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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1  และกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรใน     
         ใบรับแจ้งข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้ง

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และทีเ่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การแจ้งขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนิดที ่1 ทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยารับผิดชอบ พ.ศ. 2549 
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ.2554 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร:  ภายในจงัหวดันนทบรีุ  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  -  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด -  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด -  

10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน] การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  และการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี1  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการ  

กรณีสถานทีผ่ลิตหรือสถานทีเ่ก็บรักษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ทีอ่ยู่: ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวญั   
อ าเภอเมือง   จงัหวดันนทบรีุ 11000  โทรศพัท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440 
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เปิดรับบตัรคิว 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น.) 

2) สถานทีใ่ห้บริการ  
กรณีสถานทีผ่ลิตหรือสถานทีเ่ก็บรักษาอยู่จงัหวดันนทบรีุ 
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ   
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูร้ับบริการ วิธีการ และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

              ผู้ประสงค์จะด าเนินการผลิตหรือน าเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  
ต้องย่ืนแจ้งข้อเท็จจริงหรือข้อมลูเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายนัน้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เร่ือง การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 
2549 โดยต้องมาแจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการแจ้ง ทัง้นี ้ผู้ผลิตต้องแจ้งภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัผลิตครัง้แรก และผู้น าเข้าต้องแจ้งก่อนน าวตัถอุนัตรายออกจากดา่นศลุกากรเฉพาะการน าเข้าครัง้แรกเท่านัน้ 
              หากสถานที่ผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนค าขอ ณ ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา และหากสถานที่ผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยุ่ตา่งจงัหวดัให้ย่ืนค าขอ ณ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่ 
              ในการแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าไมต้่องสง่ฉลากให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและไมต้่องย่ืนขออนญุาตสถานท่ี แตจ่ะต้องจดัท าฉลากให้เป็นไปตามข้อก าหนดวา่ด้วยการแสดงฉลากวตัถุ
อนัตราย และต้องจดัเตรียมสถานท่ีให้เป็นไปตามข้อก าหนดหลกัเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การน าเข้า การสง่ออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ี
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2555  
              เม่ือผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี
และได้รับเลขที่รับแจ้งแล้ว (ใบแจ้งฯ ไมม่ีก าหนดหมดอายุ) หากภายหลงัประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้แจ้งไว้ 
เช่น สตูรสว่นประกอบท่ีไมใ่ชส่ารส าคญั ปริมาณการผลิตหรือปริมาณการน าเข้าตอ่ปี เป็นต้น ให้ผู้แจ้งย่ืนหนงัสือแจ้งความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ หน่วยงานท่ีรับแจ้ง ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือทางการค้า ช่ือและ
ปริมาณวตัถอุนัตราย (สารส าคญัหรือสารออกฤทธ์ิ) และลกัษณะของวตัถอุนัตรายจะกระท ามิได้ 
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กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรบัค าขอและการพิจารณาอนญุาต 

1.  ตรวจสอบรายช่ือวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ในความรับผิดชอบของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยอาศยัอ านาจ
ตามพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ได้ในบญัชี 4 แนบท้าย 
(1.1) ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2556 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ailist/ailist_2556.pdf) 

(1.2) ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถอุนัตราย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moit/moit_hazlist2558.pdf) 

2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ พ.ศ. 2549 (http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/49/MOPH_haz1_49.pdf) 

3.  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองการแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย พ.ศ. 
2535 ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ.2554 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf) 

4.  กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และแนวทางท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงฉลากและการจดัเตรียมสถานท่ี 

(4.1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ฉลากและระดบัความเป็นพิษของวตัถุอนัตรายท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยามีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/38/MOPH_labelandtoxiclevel_38.pdf) 

(4.2) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ฉลากและระดบัความเป็นพิษของวตัถุอนัตรายท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/49/MOPH_labelandtoxiclevel_2_49.pdf) 

