เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแจง การออกใบรับแจง การขอตออายุและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ง แก ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติ วัต ถุ อัน ตราย (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อั น เปน กฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อ ง การแจ ง
การดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
ขอ ๒ วัตถุอัน ตรายในประกาศนี้ หมายความว า วัตถุอั น ตรายชนิ ดที่ ๒ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะดําเนินการผลิต นําเขา สงออกวัตถุอันตราย หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง ใหแจงการดําเนินการตามแบบ วอ./สธ ๓ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสาร
และหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลาว
ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามขอ ๓ แลว ใหออกใบรับแจงการดําเนินการ
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจง ตามแบบทายประกาศนี้ ดังนี้
(๑) ใบรับแจงการดําเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตามแบบ วอ./สธ ๔ก
(๒) ใบรับแจงการดําเนินการนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตามแบบ วอ./สธ ๔ข
(๓) ใบรับแจงการดําเนินการสงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตามแบบ วอ./สธ ๔ค

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒

(๔) ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตามแบบ วอ./สธ ๔ง
ใบรับแจงการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหมีอายุใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่สามนับแต
ปที่ออกใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายนั้น
ขอ ๕ ผูใ ดประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนิน การ ใหยื่น
คําขอตามแบบ วอ./สธ ๑๑ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลาว ทั้งนี้
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อทางการคา ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ) ไมอาจกระทําได
การอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการ ใหพนักงานเจาหนาที่
แสดงไวในบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงทายใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายนั้น
ขอ ๖ ผูใดประสงคจะขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการ ใหยื่นคําขอตามแบบ วอ./สธ ๑๒
ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลาว ภายในเกาสิบวัน กอนที่ใบรับแจง
การดําเนินการสิ้นอายุ
การอนุ ญาตใหตออายุใ บรั บ แจง การดํา เนิน การ ใหพนัก งานเจาหน าที่แ สดงไวใ นบัน ทึ ก
การตออายุทา ยใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายนั้น
ขอ ๗ การแจ ง การดํ า เนิ น การและการยื่ น คํ า ขอตามประกาศนี้ ให ยื่ น ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือหนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
ขอ ๘ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
พิพัฒน ยิ่งเสรี
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

วอ./สธ ๓

ใบแจงการดําเนินการวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๒
วันที่
อายุ

ขาพเจา

เดือน

พ.ศ.

ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่
หมูที่ ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail address
ขอแจงการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้
๑. ประเภทการดําเนินการ
ผลิต
นําเขา
สงออก
มีไวในครอบครองเพือ่ ใชรับจาง
๒. ชื่อทางการคา
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่
(ถามีวัตถุอันตรายไวในครอบครองเพือ่ ใชรับจางมากกวา 1 รายการใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมแนบทาย)
๓. สถานที่ผลิต/นําเขา/มีไวในครอบครองฯ ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
๔. สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
จังหวัด
๕. กรณีผลิต/นําเขา/สงออก ปริมาณตอป
กรณีมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง
ปริมาณการครอบครองสูงสุด
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองสูงสุด
ตารางเมตร
๖. ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา
๒๐(๒) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)
เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงการดําเนินการ จํานวน ๒ ชุด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล / สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
สําเนาใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบการและบริเวณใกลเคียง (กรณีรายใหม)
แผนผังของสถานประกอบการ (กรณีรายใหม)
เอกสารแสดงความรูความชํานาญของผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ
ในกรณีที่กําหนดตามประกาศมาตรา ๒๐(๒)
(ลงชื่อ)
ผูแจง/ผูรับมอบอํานาจ
(
)

วอ./สธ ๔ก

ใบรับแจงการดําเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
ใบรับแจงเลขที่

กรม/สํานักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา
สัญชาติ
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาที่แลววามีความประสงคจะดําเนินการ ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ดังตอไปนี้
ชื่อทางการคา
ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่
ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ)
สถานที่ผลิต ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
ถนน
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
ปริมาณผลิตตอป
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐(๒)
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)
ใบรับแจงฉบับนี้ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ใบรับแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่
เดือน
ใบรับแจงฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ เดือน

พ.ศ.
ธันวาคม

ลงชื่อ
(
ตําแหนง

พ.ศ.
พนักงานเจาหนาที่
)

บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใบรับแจงการดําเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่……………………
ครั้งที่

เลขรับที่

ลงวันที่

รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจาหนาที่

บันทึกการตออายุ
ใบรับแจงการดําเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่…………………
เลขรับที่

ลงวันที่

อนุญาตใหตออายุใบรับแจงการดําเนินการฯ
ครั้งที่

ใชไดถึง

พนักงานเจาหนาที่

วอ./สธ ๔ข

ใบรับแจงการดําเนินการนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
ใบรับแจงเลขที่

กรม/สํานักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา
สัญชาติ
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาที่แลววามีความประสงคจะดําเนินการ นําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ดังตอไปนี้
ชื่อทางการคา
ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่
ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ)
สถานที่นําเขา/เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ปริมาณนําเขาตอป
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒)
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)
ใบรับแจงฉบับนี้ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ใบรับแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่
ใบรับแจงฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑

เดือน
เดือน

ลงชื่อ
(
ตําแหนง

พ.ศ.
ธันวาคม

พ.ศ.
พนักงานเจาหนาที่
)

บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใบรับแจงการดําเนินการนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่………….............
ครั้งที่

