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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งการดาํเนินการผลิตนําเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิด

ท่ี 2 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งการดําเนินการผลิตนําเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย

พ.ศ.2535 ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ.2554 

 

2) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการแจ้งการออกใบรับแจ้งการขอต่ออายแุละการต่ออายใุบ

รับแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดที่ 2 ทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2556 

 

3) พ.ร.บ. วตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 และทีเ่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชนพ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคมพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 2วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 16/07/2015 15:30  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกรณีการแจ้งการดําเนินการผลิตนําเข้าหรือส่งออกวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service Center: OSSC) 
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สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ทีอ่ยู่: ชัน้ 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

88/24 กระทรวงสาธารณสขุถนนติวานนท์ 

ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

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

2) สถานท่ีให้บริการกรณีการแจ้งการดําเนินการผลิตนําเข้าหรือส่งออกวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 

การยืน่คําขอทางอินเตอร์เน็ต (ยืน่ไดเ้ฉพาะกรณีสถานที่ผลิตหรือสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตรายเป็นกลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัและเป็นสายการผลิตเดียวกนักบัทีเ่คยไดรั้บอนญุาตวตัถอุนัตรายชนิดที่ 3 หรือได้

แจ้งดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 แลว้)/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 

หมายเหตุ (1. ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบงานโลจิสติกส์ดา้นผลิตภณัฑ์สขุภาพไดที้ ่

http://nct.fda.moph.go.th/LgtDownload/updatepath_file.jsp 

2. ดาวน์โหลดคู่มือการแจ้งดําเนินการผลิตนําเข้าส่งออกวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 ผ่านอินเตอร์เน็ตไดที้ ่

http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm 

) 

3) สถานท่ีให้บริการกรณีการแจ้งการดําเนินการมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 

สถานทีเ่ก็บรักษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ทีอ่ยู่: ชัน้ 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

88/24 กระทรวงสาธารณสขุถนนติวานนท์ 

ตําบลตลาดขวญัอําเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 

โทรศพัท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440 

 

/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
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08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

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

4) สถานท่ีให้บริการกรณีการแจ้งการดําเนินการมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 

สถานทีเ่ก็บรักษาอยู่จงัหวดัตรัง 

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (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 (เวลาการใหบ้ริการข้ึนกบัแต่ละจงัหวดั 

ดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อทีอ่ยู่และระยะเวลาเปิดใหบ้ริการของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัแต่ละจงัหวดั

ไดที้ ่http://www.moph.go.th/moph-links-province-2.php) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ รับบริการ 

 

ผู้ประสงค์จะดําเนินการผลิตหรือนําเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้ย่ืนขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรายและได้รับ

ใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย (วอ./สธ 2) นัน้แล้วหรือผู้ประสงค์จะดําเนินการสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ

ใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้มีการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรายไว้แล้วต้องย่ืนแจ้งการดําเนินการ

ผลิตนําเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (แล้วแตก่รณี) ตอ่พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีก่อนการดําเนินการ 

 

วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 

การแจ้งการดําเนินการผลิตนําเข้าหรือสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ให้ย่ืนคําขอณสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

หรืออาจแจ้งผา่นระบบเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ทัง้นีก้ารแจ้งผา่นระบบ
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เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จะกระทําได้เฉพาะกรณีเป็นการแจ้งดําเนินการผลิตท่ีผู้ ย่ืนคําขอมีใบอนญุาตผลิตวตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 3 หรือใบรับแจ้งการดําเนินการผลิตวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัและเป็น

สายการผลิตเดียวกนัแล้วและเฉพาะกรณีการแจ้งดําเนินการนําเข้าหรือสง่ออกท่ีผู้ ย่ืนคําขอมีใบอนญุาตผลิตนําเข้าหรือ

สง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 หรือใบรับแจ้งดําเนินการผลิตนําเข้าหรือสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัแล้ว 

 

การแจ้งการดําเนินการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างหรือให้บริการซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ได้แก่การให้บริการรับจ้าง

