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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ชนิดท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 กรณี

ตรวจสถานท่ี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย

พ.ศ.2535 ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ.2554 

 

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองผูค้วบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพือ่ใช้รับจ้างพ.ศ. 2550 

 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตการนําเข้าการส่งออกและการมีไวใ้น

ครอบครองเพือ่ใช้รับจ้างซ่ึงวตัถอุนัตรายทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนา้ทีรั่บผิดชอบพ.ศ. 

2555 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตังิานเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 17วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ีสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังวตัถอุนัตราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  
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1) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ชัน้ 1 อาคาร 5 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสขุถนนติวานนท์ 

ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วนัจนัทร์วนัพธุวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (เปิดรับบตัรคิว 8.30-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.) 

2) สถานท่ีให้บริการกรณีสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยู่จงัหวดัตรังศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ

จงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

181 หมู่ที ่4 ตําบลบ้านควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000 

 

 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ ท่ีได้รับใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบวอ. 8) จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัแล้วแตมี่ความประสงค์จะเปล่ียนแปลงแก้ไขสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายในใบอนญุาตมี

ไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายจะต้องย่ืนหนงัสือแจ้งความประสงค์พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา
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ตามกฎระเบียบหลกัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 (ดรูายละเอียดและดาวน์โหลด

เอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg1.pdf ) 

 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 (ดรูายละเอียดและ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf ) 

 กฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายพ.ศ. 2552 ตามข้อ 2 (5) (ดรูายละเอียดและดาวน์โหลด

เอกสารได้ท่ีhttp://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf ) 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตการนําเข้าการสง่ออกและการมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบพ.ศ.2555 (ดู

รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี 

 http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF ) 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้างพ.ศ. 2550 (ดรูายละเอียดและดาวน์

โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf ) 

 คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิานพิจารณาอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง (ดรูายละเอียดและ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิาน

พิจารณาอนญุาตชรจ..pdf ) 

 รายละเอียดเก่ียวกบัการแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยการแตง่ตัง้พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535  

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf) 

 

 

ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้

เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึมิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คําขอ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับหนงัสือแจ้งความ

ประสงค์จะเปล่ียนแปลง

แก้ไขสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายในใบอนญุาตมีไว้

ในครอบครองซึง่วตัถุ

อนัตรายพร้อมเอกสาร

หลกัฐานประกอบและสง่

เร่ืองให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบ 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ขัน้ตอนการพิจารณา 

- พิจารณาคําขอและ

เอกสารประกอบ 

- นดัหมายเพ่ือตรวจ

ประเมินสถานท่ีเก็บรักษา

วตัถอุนัตราย 

- ตรวจประเมินสถานท่ีเก็บ

รักษาวตัถอุนัตราย 

- พิจารณาเอกสารและการ

แก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

 
 

15 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอลงนามการแก้ไข

รายการใบอนญุาตมีไว้ใน

ครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 

(แบบวอ.8) 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 
- 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่

มอบใบอนญุาต 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

(ระยะเวลาไมร่วม

เวลาท่ีผู้ ย่ืนคําขอ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 จงัหวดัตรัง มารับใบอนญุาต) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 17 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

1 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนคําขอ

เป็นนิติบคุคลให้

ย่ืน สําเนา

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคลพร้อมลง

นามรับรองสําเนา

เอกสาร 

กรณีผู้ ย่ืนคําขอ

เป็นบคุคลธรรมดา

ให้ย่ืนสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ (ถ้ามี) 

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

เอกสาร 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

) 

2) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั ((กรณีผู้ ย่ืนคําขอ

เป็นบคุคลธรรมดา

ให้ย่ืนสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ (ถ้ามี) 

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

เอกสาร)) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือแจ้งความ

ประสงค์

เปล่ียนแปลง

แก้ไขสถานท่ีเก็บ

รักษาวตัถุ

อนัตรายใน

ใบอนญุาตมีไว้

ครอบครองซึง่

วตัถอุนัตราย 

- 1 1 ชดุ - 

2) 

