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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตนําเข้าส่งออกหรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3  กรณีไม่ตรวจสถานท่ี 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตนําเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3  กรณีไมต่รวจสถานท่ี 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535  และกฎกระทรวงฉบบัที ่4 

(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 

 

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

 

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 4วนัทําการ 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตนําเข้าสง่ออกหรือมีไว้ใน

ครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3  กรณีไมต่รวจสถานท่ีสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรังวตัถอุนัตราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  
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1) สถานท่ีให้บริการกรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตนําเข้าหรือส่งออกวตัถอุนัตรายชนิด

ที ่3 

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 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

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

2) สถานท่ีให้บริการกรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนญุาตมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดที่ 

3 ซ่ึงออกให้โดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (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 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

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

3) สถานท่ีให้บริการกรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนญุาตมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดที่ 

3  ซ่ึงออกใหโ้ดยสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง (สถานทีเ่ก็บรักษาอยู่จงัหวดัตรัง) 

ทีอ่ยู่: ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จจงัหวดัตรัง (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

ชัน้ 1 สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 
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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 วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ รับบริการ 

 

ผู้ได้รับใบอนญุาตเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ได้แก่ใบอนญุาตผลิตวตัถอุนัตราย (แบบวอ. 2) ใบอนญุาตนําเข้าวตัถุ

อนัตราย (แบบวอ. 4) ใบอนญุาตสง่ออกวตัถอุนัตราย (แบบวอ. 6) และใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 

(แบบวอ. 8) ซึง่จําเป็นต้องขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตดงักลา่วต้องย่ืนหนงัสือขอแก้ไขตอ่พนกังาน

เจ้าหน้าท่ี 

 

การย่ืนคําขอแก้ไขตามคูมื่อสําหรับประชาชนฉบบันีเ้ป็นกรณีการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีไมต้่องมีการตรวจประเมิน

สถานท่ีเชน่การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตนําเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองการขอเปล่ียนแปลงช่ือผู้

ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายการขอเพิ่มหรือยกเลิกผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายท่ีขอครอบครองสําหรับกรณีการมีไว้ใน

ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหมายเลขโทรศพัท์หรือโทรสารเป็นต้นทัง้นีก้ารขอแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือ

วตัถอุนัตรายสตูรเคมีอตัราส่วนลกัษณะและสตูรของวตัถอุนัตรายจะกระทํามิได้ 

 

หากเป็นกรณีการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีต้องมีการตรวจประเมินสถานท่ีใหมจ่งึจะอนญุาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงได้เชน่

การเพิ่มสายการผลิตการย้ายสถานท่ีผลิตการย้ายสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายให้ดรูายละเอียดการขอแก้ไข

เปล่ียนแปลงในคูมื่อสําหรับประชาชนเร่ือง&ldquo;การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตวตัถอุนัตรายชนิด

ท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ี&rdquo; &ldquo;การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตนําเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 

กรณีตรวจสถานท่ี&rdquo; &ldquo;การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตส่งออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 กรณี

ตรวจสถานท่ี&rdquo; หรือ&ldquo;การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ี&rdquo; ตามแตก่รณี 
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วิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 

การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตผลิตนําเข้าหรือสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ให้ย่ืนคําขอณสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยาสว่นการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 

3 ให้ย่ืนคําขอตอ่หนว่ยงานผู้ออกใบอนญุาตได้แก่สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาสําหรับกรณีสถานท่ีเก็บรักษา

วตัถอุนัตรายอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครหรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัสําหรับกรณีสถานท่ีเก็บรักษาอยูต่า่งจงัหวดั 

 

การย่ืนคําขอให้ย่ืนเป็นหนงัสือแจ้งความประสงค์พร้อมใบอนญุาตฉบบัเดมิท่ีได้รับอนญุาตและเอกสารหลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องเม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาแล้วเห็นควรอนญุาตให้แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตพนกังาน

เจ้าหน้าท่ีจะบนัทกึการแก้ไขเปล่ียนแปลงลงในใบอนญุาตหรือออกใบอนญุาตให้ใหมโ่ดยไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียม 

 

ในการย่ืนคําขอขอให้ผู้ ย่ืนคําขอศกึษารายละเอียดในคูมื่อสําหรับประชาชนพร้อมจดัเตรียมคําขอและเอกสารประกอบให้

ครบถ้วนถกูต้องสอดคล้องตามคูมื่อฯและกฎระเบียบหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องและขอให้ผู้ ย่ืนคําขอตรวจสอบ

รายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบบนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) และลงนามใน

แบบตรวจสอบคําขอฯ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนย่ืนคําขอให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจรับคําขอ 

 

 

 

กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรับคําขอและการพิจารณาอนญุาต 

 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัติามพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตรายพ.ศ. 