กําจดัปลวกแมลงและสตัว์ฟันคูแ่ละการให้บริการรับจ้างทําความสะอาดหากสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครให้ย่ืนคําขอณสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาและหากสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยู่

ตา่งจงัหวดัให้ย่ืนคําขอณสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

 

การแจ้งดําเนินการให้ย่ืนคําขอตามแบบ&ldquo;ใบแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (แบบวอ./ สธ 3)&rdquo; 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการแจ้งการออกใบรับแจ้ง

การขอตอ่อายแุละการตอ่อายใุบรับแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบพ.ศ. 2556 และต้องจดัเตรียมสถานท่ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดหลกัเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตการนําเข้าการสง่ออกและการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้าง

ซึง่วตัถอุนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2555 

 

สําหรับการแจ้งการดําเนินการผลิตนําเข้าหรือสง่ออกผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งตามแตล่ะช่ือผลิตภณัฑ์ (หรือตาม

ใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย) และแยกใบแจ้งตามแตล่ะประเภทของการดําเนินการเชน่ผู้ผลิตและสง่ออกวตัถุ

อนัตรายช่ือผลิตภณัฑ์ก. จะต้องแจ้งการดําเนินการผลิตสําหรับผลิตภณัฑ์ก. และแจ้งการดําเนินการสง่ออกสําหรับ

ผลิตภณัฑ์ก. 

 

สําหรับการแจ้งดําเนินการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายหากผู้แจ้งมีสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย

ตัง้อยูใ่นหลายพืน้ท่ีผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งสําหรับแตล่ะสถานท่ีเก็บรักษาหากผู้แจ้งมีสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย

อยูใ่นหลายจงัหวดัผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีในแตล่ะจงัหวดัและหากผู้แจ้งมีการครอบครองวตัถุ

อนัตรายทัง้เพ่ือใช้รับจ้างกําจดัแมลงและเพ่ือใช้รับจ้างทําความสะอาดผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งตามประเภทของการ

ใช้รับจ้าง 

 

ในการย่ืนคําขอขอให้ผู้ ย่ืนคําขอศกึษารายละเอียดในคูมื่อสําหรับประชาชนพร้อมจดัเตรียมคําขอและเอกสารประกอบให้

ครบถ้วนถกูต้องสอดคล้องตามคูมื่อฯและกฎระเบียบหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องและขอให้ผู้ ย่ืนคําขอตรวจสอบ
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รายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบบนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) และลงนามใน

แบบตรวจสอบคําขอฯ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนย่ืนคําขอให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจรับคําขอ 

 

เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งการดําเนินการตามแบบวอ./สธ. 3 และได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลกัฐาน

ประกอบการแจ้งแล้วหากถกูต้องเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องพนกังานเจ้าหน้าท่ีจะ

ออกใบรับแจ้งการดําเนินการเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งใบรับแจ้งการดําเนินการมีอาย ุ3 ปีนบัถึงวนัสิน้ปี

ปฏิทินแหง่ปีท่ีสามนบัแตปี่ท่ีออกใบรับแจ้งดรูายละเอียดการตอ่อายใุบรับแจ้งการดําเนินการได้ในคูมื่อสําหรับประชาชน

เร่ือง&ldquo;การตอ่อายใุบรับแจ้งการดําเนินการผลิตนําเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

 

กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรับคําขอและการพิจารณาอนญุาต 

 

1. การตรวจสอบรายช่ือวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ในความรับผิดชอบของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบ

ได้จากบญัชี 4 แนบท้าย 

 

(1.1)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเร่ืองบญัชีรายช่ือวตัถอุนัตรายพ.ศ. 2556 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ailist/ailist_2556.pdf) 

 

(1.2)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเร่ืองบญัชีรายช่ือวตัถอุนัตราย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moit/moit_hazlist2558.pdf) 

 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 

2535 ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ. 2554 

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

 

3. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการแจ้งการออกใบรับแจ้งการขอตอ่อายแุละการตอ่อายใุบรับ

แจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2556 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/fda/FDA_WOOR2_2556pdf.pdf) 

 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตการนําเข้าการสง่ออกและการมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2555 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF) 
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5. แนวทางปฏิบตัิการแจ้งการดําเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ประเภทการผลิตนําเข้าสง่ออกผา่นระบบ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาและการตรวจสอบกลุม่ของผลิตภณัฑ์และ

สายการผลิตท่ีสามารถแจ้งการดําเนินการผ่านระบบเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm) 

 

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้างพ.ศ. 2550 

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

 

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองยกเว้นการปฏิบตัขิองการมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้างตาม

พระราชบญัญตัิวตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/47/MOPH_exception_pco.pdf) 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1)   รับคําขอ 

(2)   ตรวจสอบความ

ครบถ้วนของคําขอและ

เอกสารประกอบ 

(3)   คืนสําเนาและมอบใบ

นดัรับเร่ือง/ตดิตามเร่ืองให้ผู้

ย่ืนคําขอ 

 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

(1) พิจารณาคําขอและ

ประเมินเอกสาร 

(2) สรุปผลการประเมินและ

เสนอออกใบรับแจ้ง 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามอนญุาต 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

- 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่

มอบใบรับแจ้งฯให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอ 
 

1 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ระยะเวลาไมร่วม

เวลาท่ีรอผู้ ย่ืนคํา

ขอมารับใบรับแจ้ง

ฯ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 2 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 2 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนคําขอ

เป็นนิติบคุคล 

ให้ย่ืนสําเนา

หนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติ

บคุคลพร้อมลง

นามรับรองสําเนา

เอกสาร 

) 

2) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนคําขอ

เป็นบคุคลธรรมดา

ให้ย่ืนสําเนาบตัร
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

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) 

แบบฟอร์มใบ

แจ้งการ

ดําเนินการวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 2  

(วอ./สธ 3) ท่ี

กรอกข้อมลู

ครบถ้วน 

- 1 1 ชดุ - 

2) 

สําเนาใบสําคญั

การขึน้ทะเบียน

วตัถอุนัตรายของ

ผลิตภณัฑ์ท่ี

ประสงค์จะแจ้ง

ดําเนินการ 

- 0 2 ชดุ - 

3) 

หลกัฐาน

ประกอบการแจ้ง

ดําเนินการผลิต  

(เฉพาะกรณี

ผลิต) 

- 1 1 ชดุ (1. กรณีสถานท่ี

ใหม ่(ยงัไมเ่คย

ได้รับใบรับแจ้ง

การดําเนินการ

ผลิตวตัถอุนัตราย
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ชนิดท่ี 2 หรือ

ใบอนญุาตผลิต

วตัถอุนัตรายชนิด

ท่ี 3 หรือกรณีเป็น

สายการผลิตใหม)่  

ให้ย่ืน 

(1)     แผนท่ี

สงัเขปแสดง

สถานท่ีผลิตและ

บริเวณข้างเคียง 

(2)     แผนท่ี

สงัเขปแสดง

สถานท่ีเก็บรักษา

และบริเวณ

ข้างเคียง 

(3)     แผนผงั

ภายในอาคารของ

สถานท่ีผลิตท่ี

แสดงตําแหนง่การ

ตดิตัง้อปุกรณ์การ

ผลิตสายการผลิต

ฯลฯ 

(4)     แผนผงั

ภายในอาคารของ

สถานท่ีเก็บรักษา

วตัถดุบิ / 

ผลิตภณัฑ์

สําเร็จรูป 

2.   กรณีสถานท่ี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เดมิ (เคยได้รับใบ

รับแจ้งการ

ดําเนินการผลิต

วตัถอุนัตรายชนิด

ท่ี 2 หรือ

ใบอนญุาตผลิต

วตัถอุนัตรายชนิด

ท่ี 3 แล้ว) ให้ย่ืน

สําเนาใบรับแจ้ง

การดําเนินการ

ผลิตวตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 2 หรือ

ใบอนญุาตผลิต

วตัถอุนัตรายชนิด

ท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้อง 

) 

