
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  การยื่นค าขอและการออกใบส าคญัเกี่ยวกับวตัถุอนัตรายที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมเปน็ผู้รับผดิชอบ 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
 
 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  
(Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19))  และได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ  
ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่   ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตามแถลงการณ์ส านักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เรื่อง  การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นั้น   

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น   
รวมทั้งเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบการ
และเจ้าหน้าที่  จึงสมควรก าหนดแนวทางในการยื่นค าขอและการออกใบส าคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว  เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการในการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019  จะคลี่คลายไป 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑  และข้อ  23  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  4  
(พ.ศ.  2555)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  ข้อ  4  ของประกาศ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะการจดทะเบียนบุคลากร
เฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ   
และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๐  ของประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การขึ้นทะเบียน  การออกใบส าคัญ  และการต่ออายุใบส าคัญ 
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  พ.ศ.  2552  และข้อ  2   
ของประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  เกี่ยวกับการแจ้ง   
การขออนุญาต  และการออกใบน าผ่านวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามนัยของกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ  และกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เรื่อง  การยื่นค าขอและ 
การออกใบส าคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จนกว่าจะมี
ประกาศยกเลิก 

ข้อ 3 ค าขอหรือใบแจ้งเกี่ยวกับวัตถุอันตรายดังต่อไปนี้  สามารถยื่นผ่านระบบการอนุญาต
วัตถุอันตราย  ณ  จุดเดียว  (ระบบ  HSSS)  ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

  3.๑ ค าขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  (แบบ  วอ./อก.1) 
  3.๒ ค าขอต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  (แบบ  วอ./อก.4) 
  3.๓ ใบแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  2  (แบบ  วอ./อก.5) 
  3.๔ ใบขอต่ออายุใบรับแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่   2   

(แบบ  วอ./อก.5/1) 
  3.๕ ค าขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย  (แบบ  วอ.1) 
  3.๖ ค าขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย  (แบบ  วอ.3) 
  3.๗ ค าขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย  (แบบ  วอ.5) 
  3.๘ ค าขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  (แบบ  วอ.7) 
  3.๙ ค าขอต่ออายุใบอนุญาต  (แบบ  วอ.9) 
ข้อ 4 การยื่นค าขอหรือใบแจ้งผ่านระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย   ณ  จุดเดียว   

(ระบบ  HSSS)  ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๓  ให้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
  4.๑ สมัครสมาชิกเข้าใช้ระบบ  HSSS  โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในคู่มือสมัคร

สมาชิกระบบ  HSSS  ที่แนบท้ายประกาศนี้   แล้วสแกนเอกสารยืนยันตัวตนการสมัครสมาชิก 
ที่ ได้ลงลายมือชื่อ   หรือลงลายมือชื่ อและประทับตรานิติบุคคล  (ถ้ามี )   กรณีเป็นนิติบุคคล   
ส่งมาที่  HazCounter@diw.mail.go.th 

  4.๒ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายการที่ปรากฏในคู่มือการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอที่แนบท้ายประกาศนี้  กรณีมีการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้ท าแบบส ารวจ
ข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามแนบท้ายประกาศนี้ด้วย 

  4.๓ เข้าสู่ระบบ  HSSS  ตามวิธีการที่แนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือบันทึกข้อมูลค าขอ
หรือใบแจ้งพร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ  4.2  ในรูปแบบ  PDF 

  4.๔ ติดตามสถานะการยื่นค าขอหรือใบแจ้งได้ที่ระบบ  HSSS   
   4.๔.๑. เมื่อระบบแสดงสถานะว่า  “พิจารณาเสร็จแล้ว”  กรณีมีค่าธรรมเนียม  

ให้ผู้ยื่นด าเนินการช าระเงินผ่านระบบช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ  (e-payment)  โดยด าเนินการ
ตามคู่มือการช าระค่าธรรมเนียมที่แนบท้ายประกาศนี้   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



   4.๔.๒. เมื่อระบบได้ตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว  จะแสดง
สถานะว่า  “อนุญาตค าขอ”  ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบใบแจ้งผลการพิจารณาและสามารถ 
แจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบ  ตามแบบ  วอ./อก.๖  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปได้ 

ข้อ 5 กรณีที่ด าเนินการตามข้อ  4  แล้ว  ไม่สามารถด าเนินการได้   ให้ด าเนินการ 
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

