เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญ และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสาม มาตรา ๒๐ (๑) และ (๔) มาตรา ๓๖ วรรคสาม
และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บัญ ญั ติ ใ ห ก ระทํา ได โ ดยอาศั ยอํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นของคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายที่ใ ช
ทางการสาธารณสุขที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘
ขอ ๒ วัตถุอันตรายในประกาศนี้ หมายความวา วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย เรื่อง
บัญชีรายชื่อวัต ถุอัน ตรายออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง ซึ่ งอยูน อกรายชื่ อของประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวัตถุอัน ตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓ ผูใดประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ตามแบบ วอ./สธ ๑ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลาว ทั้งนี้ รายการ
ขอมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ การยื่น คําขอขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายใหยื่น ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือหนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณารายการขอมูลเอกสารและหลักฐานตามขอ ๓ แลว ถาเห็นควร
ใหขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตรายตาม
แบบ วอ./สธ ๒ ทายประกาศนี้ ใหแกผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย โดยใหมีอายุใชไดจนถึงวันสิ้นป
ปฏิทินแหงปที่หกนับแตปที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ขอ ๕ ในกรณีที่จําเปนตองผลิตหรือนําเขาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตราย หรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย ใหผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายยื่นคําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตราย
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบ วอ./สธ ๘ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบ
ดังกลาว
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณารายการขอมูลเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งแลว ถาเห็น
ควรอนุญาต ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./สธ ๙ หรือ
ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตรายตามแบบ วอ./สธ ๑๐ ทายประกาศนี้ ใหแ กผูขอขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตราย
ใหผูไดรับอนุญาตตามวรรคสอง ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งตัวอยาง
วัตถุอันตรายนั้น
ขอ ๖ ตัวอยางวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตามขอ ๕ ตองแสดงฉลาก
ไว ที่ หี บ ห อ บรรจุ ห รื อ ภาชนะบรรจุ ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งมีข อ ความเป น ภาษาไทยหรือ ภาษาอั ง กฤษ
ดังตอไปนี้ใหเห็นไดอยางชัดเจน
(๑) ชื่อทางการคาของผลิตภัณฑ (ถามี)
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ ISO (ถามี) หรือชื่อสามัญในระบบอื่น ๆ
(๓) ชื่อวิทยาศาสตรของวัตถุอันตรายและ CAS No. (ถามี) ในกรณีที่เปนสารเคมีใหระบุชื่อ
ทางเคมีตามระบบ IUPAC หรืออื่น ๆ
(๔) อัตราสวนผสมของวัตถุอันตราย
(๕) ผูผลิตและแหลงผลิต
(๖) ขอความ “ตัวอยางวัตถุอันตรายเพื่อการขอขึ้นทะเบียน”
(๗) คําเตือน
(๘) ขนาดบรรจุ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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ทั้ ง นี้ กรณี นํ า เข า ต อ งแสดงฉลากไว ที่ หี บ ห อ บรรจุ ห รื อ ภาชนะบรรจุ ก อ นนํ า ออกจาก
ดานศุลกากร
ขอ ๗ ผูรับ ใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายผูใ ดประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย หรือรายการอื่น ในการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย
ใหยื่นคําขอตามแบบ วอ./สธ ๖ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบดังกลาว
ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวของกับคุณประโยชน ประสิทธิภาพหรืออัตรา
การใชใด ๆ ใหผูยื่นคําขอดําเนินการทดสอบหรือยื่นขอมูลสนับสนุนการกลาวอางนั้นดวย
การอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย ใหบันทึก
รายการแกไขเปลี่ยนแปลงไวในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
ทางการคา ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ) และลักษณะของวัตถุอันตรายจะกระทํามิได
การอนุ ญ าตแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการอื่ น ในการขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตราย ได แ ก
สวนประกอบที่ไมใชสารสําคัญ ขนาดบรรจุ ชนิด ลักษณะหีบหอบรรจุหรือภาชนะบรรจุ หรือฉลาก
ใหออกเปนหนังสืออนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอ ๘ การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายยื่นคําขอตออายุตามแบบ วอ./สธ ๗ ทายประกาศนี้ พรอมเอกสารและหลักฐานที่ระบุใน
แบบดัง กล าว ตอ พนั กงานเจ าหนา ที่ ณ สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ หน วยงาน
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดภายในเกาสิบวันกอนที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อัน ตรายสิ้น อายุ ทั้ ง นี้ สํ านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาอาจประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา
กํ า หนดการทบทวนการขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายเพื่ อ ให ส ง รายการข อ มู ล เอกสารและหลั ก ฐาน
ประกอบการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพิ่มเติมได
การพิจารณาตออายุใ บสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย ใหนําหลักเกณฑการพิจารณา
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายมาใชบังคับโดยอนุโลม
การอนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจะกระทําโดยแสดงไวในบันทึก
รายการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ทั้งนี้ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
วิทยา แกวภราดัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