เลขรับที่

ลงวันที่

รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจาหนาที่

บันทึกการตออายุ
ใบรับแจงการดําเนินการนําเขาวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่…………............
เลขรับที่

ลงวันที่

อนุญาตใหตออายุใบรับแจงการดําเนินการฯ
ครั้งที่

ใชไดถึง

พนักงานเจาหนาที่

วอ./สธ ๔ค

ใบรับแจงการดําเนินการสงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
ใบรับแจงเลขที่

กรม/สํานักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

สัญชาติ
ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
หมูที่
ตรอก/ซอย
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาที่แลววามีความประสงคจะดําเนินการ สงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ดังตอไปนี้
ชื่อทางการคา
ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่
ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ)
สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
อําเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ปริมาณสงออกตอป
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐ (๒)
แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)
ใบรับแจงฉบับนี้ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้
เดือน
ใบรับแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่
ใบรับแจงฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ เดือน

ลงชื่อ
(
ตําแหนง

พ.ศ.
ธันวาคม

พ.ศ.

พนักงานเจาหนาที่
)

บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใบรับแจงการดําเนินการสงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่………….......
ครั้งที่

เลขรับที่

ลงวันที่

รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจาหนาที่

บันทึกการตออายุ
ใบรับแจงการดําเนินการสงออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่………….........
เลขรับที่

ลงวันที่

อนุญาตใหตออายุใบรับแจงการดําเนินการฯ
ครั้งที่

ใชไดถึง

พนักงานเจาหนาที่

วอ./สธ ๔ง

ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
ใบรับแจงเลขที่

กรม/สํานักงาน
กระทรวงสาธารณสุข

ใบรับแจงนี้ออกใหไวเพื่อแสดงวา
สัญชาติ
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ไดมาแจงตอพนักงานเจาหนาที่แลววามีความประสงคจะดําเนินการ มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
เพื่อใชรับจาง ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเภทการดําเนินการ
ชื่อทางการคา
ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่
(ในกรณีที่มีวัตถุอันตรายไวในครอบครองมากกวา 1 รายการ ใหระบุรายละเอียดเพิ่มเติมดานหลัง)
สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ปริมาณการครอบครองสูงสุด
ตารางเมตร
พื้นที่เฉพาะในสวนของการครอบครองรวมสูงสุด
ชื่อผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ (ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรา ๒๐
(๒) แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ บังคับใหตองมี)
ใบรับแจงฉบับนี้ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้

ใบรับแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่
เดือน
ใบรับแจงฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ เดือน
ลงชื่อ
(
ตําแหนง

พ.ศ.
ธันวาคม

พ.ศ.
พนักงานเจาหนาที่
)

- ๑/๑ -

รายการดานหลังใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๒ เลขที.่ .................
รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไดรับแจงใหมีไวในครอบครอง
๑. ชื่อทางการคา
ทะเบียนเลขที่
๒. ชื่อทางการคา
ทะเบียนเลขที่
๓. ชื่อทางการคา
ทะเบียนเลขที่
๔. ชื่อทางการคา
ทะเบียนเลขที่
๕.
ลงชื่อ
(
ตําแหนง

พนักงานเจาหนาที่
)

บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลง
ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่…………………
ครั้งที่

เลขรับที่

ลงวันที่

รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจาหนาที่

บันทึกการตออายุ
ใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เลขที่…………………
เลขรับที่

ลงวันที่

อนุญาตใหตออายุใบรับแจงการดําเนินการฯ
ครั้งที่

ใชไดถึง

พนักงานเจาหนาที่

วอ./สธ ๑๑

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
วันที่
ขาพเจา

เดือน
อายุ

พ.ศ.
ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สถานที่ติดตอผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail address
มีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใบรับแจงการดําเนินการ
ผลิต
นําเขา
สงออก
มีไวในครอบครองเพือ่ ใชรับจาง
ใบรับแจงเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
สถานที่ผลิต/ นําเขา/มีไวในครอบครองฯ ตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
สถานที่เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล / แขวง
อําเภอ / เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง

พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ
ใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล / หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบทะเบียน
พาณิชย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
หลักฐานที่เกี่ยวของกับการขอแกไขเปลี่ยนแปลงตางๆ ระบุ

(ลายมือชื่อ)
(

ผูแจง/ผูรับมอบอํานาจ
)

วอ./สธ ๑๒

คําขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ผูแจง) อายุ

ขาพเจา

ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สถานที่ติดตอของผูแจงการดําเนินการ ตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
E-mail address

หมูที่
อําเภอ/เขต
โทรศัพท

มีความประสงคขอตออายุใบรับแจงการดําเนินการ
ผลิต
นําเขา
สงออก
มีไวในครอบครองเพือ่ ใชรับจาง
ใบรับแจงเลขที่
สถานที่ผลิต/นําเขา/ มีไวในครอบครองฯ ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ตําบล/แขวง
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
สถานที่ เก็บรักษา ตั้งอยูเลขที่
หมูที่
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
ใบรับแจงออกใหเมื่อวันที่
เดือน
ใบรับแจงมีอายุถึงวันที่
เดือน

ตรอก/ซอย
โทรสาร

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
พ.ศ.
พ.ศ.

พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาดวย คือ
ใบรับแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ฉบับเดิม
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล / หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
(ลายมือชื่อ)
(

ผูแจง/ผูร ับมอบอํานาจ
)