ใบอนญุาตมีไว้

ครอบครองซึง่

วตัถอุนัตราย 

(แบบวอ. 8) 

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

1 1 ฉบบั - 

3) แผนท่ีโดยสงัเขป - 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสดงสถานท่ีเก็บ

วตัถอุนัตรายและ

บริเวณข้างเคียง 

4) 

แผนผงัภายใน

ห้องเก็บรักษา

วตัถอุนัตราย/

บริเวณข้างเคียง

โดยแสดง

รายละเอียดให้

สอดคล้องกบั

ภาพถ่ายเชน่ชัน้

วางผลิตภณัฑ์

วตัถอุนัตรายท่ี

เก็บอปุกรณ์การ

ทํางานท่ีวาง

อปุกรณ์ปอ้งกนั

อบุตัภิยั (ถงั

ดบัเพลิงอา่งล้าง

มือฝักบวัท่ี

อาบนํา้ฉกุเฉิน) 

- 1 1 ชดุ - 

5) 

ภาพถ่ายตวั

อาคารสถานท่ี

เก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายและ

บริเวณโดยรอบ

ตวัอาคาร 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

6) 

ภาพถ่ายพืน้ห้อง

ภายในห้องเก็บ

รักษาวตัถุ

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนัตราย เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

7) 

ภาพถ่ายการจดั

ชัน้หรือยกพืน้

สําหรับวาง

ผลิตภณัฑ์วตัถุ

อนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

8) 

ภาพถ่ายระบบ

หรืออปุกรณ์การ

ระบายอากาศ

เชน่ชอ่งลม/

ประตเูข้า-ออก

ระบบปรับ

อากาศพดัลม

ปรับอากาศฯลฯ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

9) 

ภาพถ่ายปา้ย

ถาวรขนาดเห็น

ได้ชดัเจน -  ปา้ย

“วตัถอุนัตราย”

ตดิบริเวณ

ทางเข้าห้องเก็บ

รักษาวตัถุ

อนัตราย 

(ตวัหนงัสือแดง

บนพืน้ขาวขนาด

สงูอยา่งน้อย 6 

ซม) -  ปา้ย“ห้าม

สบูบหุร่ีด่ืมนํา้

รับประทาน

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาหารหรือเก็บ

อาหาร”ติดณ

บริเวณห้องเก็บ

รักษาวตัถุ

อนัตราย -  ปา้ย

“คําเตือน 9 ข้อ”

ตามท้าย

ประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุเร่ือง

หลกัเกณฑ์และ

วิธีการในการ

ผลิตการนําเข้า

การสง่ออกและ

การมีไว้ใน

ครอบครองเพ่ือ

ใช้รับจ้างซึง่วตัถุ

อนัตรายท่ี

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

รับผิดชอบพ.ศ. 

2555  ตดิณ

บริเวณห้องเก็บ

รักษาวตัถุ

อนัตราย 

10) 

ภาพถ่ายปา้ย

“อนัตรายห้าม

เข้า”หรือ“สถานท่ี

- 2 0 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มีการใช้วตัถุ

อนัตราย”ขนาด

เห็นได้ชดัเจนเพ่ือ

ใช้แจ้งเตือน

ขณะท่ีมีการใช้

วตัถอุนัตรายณ

สถานท่ีให้บริการ 

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

11) 

ภาพถ่ายระบบ

หรืออปุกรณ์

ปอ้งกนัอบุตัภิยั

โดยต้องตัง้อยู่

ใกล้ห้องเก็บ

รักษาวตัถุ

อนัตรายเชน่ -   

ถงัดบัเพลิงมีการ

ตดิหรือตัง้ไว้ไม่

ควรสงูเกิน 1.5 

เมตรเพ่ือปอ้งกนั

อนัตรายจากการ

ล้มของถงั

ดบัเพลิงและ

สะดวกในการใช้

งาน -   ตู้ยาโดย

มียาและอปุกรณ์

ปฐมพยาบาลท่ี

พร้อมใช้ -   อา่ง

ล้างมือฝักบวัหรือ

ท่ีอาบนํา้ฉกุเฉิน 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

12) ภาพถ่ายอปุกรณ์ - 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําหรับการ

