากท่ีไดรับการ

ยื่นคําขอฯ ครบถวนแลว กรณีท่ีตรวจพบความไมถูกตองของเอกสารในภายหลังอันเปนเหตุท่ีไมอาจคําขอได พนักงาน

เจาหนาท่ีจะไมรับคําขอนั้น 

 ๖.๒.๒ การพิจารณาออกใบนําผาน เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาตรวจสอบเอกสารครบถวน 

ถูกตองแลว ดังนี้ 

  ๖.๒.๒.๑  ใบแจงการนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ หรือชนิดท่ี ๒ (แบบ วอ./อก. ๒๖) 

เม่ือเจาหนาท่ีพิจารณาแลวเห็นควรรับแจง ใหเสนอผูมีอํานาจลงนามรับแจง (ตามพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

ใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดที ่๑ หรือชนิดที่ ๒ 

  ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรบัผิดชอบ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกใบนําผานฉบับนี้เพื่อเปนหลักฐานการรับแจงการนําผานวัตถุอันตราย   

เลขที่รับแจง ...........................................................   

     ออกให ณ วันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. ..............  โดยมีเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูแจงตองนําผานวัตถุอันตรายตรงตามรายการ  ปริมาณ  และรายละเอียดที่แจงไวในใบแจง และตองนําผานราชอาณาจักรทางดานศุลกากร

ตามที่กําหนดไวในใบแจงเทานั้น 

(๒)   วัตถุอันตรายที่นําผานตองนําออกไปนอกราชอาณาจักรภายในหาวัน นับแตวันที่ตรวจปลอยวัตถุอันตรายออกจากดานศุลกากรที่เขามาใน

ราชอาณาจักร 

 (๓)  จะตองไมมีการนําวัตถุอันตรายออกมาแบงบรรจุหรือเปล่ียนหีบหอใหม 

ใบนําผานฉบับนีใ้หใชไดจนถึงวันที่............ เดือน .......................พ.ศ. .............  และใหใชไดเพียงคร้ังเดียว 

 

 ๖.๒.๒.๒  ใบนําผานวัตถุอนตรายชนิดท่ี ๓ (แบบ วอ./อก. ๒๘) เม่ือเจาหนาท่ีพิจารณา

แลวเห็นควรออกใบนําผานใหพิมพใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ (แบบ วอ./อก. ๒๘) เสนอผูมีอํานาจลงนามใบนําผาน 

(ตามพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ) 

 ๖.๓  การขอคืนหลักประกัน 

   ใหผูขอนําผานสงคืนใบนําผานพรอมสําเนาใบขนสินคาผานแดน หรือสําเนาใบเคลื่อนยายของผาน

แดน เม่ือมีการนําผานออกจากราชอาณาจักรแลวใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือขอคืนหลักประกัน 

  

 



๗. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
รายการเอกสาร เง่ือนไข ครบ ไมครบ 

๑. คําขออนญุาตนําผานวัตถุอนัตราย วตัถอุันตรายชนิดที่ ๑ หรอืชนดิที่ ๒ หรือชนิดที ่๓  ตองลงนามโดยผูมอีํานาจ หรอืรับมอบอํานาจ และประทับตราบริษัท   
๒. กรณีเปนบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาใบสําคัญประจําตัว

คนตางดาว ใหใชสําเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือ สําเนาใบอนุญาตทํางาน 
(work permit) 

กรณทีี่มกีารมอบอํานาจ ตองแนบสําเนาประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และ
สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

  

๓. กรณีเปนนิติบุคคล สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากกระทรวง
พาณิชย ที่ออกใหไมเกินหนึ่งเดือน พรอมวัตถุประสงค 

     นําเขา สงออกวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 

ที่มีอายุไมเกิน ๑ เดือน พรอมระบุวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับ สารเคม ีหรอืการ
ประกอบการทีเ่กี่ยวของกับอุตสาหกรรม  กรณีทีม่ีการมอบอํานาจ ตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  

  

๔. หนังสือมอบอาํนาจ พรอมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชนของผูรับมอบอาํนาจ  

- ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท  ตองแนบสําเนาประจําตัวประชาชนของ     ผูรับมอบ
อํานาจ และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูรับมอบอาํนาจ 

  

๕. สําเนาใบกํากับสินคา Invoice ที่ระบุชือ่-ที่อยู ของผูจาํหนาย  ผูส่ังซ้ือ  และชื่อผู
ขนสง 

Invoice  ตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดงันี ้
- ที่ระบุชื่อ -ที่อยู ของ ผูจําหนาย ผูส่ังซ้ือ และชื่อผูขนสง 

  

๖. สําเนาบัญชีรายละเอียดบรรจุหีบหอ  Packing List ที่ระบุชื่อ-ที่อยู     ของผูจําหนาย  
ผูส่ังซ้ือ  และชื่อผูขนสง 

Packing List  ตองระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดังนี ้
- ที่ระบุชื่อ -ที่อยู ของ ผูจําหนาย ผูส่ังซ้ือ และชื่อผูขนสง 

  