  5.๑ จัดเตรียมค าขอหรือใบแจ้งพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายการที่ปรากฏ 
ในคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอที่แนบท้ายประกาศนี้  กรณีมีการเก็บรักษา
วัตถุอันตรายให้ท าแบบส ารวจข้อมูลสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามแนบท้ายประกาศนี้  ด้วย 

  5.๒ ส่งเอกสารตามข้อ  5.1  ในรูปแบบ  PDF  ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
RenewHazLicense@diw.mail.go.th 

  5.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ   5.1  แล้ว   
จะท าการแจ้งเลขรับเอกสาร  เพ่ือใช้อ้างอิงการติดตามเรื่อง  ทั้งนี้  สามารถตรวจสอบผลการพิจารณา
ผ่านระบบติดตามค าขอ  e-service  ได้ 

   5.๓.๑. เมื่อระบบแสดงผลการพิจารณาว่า  “พิจารณาเสร็จแล้ว”  กรณ ี
มีค่าธรรมเนียม  ให้ผู้ยื่นด าเนินการช าระเงินผ่านระบบช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ  (e-payment)  
โดยด าเนินการตามคู่มือการช าระค่าธรรมเนียมที่แนบท้ายประกาศนี้  แล้วส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินไปที่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  Payment@diw.mail.go.th  เพื่อยืนยันการช าระเงิน 

   5.๓.๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว   ระบบจะ
แสดงผลการพิจารณาว่า  “ช าระเงินแล้ว”  และผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อเท็จจริงของผู้น าเข้าหรือ 
ผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ  ตามแบบ  วอ./อก.๖   
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปได้ 

ข้อ 6 การน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่   1  ชนิดที่  2  หรือชนิดที่  3  ให้ด าเนินการผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

  6.๑ จัดเตรียมใบแจ้งการน าผ่านวตัถุอนัตรายชนดิที่  1  หรือ  ชนิดที่  2  (วอ./อก.  26)  
หรือค าขออนุญาตน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  3  (วอ./อก.  27)  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายการ 
ที่ปรากฏในคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอที่แนบท้ายประกาศนี้   

  6.๒ ส่งเอกสารตามข้อ  6.1  ในรูปแบบ  PDF  ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
HazCounter@diw.mail.go.th 

  6.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ   6.1  แล้ว   
จะท าการแจ้งเลขรับเอกสาร  เพ่ือใช้อ้างอิงการติดตามเรื่อง  ทั้งนี้  สามารถตรวจสอบผลการพิจารณา
ผ่านระบบติดตามค าขอ  e-service  ได้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



   6.๓.๑. เมื่อระบบแสดงผลการพิจารณาว่า  “พิจารณาเสร็จแล้ว”  กรณ ี
มีค่าธรรมเนียม  ให้ผู้ยื่นด าเนินการช าระเงินผ่านระบบช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ  (e-payment)  
โดยด าเนินการตามคู่มือการช าระค่าธรรมเนียมที่แนบท้ายประกาศนี้   แล้วส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงิน 
ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  Payment@diw.mail.go.th  เพือ่ยืนยันการช าระเงิน   

   6.๓.๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว   (หากมี)  
ผู้ประกอบการจะได้รับข้อมูลยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าได้รับอนุญาตให้น าผ่านวัตถุอันตรายนั้นแล้ว 

ข้อ 7 การแจ้งมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ  (แบบ  บฉ.1)  และการขอจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะ  (แบบ  บฉ.๒)   
ให้ด าเนินการผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

  7.๑ จัดเตรียมแบบ  บฉ.1  หรือแบบ  บฉ.๒  พร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
ตามค าแนะน าการยื่นเอกสารเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่แนบท้าย
ประกาศนี้ 

  7.๒ ส่งเอกสารตามข้อ  7.1  ในรูปแบบ  PDF  ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
HazSpecialist@diw.mail.go.th  เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและแจ้งว่า 
ได้รับเอกสาร  เมื่อเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนและเอกสารถูกต้องแล้ว   จะแจ้งกลับทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

   7.๒.๑. กรณีแจ้งมีบุคลากรเฉพาะตามแบบ  บฉ.1  จะได้รับรหัสผ่านเพ่ือใช้ 
ส่งรายงานตามแบบ  บฉ.4   

   7.๒.๒. กรณีจดทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะตามแบบ  บฉ.2  จะได้รับเลขที่
ทะเบียนบุคลากรเฉพาะและรหัสผ่านเพื่อใช้ท ารายงานตามแบบ  บฉ.4 