(4.3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตรายท่ีส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ.2558 (http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ghs/GHS_1.pdf) 

(4.4)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ.2555 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ghs/GHS_.pdf) 

(4.5) คูม่ือการจดัท าฉลากวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1(http://www.fda.moph.go.th/psiond/permission_notify1.htm) 

(4.6) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การน าเข้า การสง่ออก และการมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF) 
 
 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ailist/ailist_2556.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moit/moit_hazlist2558.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/49/MOPH_haz1_49.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/38/MOPH_labelandtoxiclevel_38.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/49/MOPH_labelandtoxiclevel_2_49.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ghs/GHS_1.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ghs/GHS_.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/permission_notify1.htm
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ที่ ประเภทขัน้ตอน รำยละเอียดของ 

ขัน้ตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1)   รับค าขอ 
(2)   ตรวจสอบความครบถ้วน
ของค าขอและเอกสารประกอบ 
(3)   คืนส าเนาให้ผู้ยื่นค าขอ 

30 นาที กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชัสาธารณสขุ  
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ 

- 

2) การพิจารณา 
 

(1) พิจารณาค าขอและประเมิน
เอกสาร 
(2) สรุปผลการประเมิน 

1 วนั กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชัสาธารณสขุ  
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ 

- 

3) การลงนาม 
 

ลงนามอนญุาต 
 

1 วนั กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชัสาธารณสขุ  
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ 

- 

4) การแจ้งผลพิจารณา 
 

แจ้งผลการพิจารณา   
และสง่มอบใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ 
 

30 นาที กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสชัสาธารณสขุ  
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ 

(ระยะเวลา      ไม่
รวมเวลาที่รอผู้ยื่น
ค าขอมารับใบแจ้ง
ข้อเท็จจริงฯ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   2 วนั 1 ชัว่โมง 
14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิัตริำชกำรมำแล้ว  
 ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 3 ชัว่โมง 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ที่ รำยกำรเอกสำร 

ยนืยนัตัวตน 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 

(ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน) 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ชดุ (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบคุคล 

ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาเอกสาร)  

2) บตัรประจ าตวัประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นบคุคลธรรมดา  

ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน และส าเนาใบทะเบยีน

พาณิชย์ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาเอกสาร) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบฟอร์มใบแจ้ง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถุ
อนัตรายชนดิที่ 1 ที่
ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ 
(วอ./สธ 5) ที่กรอกข้อมลู
ครบถ้วน  (ยื่นเฉพาะกรณี
ยื่นแจ้งข้อเท็จจริงฯ) 

- 1 1 ชดุ - 

2) หนงัสอืแจ้งความประสงค์
ขอเปลีย่นแปลงรายการใน
ใบแจ้งข้อเทจ็จริงเก่ียวกบั
วตัถอุนัตรายชนิดที่ 1   
(ยื่นเฉพาะกรณีขอแก้ไข
เปลีย่นแปลงรายการในใบ
แจ้งข้อเท็จจริงฯ) 

- 1 - ชดุ พร้อมเอกสารระบรุายละเอยีดของ
รายการท่ีขอแก้ไขเปลีย่นแปลง 

3) เอกสารแสดงสตูร
สว่นประกอบของ
ผลติภณัฑ์ (ยื่นเฉพาะกรณี
ยื่นแจ้งข้อเท็จจริงฯ) 

- 1 1 ชดุ (เอกสารแสดงสตูรสว่นประกอบของ
ผลติภณัฑ์ ต้องแสดงช่ือและอตัราสว่น
ของสารส าคญัและสว่นประกอบอื่นๆ 
ทกุตวัในผลติภณัฑ์  โดยแสดงเป็นช่ือ
ทางเคมี ระบหุน้าที่ของสารทกุตวัใน
สตูร และระบปุริมาณเป็นร้อยละหรือ
เปอร์เซ็นต์  เช่น ร้อยละของน า้หนกัตอ่
น า้หนกั (% w/w) หรือร้อยละของ
น า้หนกัตอ่ปริมาตร (% w/v) ทัง้นี ้ต้อง
ระบสุตูรสว่นประกอบทัง้หมด (100 %) 
กรณีผลติภณัฑ์น าเข้าจากตา่งประเทศ  
เอกสารแสดงสตูรสว่นประกอบต้อง
เป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ผลติใน
ตา่งประเทศ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

