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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอใบแทนใบรับแจ้งการดาํเนินการผลิตนําเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง

วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการผลิตนําเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

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

 

2) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการแจ้งการออกใบรับแจ้งการขอต่ออายแุละการต่ออายใุบ

รับแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดที่ 2 ทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2556 

 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย

พ.ศ.2535 ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ.2554 

 

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 17/07/2015 09:45  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกรณีใบรับแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดที่ 2   ออกใหโ้ดยสํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
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ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ทีอ่ยู่: ชัน้ 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

88/24 กระทรวงสาธารณสขุ 

ถนนติวานนท์ 

ตําบลตลาดขวญั 

อําเภอเมือง 

จงัหวดันนทบรีุ 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) สถานท่ีให้บริการกรณีใบรับแจ้งการดําเนินการมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 ออกใหโ้ดย

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 รับบริการวิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 



3/8 
 

กรณีใบรับแจ้งการดําเนินการผลิตวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ก) ใบรับแจ้งการดําเนินการนําเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 

2 (วอ./สธ 4ข) ใบรับแจ้งการดําเนินการสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ค) หรือใบรับแจ้งการดําเนินการมีไว้ใน

ครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ง)เกิดเหตสุญูหายลบเลือนหรือชํารุดผู้ รับใบแจ้งฯสามารถย่ืนหนงัสือแจ้ง

ความประสงค์ขอรับใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบรับแจ้ง

ฯพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

 

ในการย่ืนคําขอขอให้ผู้ ย่ืนคําขอศกึษารายละเอียดในคูมื่อสําหรับประชาชนพร้อมจดัเตรียมคําขอและเอกสารประกอบให้

ครบถ้วนถกูต้องสอดคล้องตามคูมื่อฯและกฎระเบียบหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องและขอให้ผู้ ย่ืนคําขอตรวจสอบ

รายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบบนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) และลงนามใน

แบบตรวจสอบคําขอฯ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนย่ืนคําขอให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจรับคําขอ 

 

กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรับคําขอและการพิจารณาอนญุาต 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 

ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ. 2554 

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

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1)   รับคําขอ 

(2)   ตรวจสอบความ

ครบถ้วนของคําขอและ

เอกสารประกอบ 

(3)   คืนสําเนาให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) การพิจารณา (1) พิจารณาคําขอและ 1 วนัทําการ สํานกังาน - 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ประเมินเอกสาร 

(2) สรุปผลการประเมินและ

เสนอออกใบแทน 
 

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามอนญุาต 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

- 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่

มอบใบแทนให้ผู้ ย่ืนคําขอ 
 

1 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ระยะเวลาไมร่วม

เวลาท่ีรอผู้ ย่ืนคํา

ขอมารับใบแทน) 

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 กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนคําขอ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน 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

ประสงค์ขอใบ

แทนพร้อมระบุ

สาเหตท่ีุต้องขอ

ใบแทน 

- 1 1 ชดุ - 

2) 

หลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือ

ประกอบการขอ

ใบแทน 

- 1 1 ชดุ ( หลกัฐาน

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ประกอบการขอใบ

แทนได้แก่ 

(1)  ใบรับแจ้งการ

ดําเนินการฉบบั

จริงท่ีชํารุด

เสียหาย  (สําหรับ

กรณีชํารุดเสียหาย

หรือลบเลือน) 

(2)  ใบแจ้งความ  
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(สําหรับกรณีสญู

หาย)) 

3) 

 สําเนา

หนงัสือมอบ

อํานาจและ

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

http://www.fda.

moph.go.th/psio

nd/download.ht

m หวัข้อ“บนัทกึ

การตรวจสอบ

หลกัฐานของผู้ขอ

อนญุาต”และ

“แบบฟอร์ม

หนงัสือมอบ

อํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการ” 

) 

4) 

 สําเนา

หนงัสือรับรอง

การปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์และ

- 0 2 ชดุ (1. ใช้เฉพาะกบั

กรณีการย่ืนคําขอ

ท่ีอย. เทา่นัน้ 

2.ขอแบบฟอร์มได้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เง่ือนไขการ

อนญุาตซึง่ได้ย่ืน

ต้นฉบบัไว้ท่ีอย. 

แล้วพร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาเอกสาร 

ท่ี OSSC กลุม่

ควบคมุวตัถุ

อนัตรายหรือ

ดาวน์โหลดได้ท่ี 

http://www.fda.

moph.go.th/psio

nd/download.ht

m หวัข้อ

“แบบฟอร์ม

หนงัสือรับรองการ

ปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขการ

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- 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอยา่งหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 เน่ืองจาก

เหตสุญูหาย 

- 

 

2) ตวัอยา่งหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 เน่ืองจาก

เหตชํุารุดเสียหายหรือลบเลือน 

- 

 

3) บนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) การขอใบแทนประเภทตา่งๆ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

การนบัระยะเวลาเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