2535 ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ. 2554 

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

 

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

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

 

3. กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 

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

 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้างพ.ศ. 2550 
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(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.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

เสนออนญุาตให้แก้ไข

เปล่ียนแปลง 
 

3 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามอนญุาต 
 

3 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

4) 

- 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่

มอบใบอนญุาตให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอ 
 

1 ชัว่โมง สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(ระยะเวลาไมร่วม

เวลาท่ีรอผู้ ย่ืนคํา

ขอมารับ

ใบอนญุาต) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 4 วนัทําการ 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 4 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

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 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือแจ้งความ

ประสงค์ขอ

เปล่ียนแปลง

รายการใน

ใบอนญุาตผลิต

นําเข้าสง่ออก

หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึง่

วตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 3 (ตามแต่

กรณี) 

- 1 1 ชดุ - 

2) 

ใบอนญุาตท่ี

ประสงค์ขอแก้ไข 

- 1 1 ชดุ (ได้แก่ 

1.  ใบอนญุาต

ผลิตวตัถอุนัตราย 

(แบบวอ. 2)    

2.  ใบอนญุาต

นําเข้าวตัถุ

อนัตราย (แบบวอ. 

4)    

3.  ใบอนญุาต

สง่ออกวตัถุ

อนัตราย (แบบวอ. 

6)   

4.  ใบอนญุาตมีไว้

ในครอบครองซึง่

วตัถอุนัตราย 

(แบบวอ. 8)  

ตามแตก่รณี) 

3) หลกัฐานท่ี - 1 1 ชดุ (หลกัฐานท่ี
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เก่ียวข้องเพ่ือ

ประกอบการขอ

แก้ไข

เปล่ียนแปลง 

เก่ียวข้องเพ่ือ

ประกอบการขอ

แก้ไขเปล่ียนแปลง

เชน่ 

1. กรณีผู้ มีไว้ใน

ครอบครองเพ่ือใช้

รับจ้างประสงค์ขอ

เปล่ียนแปลงช่ือผู้

ควบคมุการใช้วตัถุ

อนัตรายให้แนบ

หนงัสือรับรองการ

สําเร็จหลกัสตูรผู้

ควบคมุการใช้วตัถุ

อนัตรายเพ่ือใช้

รับจ้างฉบบัจริง

พร้อมสําเนา 

(เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบแล้วจะ

คืนฉบบัจริงให้ผู้

ย่ืน) สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

ควบคมุการใช้วตัถุ

อนัตรายและ

หนงัสือรับรองการ

ปฏิบตังิานของผู้

ควบคมุการใช้วตัถุ

อนัตราย 

2. กรณีผู้ มีไว้ใน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ครอบครองเพ่ือใช้

รับจ้างประสงค์จะ

ขอเพิ่มผลิตภณัฑ์

วตัถอุนัตรายท่ีขอ

ครอบครองให้

แนบสําเนา

ใบสําคญัการขึน้

ทะเบียนวตัถุ

อนัตรายและ

เอกสารข้อมลู

ความปลอดภยั 

(Safety Data 

Sheet; SDS) ของ

ผลิตภณัฑ์วตัถุ

อนัตรายท่ี

ประสงค์จะ

ครอบครองเพิ่ม 

3. กรณีการ

เปล่ียนช่ือ/ท่ีตัง้

ของผู้ผลิตหรือผู้

นําเข้า  (นิติบคุคล

เดมิ)   ให้ย่ืนแก้ไข

พร้อมคําขอแก้ไข

ใบสําคญัการขึน้

ทะเบียนวตัถุ

อนัตรายพร้อม

แนบเอกสาร

หลกัฐานยืนยนั

การเปล่ียนช่ือหรือ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีตัง้และสําเนา

ทะเบียนบ้านของ

สถานท่ีตัง้ใหม่

พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

เอกสาร 

4. กรณีการ

เปล่ียนแปลงช่ือ

ท่ีตัง้ของสถานท่ี

ผลิตหรือสถานท่ี

เก็บรักษาหากเป็น

สถานท่ีท่ีเคยได้รับ

อนญุาตแล้วให้

แนบใบอนญุาตท่ี

เก่ียวข้อง   ) 

4) 

สําเนาหนงัสือ

มอบอํานาจและ

แตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการซึง่

ได้ย่ืนต้นฉบบัไว้

ท่ีอย. แล้วพร้อม

ลงนามรับรอง

สําเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (ขอแบบฟอร์มได้

ท่ี OSSC กลุม่

ควบคมุวตัถุ

อนัตรายหรือ

ดาวน์โหลดได้ท่ี 

http://www.fda.

moph.go.th/psio

nd/download.ht

m หวัข้อ“บนัทกึ

การตรวจสอบ

หลกัฐานของผู้ขอ

อนญุาต”และ

“แบบฟอร์ม

หนงัสือมอบ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการ” ) 

5) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการปฏิบตัิ

ตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการ

อนญุาตซึง่ได้ย่ืน

ต้นฉบบัไว้ท่ีอย. 

แล้วพร้อมลง

นามรับรอง

สําเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (ขอแบบฟอร์มได้

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 
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หมายเหตุ(กรณีร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียนสายดว่นอ.ย. โทรศพัท์กด  1556 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอยา่งหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนญุาตวตัถอุนัตราย 

- 

 

2) บนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการใน

ใบอนญุาตผลิตนําเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 กรณีไมต่รวจสถานท่ี 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

การนบัระยะเวลาเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน 

 

 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 18/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