วอ./สธ ๑

คําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่
ขาพเจา

(ผูขอ) อายุ

เดือน

พ.ศ.

ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากร
สถานที่ที่ติดตอของผูขอขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตรายตัง้ อยูเลขที่
หมูที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
E-mail address
ขอขึ้นทะเบียน
ผลิต
นําเขา วัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๒
ชนิดที่ ๓
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อทางการคา
๒. ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ)

๓. ประเภทของการใช
๔. ลักษณะของวัตถุอันตราย
๕. ชื่อและที่อยูของผูผ ลิต
๖. ชื่อและที่อยูของผูจัดสงกรณีนําเขา (ถามี)

๗. ชนิดและลักษณะของหีบหอบรรจุหรือภาชนะบรรจุ พรอมทั้งขนาดบรรจุ
พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการขึน้ ทะเบียน จํานวน ๒ ชุด คือ
รายการขอมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด (กรณีสารใหม จํานวน ๔ ชุด)
ฉลากวัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียน และใบแทรก (ถามี)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล / หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย (ถามี) กรณีทเี่ ปนบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
(ลายมือชือ่ )
(

ผูยื่นคําขอ
)

วอ./สธ ๒

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

วันที่

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
เดือน
พ.ศ.

เลขที่
สัญชาติ
อนุญาตให
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
หมูที่
สถานที่ติดตอของผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
โทรศัพท
โทรสาร
เปนผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน (ผลิต/นําเขา ) วัตถุอันตรายชนิดที่ (๒ หรือ ๓)
ชื่อทางการคา
ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ)

ประเภทของการใช
ลักษณะของวัตถุอันตราย
ชื่อและที่อยูของผูผลิต
ใบสําคัญนี้ออกใหโดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนนี้ออกใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
(ลายมือชื่อ)
(

พนักงานเจาหนาที่
)

-๒รายการตออายุใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตรายเลขที่
เลขรับที่

ลงวันที่

อนุญาตใหตออายุใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอนั ตราย
ครั้งที่
ใชไดถงึ
การชําระคาธรรมเนียม

พนักงานเจาหนาที่

-๓รายการแกไขเปลีย่ นแปลงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่
ครั้งที่

เลขรับที่

ลงวันที่

รายการการแกไขเปลี่ยนแปลง

พนักงานเจาหนาที่

วอ./สธ ๖

คําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
วันที่
ขาพเจา

เดือน
อายุ

พ.ศ.
ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
สถานที่ติดตอของผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
หมูที่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
E-mail address
โทรศัพท
มีความประสงคขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่
รายการทีข่ อแกไขเปลี่ยนแปลง

พรอมกันนีข้ าพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย คือ
ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตรายหรือใบแทน
ฉลากวัตถุอันตรายที่ขอแกไข
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบคุ คล / หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมกี ารมอบอํานาจ)
หลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการขอแกไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

(ลายมือชื่อ)

ผูยื่นคําขอ
(

)

วอ./สธ ๗

คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

วันที่
ขาพเจา

เดือน
(ผูขอ) อายุ

พ.ศ.
ป สัญชาติ

(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
หมูที่
ตรอก/ซอย
สถานที่ที่ติดตอของผูขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
จังหวัด
E-mail address
โทรสาร
มีความประสงคขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่
ชื่อทางการคา
พรอมกันนีข้ าพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย คือ
ขอมูลและเอกสารหลักฐานเพื่อการตออายุใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตราย ตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
ใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุอันตรายหรือใบแทน
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบคุ คล / หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย (ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมกี ารมอบอํานาจ)

ผูยื่นคําขอ

(ลายมือชื่อ)
(

)