๗. สําเนาใบตราสงสินคา Bill of Lading (B/L) / Air Waybill (AWB) /  
    Truck Bill  (ถามี) 
    ตองนํามาใหพนกังานเจาหนาที่ ในวันที่มารับใบนําผาน 

Bill of Lading (B/L) / Air Waybill (AWB) / Truck Bill    เปนเอกสารสําคัญที่ใช
เปนหลักฐานการขนสงสินคาโดยผูขนสง (Carrier) เปนผูออกเอกสารใหกับผูสงสินคา 
(Consignor)  

  

๘. สําเนาหลักฐานการไดรับอนุมตัิจดทะเบียนเปนผูขอผานแดน หรือผูขนสงผานแดน 
หรือผูขอถายลํา ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

๑. สัญญาประกันทัณฑบน ผูขอถายลําหรือผูขอผานแดน 

๒. หนังสือคํ้าประกัน (หลักประกนัสัญญา) {หนึ่งลานบาท} 

๓. หนังสืออนุญาตใหเปนผูขอถายลําหรือผานแดน 

  

๙. สําเนาหนังสือประกนัคาใชจายทีอ่าจเกดิขึ้นจากการทําลายหรือการจัดการวัตถุ
อันตราย แบบ วอ./อก. ๒๕ 

สําหรับผูนําผานวัตถอุันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ ชนิดที่ ๓ ทีก่รมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ   

๑๐. สําเนาหนังสือคํ้าประกนัของธนาคาร หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารวงเงินขัน้ต่ําหนึ่งแสนบาท   

๑๑. ใบตอบหารือ เคมีภัณฑ/ผลิตภัณฑ  ผานระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

  

๑๒. ใบอนุญาตนําเขาวัตถอุันตราย ของผูส่ังซ้ือในประเทศปลายทาง        วัตถุอนัตรายชนิดที่ ๑ หรอืชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓   
๑๓. เอกสารแจงเสนทางการเขา-ออก และผานราชอาณาจักรไทย 
      ระบุเสนทางการขนสง ในราชอาณาจักรไทย  

สถานที่ขนถายหรือพักวัตถุอันตราย และชนิดของ 
ยานพาหนะทีน่ําวัตถุอนัตรายผานราชอาณาจักรไทย 

  

๑๔. เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย  
     Safety Data Sheet (SDS) 

เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถอุันตรายตามมาตรฐาน ISO11014-1 
หรือ ตามขอกําหนดระบบ GHS ที่ออกโดยบริษัทผูผลิตที่เปนปจจุบันหรอืลาสุด  

  

๑๕. เอกสารขอกําหนดของวัตถุอันตราย (Specification) 
๑. ชื่อทางการคาหรอืชื่อผลิตภัณฑ 
๒. ชื่อบริษัทผลิต (manufacturer) และประเทศที่ผลิตที่ชัดเจน 
๓. ระบุองคประกอบเปนชือ่ทางเคม ีและ CAS No. ที่ถูกตองตรงกนั และรอยละ(%) 
ของแตละองคประกอบทีแ่นนอน รวมกันครบ ๑๐๐% 

  

๑๖. สําเนาเอกสารยืนยันการส่ัง/ยอมรับสินคาวัตถอุันตรายจากผูส่ังซ้ือ Purchase Contract สัญญาซ้ือขาย / ใบส่ังซ้ือ   
๑๗. ภาพถาย ลักษณะภาชนะบรรจุที่ใชและ หรือการหุมหอหรอืผูกมัดภาชนะบรรจุวัตถุ

อันตราย 
   

๑๘. เอกสาร ระบุวัตถุประสงคการนําไปใชงาน เอกสารยืนยันจากบริษัทฯ ผูรับสินคา/เอกสารจากประเทศปลายทาง   
๑๙. END-USER CERTIFICATE (อาวุธเคมี) PRE-EXPORT NOTIFICATION : PEN    

หมายเหตุ   เอกสารทุกฉบับตองลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจ หรือรับมอบอํานาจ และประทับตราบริษัท ทุกหนา และยืน่เรื่องกอนวันดําเนินการ ๑๕ วัน / Sodium cyanide ๔๕ วัน 
***ใหผูขอนําผานสงคืน  ๑. ตนฉบับใบนําผาน  ๒. ใบขนสินคาผานแดน  ๓. ใบเคลื่อนยายของผานแดน  ๔. Bill of Lading (B/L) เมื่อมีการนําผานออกจากราชอาณาจักรแลว***  
 

  คูมือการปฏิบัติงาน : การออกใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๑ หรือชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

                กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ และกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-06[00] หนา : ๕/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี : ๑ 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน : การออกใบนําผานวัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๑ หรือชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ 

กอง/กลุม : กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย/กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑,                  

                กลุมบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒ และกลุมกํากับและตรวจสอบวัตถุอันตราย 

หมายเลขเอกสาร : WI-HS-RT-06[00] หนา : ๖/๖ 

วันท่ีเริ่มใช :  แกไขครั้งท่ี :  

๘. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

  ๘.๑ ใบแจงการนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๖)  

 ๘.๒  คําขออนุญาตนําผาน (แบบ วอ./อก. ๒๗)   

 


