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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรแจง้เปลีย่นแปลงชือ่หรอืทีต่ัง้สถำนทีผ่ลิตสถำนทีน่ ำเขำ้หรือสถำนที่เกบ็เครื่องส ำอำงควบคุม 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 
กระทรวง:กระทรวงสำธำรณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถำนที่ผลิตสถำนที่น ำเข้ำหรือสถำนที่เก็บเครื่องส ำอำงควบคุม 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุมัติ  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วข้อง: 

1) พ.ร.บ. เครื่องส ำอำงพ.ศ.2535 
2) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชนพ.ศ. 

2557 
6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนภูมิภำคจงัหวัดนนทบุรี  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ  
 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเรื่องก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชนพ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2557  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ1วันท ำกำร 
9. ข้อมลูสถติิ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน  

กำรแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถำนที่ผลิตสถำนที่น ำเข้ำหรือสถำนที่เก็บเครื่องส ำอำงควบคุม  
11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุขส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี 
ศูนย์บริกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
12.1.วัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่ตั้งสถำนที่ผลิตสถำนที่น ำเข้ำหรือสถำนที่เก็บเครื่องส ำอำงควบคุม 
12.2. ข้อมูลรำยละเอียดและเอกสำรหลักฐำนประกอบเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 

หมำยเหต ุ
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ 

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดผู้ประกอบกำรพร้อมเอกสำร
ประกอบ 

5 นำที ส ำนักงำน
สำธำรณสุข

จังหวัดนนทบุร 

ในกรณี
เจ้ำหน้ำที่
งำนอยู่
ด ำเนินกำร 

2) กำรตรวจสอบ
เอกสำร 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจควำมครบถ้วนของหนังสือ
ค ำขอฯและเอกสำรประกอบพร้อมลงเลข
รับและลงนำมใบบันทึกข้อควำม 

15 นำที ส ำนักงำน
สำธำรณสุข

จังหวัดนนทบุร 

ในกรณี
เจ้ำหน้ำที่
งำนอยู่
ด ำเนินกำร 

3) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลที่ขอแก้ไขในงำน
ระบบสำรสนเทศโลจิสติกส์ด้ำนผลิตภัณฑ์
สุขภำพ 

30 นำที ส ำนักงำน
สำธำรณสุข

จังหวัดนนทบุร 

ในกรณี
เจ้ำหน้ำที่
งำนอยู่
ด ำเนินกำร 

4) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ร่ำง, ตรวจสอบและพิมพ์
หนังสือรับทรำบกำรขอแก้ไขฯพร้อม
บันทึกข้อมูลในระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

20 นำที ส ำนักงำน
สำธำรณสุข

จังหวัดนนทบุร 

ในกรณี
เจ้ำหน้ำที่
งำนอยู่
ด ำเนินกำร 

5) กำรลงนำม 
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตรวจทำนควำมถูกต้อง
และลงนำมในหนังสือรับทรำบกำรขอ
แก้ไขฯ 

10 นำที ส ำนักงำน
สำธำรณสุข

จังหวัดนนทบุร 

- 

6) กำรแจ้งผลพิจำรณำ 
 

เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบหนังสือรับทรำบกำรขอ
แก้ไขฯให้ผู้ประกอบกำร 

5 นำที ส ำนักงำน
สำธำรณสุข

จังหวัดนนทบุร 

- 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม 1 วัน  
 

14. งำนบริกำรนีผ้ำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัิรำชกำรมำแลว้  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยนัตวัตน 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร หมำยเหต ุ

1) ส ำเนำเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี - 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยนัตวัตน 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร หมำยเหต ุ

อำกร นำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนตำมแบบค ำ
ขอก ำหนดที่ตั้ง 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

3) ส ำเนำหนังสือจดทะเบียนนิติ
บุคคล (บริษัทมหำชนจ ำกัด, 
บริษัทจ ำกัด, ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด,
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ) 

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  
เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็น
นิติบุคคล 