ข้อ 8 เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว   การขอรับใบแจ้ง  ใบอนุญาต  ใบส าคัญ 
การขึ้นทะเบียน  หรือหนังสือรับรอง  ซึ่งเป็นต้นฉบับจริงภายหลังที่ได้มีการรับแจ้ง  การอนุญาต   
หรือการขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

  8.๑ กรณียื่นเรื่องผ่านระบบ  HSSS  ให้น าหลักฐานยืนยันตัวตนฉบับจริงพร้อมเอกสาร
ประกอบการสมัครเขา้ใช้ระบบ  HSSS  ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ  และหลักฐานใบเสร็จรบัเงนิ  
(กรณีมีค่าธรรมเนียม)  พร้อมเอกสารการมอบอ านาจ  (กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน)  มายื่นและขอรับ 
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม   

  8.๒ กรณียื่นเรื่องผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   ให้น าเอกสารฉบับจริงทั้งหมด 
ที่ลงนามโดยผู้มีอ านาจ  หลักฐานใบเสร็จรับเงิน  (กรณีมีค่าธรรมเนียม)  พร้อมเอกสารการมอบอ านาจ  
(กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน)  มายื่นและขอรับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ข้อ 9 กรณีที่ผู้ประกอบการได้มีการด าเนินการตามประกาศนี้แล้วปรากฏว่ามีการยื่นเอกสารเท็จ  
เอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  หรือด าเนินการโดยไม่มีอ านาจ  จะมีการยกเลิก 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



  9.๑ การแจ้ง  การรับแจ้ง  ใบรับแจ้ง  ที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 
  9.๒ การขออนุญาต  การอนุญาต  ใบอนุญาต  ที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 
  9.๓ การมีหนังสือแจ้ง  การรับแจ้ง  การรับทราบ  การออกเอกสารรับแจ้ง   

การออกเอกสารรับทราบ  หรือการออกเอกสารเพื่อให้ด าเนินการได้  ที่ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด 
ข้อ 10 การยกเลิกตามข้อ  9.1  9.2  และ  9.3  ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ได้มีการ

ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี 
ข้อ 11 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะด าเนินคดีอาญากับผู้ประกอบการ  บุคคลผู้ด าเนินการ  

หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการที่ก่อให้เกิดการยกเลิกตามข้อ   9  และข้อ  10  และ 
บุคคลดังกล่าวไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

ข้อ 12 กรณีที่เกิดการด าเนนิการตามขอ้  9  ข้อ  10  และข้อ  11  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่ต้องรับผิดใด ๆ  ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดทางแพ่งหรือความรับผิดทางอาญาก็ตาม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ประกอบ  ววิิธจนิดา 
อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๙๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   เมษายน   ๒๕๖๓



  

เอกสารแนบท้าย 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง การยื่นค าขอเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

รายละเอียดที่อยู่ไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รายละเอียด URL QR Code 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://eis.diw.go.th/haz/lawnew.html 

 
คู่มือสมัครสมาชิกระบบ HSSS http://oaep.diw.go.th/haz/wp-

content/uploads/2019/12/newuser_manual203
63.pdf  

สมัครสมาชิกระบบการอนุญาตวัตถุ
อันตราย ณ จุดเดียว (ระบบ HSSS) 

http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/rigister 

 
เข้าสู่ระบบ HSSS เพ่ือยื่นค าขอ http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login 

 
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นค าขอ 

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/manual.
htm 

 
ระบบติดตามค าขอ e-service http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp   

 
คู่มือการช าระค่าธรรมเนียม http://oaep.diw.go.th/haz/wp-

content/uploads/2019/12/e-
payment17_3_63.pdf  

ค าแนะน าการยื่นเอกสารเกี่ยวกับ
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบการเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย (บฉ.๑ และ บฉ.๒) 

http://opms.diw.go.th/hazexam/document_for
_Email.pdf 

 
แบบส ารวจข้อมูลสถานประกอบการ
วัตถุอันตราย 

http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/Standard
Form.htm 

 

 

http://oaep.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2019/12/newuser_manual20363.pdf
http://oaep.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2019/12/newuser_manual20363.pdf
http://oaep.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2019/12/newuser_manual20363.pdf
http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/rigister
http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/manual.htm
http://eis.diw.go.th/haz/hazard/Forms/manual.htm
http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp
http://oaep.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2019/12/e-payment17_3_63.pdf
http://oaep.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2019/12/e-payment17_3_63.pdf
http://oaep.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2019/12/e-payment17_3_63.pdf
http://opms.diw.go.th/hazexam/document_for_Email.pdf
http://opms.diw.go.th/hazexam/document_for_Email.pdf