4) 

หลกัฐาน

ประกอบการแจ้ง

ดําเนินการนําเข้า

หรือสง่ออก 

(เฉพาะกรณี

นําเข้าหรือ

สง่ออก) 

- 1 1 ชดุ (1.   กรณีสถานท่ี

ใหม ่(ยงัไมเ่คย

ได้รับใบรับแจ้ง

การดําเนินการ

วตัถอุนัตรายชนิด

ท่ี 2 หรือ

ใบอนญุาตวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3 ) 

ให้ย่ืน 

(1)     แผนท่ี

สงัเขปแสดง

สถานท่ีเก็บรักษา

และบริเวณ



11/18 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ข้างเคียง 

(2)     แผนผงั

ภายในอาคารของ

สถานท่ีเก็บรักษา

วตัถดุบิ / 

ผลิตภณัฑ์

สําเร็จรูป 

 

2.   กรณีสถานท่ี

เดมิ (เคยได้รับใบ

รับแจ้งการ

ดําเนินการวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 2 

หรือใบอนญุาต

วตัถอุนัตรายชนิด

ท่ี 3 แล้ว) ให้ย่ืน

สําเนาใบรับแจ้ง

การดําเนินการ

ผลิตนําเข้าหรือ

สง่ออกวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 2 

หรือใบอนญุาต

ผลิตนําเข้าหรือ

สง่ออกวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3 

ท่ีเก่ียวข้อง 

) 

5) 
หลกัฐาน

ประกอบการแจ้ง

- 1 1 ชดุ (ให้ย่ืน 

1. รายช่ือวตัถุ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดําเนินการมีไว้ใน

ครอบครอง 

(เฉพาะกรณีมีไว้

ในครอบครอง

เพ่ือใช้รับจ้างหรือ

ให้บริการ) 

อนัตรายชนิดท่ี 2 

ท่ีประสงค์จะ

ครอบครอง (ระบุ

ช่ือการค้าช่ือและ

อตัราสว่น

สารสําคญัและ

เลขทะเบียนวตัถุ

อนัตราย) 

2.   สําเนาเอกสาร

ข้อมลูความ

ปลอดภยั (Safety 

Data Sheet; 

SDS) ของ

ผลิตภณัฑ์วตัถุ

อนัตรายท่ีจะขอ

ครอบครอง 

3.   หนงัสือรับรอง

การสําเร็จ

หลกัสตูรผู้ควบคมุ

การใช้วตัถุ

อนัตรายเพ่ือใช้

รับจ้างฉบบัจริง

พร้อมสําเนา 

(เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบแล้วจะ

คืนฉบบัจริงให้ผู้

ย่ืน) (ย่ืนเฉพาะ

กรณีรับจ้างกําจดั

ปลวกแมลงและ



13/18 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สตัว์ฟันคู)่ 

4.   สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

ควบคมุการใช้วตัถุ

อนัตราย (ย่ืน

เฉพาะกรณีรับจ้าง

กําจดัปลวกแมลง

และสตัว์ฟันคู)่ 

5.   หนงัสือรับรอง

การปฏิบตังิาน

ของผู้ควบคมุการ

ใช้วตัถอุนัตราย (ดู

ตวัอยา่งใน

ตวัอยา่ง

แบบฟอร์มท้าย

คูมื่อ) (ย่ืนเฉพาะ

กรณีรับจ้างกําจดั

ปลวกแมลงและ

สตัว์ฟันคู)่ 

6.   หนงัสือ

สญัญาในการ

ให้บริการแก่ลกูค้า 

7.   กรณีสถานท่ี

ใหม ่(ยงัไมเ่คย

ได้รับใบอนญุาตมี

ไว้ในครอบครอง

ซึง่วตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 3) ให้แนบ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แผนท่ีสงัเขปแสดง