จดัการกรณี

สารเคมีหกหรือ

ร่ัวไหลเชน่ถงั

ทรายขีเ้ล่ือยหรือ

แกลบพร้อม

อปุกรณ์ท่ีใช้ใน

การจดัเก็บเชน่ท่ี

โกยผงถงัขยะ 

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

13) 

ภาพถ่ายชดุ

ปฏิบตังิานและ

อปุกรณ์ปอ้งกนั

อนัตรายสว่น

บคุคล 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

14) 

ภาพถ่ายภาชนะ

รองรับการแบง่

ถ่ายผลิตภณัฑ์ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์

หรือติดลง

กระดาษ A4 ไม่

เกิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

15) 

สําเนาทะเบียน

บ้านของสถานท่ี

เก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายโดยมี

รายละเอียดเจ้า

บ้านกรณีผู้ขอ

อนญุาตไมไ่ด้

เป็นเจ้าบ้านให้

แนบหนงัสือ

ยินยอมให้ใช้

- 0 2 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถานท่ีหรือ

สญัญาเชา่โดย

ต้องแสดง

เอกสารความ

เป็นเจ้าของของผู้

ยินยอมหรือผู้ให้

เชา่ท่ีออกโดย

หนว่ยงาน

ราชการเชน่

สําเนาทะเบียน

บ้าน (เป็นเจ้า

บ้าน) หรือสําเนา

โฉนด(เป็นผู้ มี

กรรมสิทธ์ิ) เป็น

ต้น  - สําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้

ยินยอมหรือผู้ให้

เชา่ - สําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ รับการ

ยินยอมหรือผู้ เชา่ 

16) 

สําเนาหนงัสือ

มอบอํานาจและ

แตง่ตัง้

- 0 2 ชดุ (ทัง้นีต้้องมีการย่ืน

ต้นฉบบัไว้ท่ีอย.

แล้วและใช้เฉพาะ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ ดําเนินการซึง่

ได้ย่ืนต้นฉบบัไว้

ท่ีอย. แล้วพร้อม

ลงนามรับรอง

สําเนาเอกสาร  

(ขอแบบฟอร์มได้

ท่ี OSSC 

ผลิตภณัฑ์วตัถุ

อนัตรายหรือ

ดาวน์โหลดได้ท่ี 

http://www.fda.

moph.go.th/psi

ond/download.

htm ) 

กบักรณีการย่ืนคํา

ขอท่ีอย. เทา่นัน้) 

17) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการ

อนญุาตซึง่ได้ย่ืน

ต้นฉบบัไว้ท่ีอย. 

แล้วพร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาเอกสาร 

(ขอแบบฟอร์มได้

ท่ี OSSC 

ผลิตภณัฑ์วตัถุ

อนัตรายหรือ

ดาวน์โหลดได้ท่ี 

http://www.fda.

- 0 2 ชดุ (ทัง้นีต้้องมีการย่ืน

ต้นฉบบัไว้ท่ีอย.

แล้วและใช้เฉพาะ

กบักรณีการย่ืนคํา

ขอท่ีอย. เทา่นัน้) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

moph.go.th/psi

ond/download.

htm ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม(กรณีปริมาณครอบครองและพืน้ท่ีเกบ็ไม่เกินอัตราท่ีจัดเก็บค่าธรรมเนียมไว้เดมิ) 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้าน

ควนอําเภอเมืองจงัหวดัตรัง 92000  โทรศพัท์/โทรสาร   0 7520 5625 

หมายเหตุ(กรณีร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนสายดว่นอ.ย. โทรศพัท์กด  1556 

หมายเหตุ(กรณีร้องเรียน) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอยา่งแผนผงัแสดงสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

(แต่ละสถานทีอ่าจมีความแตกต่างกนัสามารถปรับเปลี่ยนแผนผงัไดโ้ดยต้องไม่ขดัต่อกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง) 

 

2) ข้อความ“คําเตือน 9 ข้อ”ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตการนําเข้า

การสง่ออกและการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบพ.ศ. 2555 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 
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ขัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน

เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