4) ส ำเนำหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ์ 

- 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  
เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็น
นิติบุคคล 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร หมำยเหต ุ

1) หนังสือแจ้งขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
ผู้ประกอบกำร 

- 1 0 ฉบับ - 

2) แบบค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดผู้ประกอบกำร  

ส ำนักควบคุม
เครื่องส ำอำงและ

วัตถุอันตรำย 
 

1 0 ฉบับ - 

3) ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจครบ
ทุกหน้ำ (เจ้ำหน้ำที่ลงรับแล้ว) 

ส ำนักควบคุม
เครื่องส ำอำงและ

วัตถุอันตรำย 
 

1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

4) แผนที่ตั้งสถำนที่ประกอบกำร
และสถำนที่เกี่ยวข้อง 

- 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

5) ส ำเนำหนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็น
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร หมำยเหต ุ

บุคคลต่ำงด้ำว 

6) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็น
บุคคลธรรมดำ 

7) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็น
บุคคลธรรมดำ 

8) ส ำเนำหนังสือสัญญำกำร
จัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 

กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ 

1 0 ฉบับ ส ำเนำ 1 ฉบับพร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
เฉพำะกรณีผู้แจ้งเป็นกลุ่ม
บุคคล 

 
16. ค่ำธรรมเนยีม 
1) ไม่มคีำ่ธรรมเนยีม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน กลุ่มงำนคุ้มครองผูบ้รโิภคและเภสชัสำธำรณสขุ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวัดนนทบุรี 88 หมู่ 

8 ถนนรัตนำธเิบศร ์ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงำน หรือส่งจดหมำยมำตำมที่อยู่  

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศัพท์หมำยเลข0 29503071 ต่อ 111 
 
 
 

18. ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดผู้ประกอบกำร  

2) หนังสือรับมอบอ ำนำจ 
(หนังสือรับมอบอ ำนำจต้องเป็นหนังสือท่ีเจ้ำหน้ำที่ลงรับเเล้ว) 

 
19. หมำยเหต ุ
1.ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน 1 วันท ำกำรโดยเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่กำรยื่นเอกสำรที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับหนังสือทรำบ
กำรขอแก้ไขฯ 
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2.ระยะเวลำที่เเจ้งเริ่มนับตั้งแต่กำรยื่นเอกสำรที่ครบถ้วนถูกต้องจนถึงได้รับจนถึงได้รับหนังสือรับทรำบกำรขอแก้ไข 
 
 

วนัที่พิมพ ์ 28/05/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยreviewer 
จดัท ำโดย Jintana apiwankunakorn 
อนมุัตโิดย - 
เผยแพรโ่ดย - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flow ขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏบิตัิงำน :กำรแจ้งเปลีย่นแปลงชื่อหรอืทีต่ั้งสถำนทีผ่ลติ สถำนทีน่ ำเขำ้ หรือสถำนทีเ่ก็บ
เครื่องส ำอำงควบคมุ 
 
 
 ผู้ประกอบกำรยื่นค ำขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดผู้ประกอบกำร
พร้อมเอกสำรประกอบ (5 นำที) 

 

   
 เจ้ำหน้ำที่ตรวจควำมครบถ้วนของ

หนังสือค ำขอฯและเอกสำรประกอบ
พร้อมลงเลขรับและลงนำมใบบันทึก
ข้อควำม (15 นำที) 

 

   
 เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลที่ขอแก้ไขในงำน

ระบบสำรสนเทศโลจิสติกส์ด้ำน
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ(30 นำที) 
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 เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ร่ำง, ตรวจสอบและพิมพ์

หนังสือรับทรำบกำรขอแก้ไขฯพร้อม
บันทึกข้อมูลในระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์(20 นำที) 

 

   
 ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตรวจทำนควำม

ถูกต้องและลงนำมในหนังสือรับทรำบ
กำรขอแก้ไขฯ(10 นำที) 

 

   
 เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบหนังสือรับทรำบกำร

ขอแก้ไขฯให้ผู้ประกอบกำร(5 นำที) 
 

   
 
 

 
 
 