สถานท่ีเก็บรักษา

และบริเวณ

ข้างเคียงและ

แผนผงัภายใน

อาคารของสถานท่ี

เก็บรักษาวตัถุ

อนัตราย 

8.   กรณีสถานท่ี

เดมิ (เคยได้รับ

ใบอนญุาตมีไว้ใน

ครอบครองซึง่วตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3 

แล้วให้แนบสําเนา

ใบอนญุาตมีไว้ใน

ครอบครองซึง่วตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3  

) 

6) 

สําเนาหนงัสือ

มอบอํานาจและ

แตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการซึง่

ได้ย่ืนต้นฉบบัไว้

ท่ีอย. แล้วพร้อม

ลงนามรับรอง

สําเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (1. การย่ืน

ต้นฉบบัหนงัสือ

มอบอํานาจไว้

ท่ีอย. ใช้เฉพาะกบั

กรณีการย่ืนคําขอ

ท่ีอย. เทา่นัน้ 

2. ขอแบบฟอร์ม

ได้ท่ี OSSC 

ผลิตภณัฑ์วตัถุ

อนัตรายหรือ

ดาวน์โหลดได้ท่ี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

http://www.fda.

moph.go.th/psio

nd/download.ht

m หวัข้อ“บนัทกึ

การตรวจสอบ

หลกัฐานของผู้ขอ

อนญุาต”และ

“แบบฟอร์ม

หนงัสือมอบ

อํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการ” 

) 

7) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการ

อนญุาตซึง่ได้ย่ืน

ต้นฉบบัไว้ท่ีอย. 

แล้วพร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (1. ใช้เฉพาะกบั

กรณีการย่ืนคําขอ

ท่ีอย. เทา่นัน้ 

2.ขอแบบฟอร์มได้

ท่ี OSSC กลุม่

ควบคมุวตัถุ

อนัตรายหรือ

ดาวน์โหลดได้ท่ี 

http://www.fda.

moph.go.th/psio

nd/download.ht

m หวัข้อ

“แบบฟอร์ม

หนงัสือรับรองการ

ปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนญุาต” 

) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

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- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มใบแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 3) 

- 

 

2) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการผลิตวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

- 

 

3) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการนําเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

- 

 

4) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

- 
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5) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2   เพ่ือใช้รับจ้างกําจดัปลวก

แมลงและสตัว์ฟันคู ่

- 

 

6) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2   เพ่ือใช้รับจ้างใช้รับจ้างทํา

ความสะอาด 

- 

 

7) แบบฟอร์มหนงัสือรับรองการปฏิบตังิานของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย  (ย่ืนเฉพาะกรณีรับจ้างกําจดัปลวก

แมลงและสตัว์ฟันคู)่ 

- 

 

8) ตวัอยา่งการกรอกหนงัสือรับรองการปฏิบตังิานของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย  (ย่ืนเฉพาะกรณีรับจ้างกําจดั

ปลวกแมลงและสตัว์ฟันคู)่ 

- 

 

9) บนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) การแจ้งการดําเนินการผลิตนําเข้าสง่ออก

หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

การนบัระยะเวลาเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน 

 

กรณีย่ืนคําขอทางอินเตอร์เน็ตเจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบคําขอในวนัทําการถดัจากวนัท่ีผู้ ย่ืนคําขอสง่ข้อมลูผา่นทาง

อินเตอร์เน็ตและจะกดรับคําขอผา่นระบบเม่ือตรวจสอบแล้วพบวา่คําขอและข้อมลูเอกสารหลกัฐานตา่งๆถกูต้อง

ครบถ้วน(การย่ืนคําขอทางอินเตอร์เน็ตเปิดให้บริการเฉพาะกรณีการแจ้งดําเนินการผลิตนําเข้าหรือสง่ออกและผู้ ย่ืนคําขอ

ต้องมีใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งการดําเนินการของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัและเป็นสายการผลิต

เดียวกนัแล้ว) 
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วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