วอ./สธ ๘

คําขออนุญาตผลิตหรือนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ. ………
ขาพเจา ……………………………………………… (ผูขอ) อายุ …… ป สัญชาติ ………….
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ………………………….…………………………………………………
สถานที่ติดตอของขาพเจา ตั้งอยูเลขที่ …… หมูที่ ….ตรอก/ซอย ………………ถนน ……………….
ตําบล/แขวง …………………อําเภอ/เขต ………………………จังหวัด ………………………………
รหัสไปรษณีย …………. โทรศัพท ……………โทรสาร …………….E-mail address……….……….
มีความประสงค ขออนุญาต ผลิต
นําเขา ตัวอยางวัตถุอันตราย
เพื่อใชในการ……………………………………………………………………………………………
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ ………………………………………………
ตั้งอยูเลขที่ ……….หมูที่ …….ตรอก/ซอย ……………………… ถนน ……………………………..
ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………..… จังหวัด ………………..…….…
รหัสไปรษณีย ……………… โทรศัพท ……………………… โทรสาร ………………..………..…
ขออนุญาต ผลิต
นําเขา ตัวอยางวัตถุอันตรายตามรายการ ดังตอไปนี้
ชื่อทางการคา ( ถามี ) …………………………………………………………………………………
ชื่อวัตถุอันตราย (สารสําคัญ) และอัตราสวน………………………………………………..……….
…………………….……..………………………………………………………………………..……
…………………..…………………………………………………….…………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….……
ประเภทและลักษณะของวัตถุอันตราย ..………………………………………..……………………..
กรณีนําเขาระบุผูผลิต……………………………………………………………………………………
ประเทศที่ผลิต…………………………………………………..ปริมาณ ………………………………
หมายเหตุ ………………………..………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขออนุญาตมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย คือ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบคุ คล/หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย(ถามี) กรณีที่เปนบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมกี ารมอบอํานาจ)
หนังสือรับรองปริมาณการใชวตั ถุอันตราย กรณีทดสอบภาคสนามจากหนวยทดสอบ
เอกสารแสดงขอมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย หรือ Safety Data Sheet
เอกสารสูตรสวนประกอบหรือขอกําหนดวัตถุอันตราย
อื่น ๆ ( ระบุ ) ………………………………………………………………….….
( ลายมือชื่อ ) ……………………………………ผูยื่นคําขอ
(

)

วอ./สธ ๙

ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
เดือน
พ.ศ.
วันที่
ใบอนุญาตเลขที่
สัญชาติ
อนุญาตให
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
หมูที่
สถานที่ติดตอของผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
โทรศัพท
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ
ตรอก/ซอย
ถนน
ตั้งอยูเลขที่
.หมูที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ตําบล/แขวง
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
เปนผูรับใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย
เพื่อใชในการ
ชื่อทางการคา
ชื่อวัตถุอันตราย(สารสําคัญ) และอัตราสวน

ประเภทและลักษณะของวัตถุอันตราย
ปริมาณ
หมายเหตุ
ใบอนุญาตฉบับนีใ้ หใชไดจนถึงวันที่
(ลายมือชื่อ)
(

เดือน

พ.ศ.
พนักงานเจาหนาที่
)

วอ./สธ ๑๐

ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
เดือน
พ.ศ.
วันที่
ใบอนุญาตเลขที่
สัญชาติ
อนุญาตให
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
หมูที่
สถานที่ติดตอของผูรับใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย ตั้งอยูเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
อําเภอ/เขต
โทรสาร
โทรศัพท
ชื่อและที่อยูของสถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย ชื่อ
ตรอก/ซอย
ถนน
ตั้งอยูเลขที่
.หมูที่
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ตําบล/แขวง
โทรศัพท
โทรสาร
รหัสไปรษณีย
เปนผูรับใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
เพื่อใชในการ
ชื่อทางการคา
ชื่อวัตถุอันตราย(สารสําคัญ) และอัตราสวน

ประเภทและลักษณะของวัตถุอันตราย
ชื่อผูผลิต
ประเทศที่ผลิต
ปริมาณ
หมายเหตุ
ใบอนุญาตฉบับนีใ้ หใชไดจนถึงวันที่

เดือน

(ลายมือชื่อ)
(

พ.ศ.
พนักงานเจาหนาที่
)