4) เอกสารแสดงสตูร
สว่นประกอบและการผลติ
สารชีวภาพ (ยื่นเฉพาะ
กรณียื่นแจ้งข้อเทจ็จริงฯ ที่
มีการใช้สารชีวภาพ) 

- 1 1 ชดุ พร้อมลงนามรับรองวา่  
ไมใ่ช้เป็นสารท าความสะอาด 

5) หนงัสอืมอบอ านาจและ

แตง่ตัง้ผู้ด าเนินการ    (ยื่น

เฉพาะกรณียื่นใบแจ้ง

ข้อเท็จจริงครัง้แรก หรือยื่น

ใบแจ้งข้อเทจ็จริง/หนงัสอื

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง

รายการ หลงัจากหนงัสอื

มอบอ านาจที่ยื่นไว้ครัง้แรก

หมดอาย ุหรือมีการ

เปลีย่นแปลงรายละเอียด

ในการมอบอ านาจ) 

- 1 - ชดุ 1. หนงัสอืมอบอ านาจ ระบุ
รายละเอียดกิจกรรมที่มอบอ านาจให้
ด าเนินการ  และระบใุช้ส าหรับตดิตอ่ที่
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ  
2. ขอแบบฟอร์มได้ที่ กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ หรือพิมพ์ขึน้เองได้ตาม
ต้องการ  
3. แนบส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบ 
ผู้ รับมอบ อยา่งละ 1 ฉบบั พร้อม
เจ้าของบตัรลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

6) หนงัสอืมอบอ านาจให้มา

ท าการแทน  (กรณีผู้ รับ

มอบอ านาจและแตง่ตัง้ให้

เป็นผู้ด าเนินการมิได้มา

ติดตอ่ด้วยตนเอง) 

- 1 - ชดุ 1. หนงัสอืมอบอ านาจ ระบุ
รายละเอียดกิจกรรมที่มอบอ านาจให้
มาท าการแทน 
2. ขอแบบฟอร์มได้ที่ กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ หรือพิมพ์ขึน้เองได้ตาม
ต้องการ 
3. แนบส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบ 
ผู้ รับมอบ อยา่งละ 1 ฉบบั พร้อม
เจ้าของบตัรลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

7) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานท่ี

ติดตอ่ (ยื่นเฉพาะกรณียื่น

ใบแจ้งข้อเทจ็จริงครัง้แรก) 

กรมการ

ปกครอง 

- 1 ชดุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

8) ส าเนาทะเบียนบ้านสถานท่ี

ผลติและเก็บรักษาวตัถุ

อนัตราย (กรณีไมใ่ช่ที่

เดียวกนักบัสถานท่ีติดตอ่  

ยื่นเฉพาะกรณียื่นใบแจ้ง

ข้อเท็จจริงครัง้แรก) 

กรมการ

ปกครอง 

- 1 ชดุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

9) สญัญาเชา่ หรือหนงัสอื

ยินยอมให้ใช้สถานท่ี  ของ

สถานท่ีติดตอ่ และสถานท่ี

ผลติและเก็บรักษาวตัถุ

อนัตราย  (กรณีไมใ่ช่

กรรมสทิธ์ิของผู้แจ้งฯ  ยื่น

เฉพาะกรณียื่นใบแจ้ง

ข้อเท็จจริงครัง้แรก) 

- - 1 ชดุ 1. กรณีสญัญาเช่า พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนผู้ให้เชา่ 
2. หนงัสอืยินยอมให้ใช้สถานท่ี ต้องมี
พยานลงนาม 2 คน พร้อมส าเนาบตัร
ประชาชนของเจ้าของสถานท่ี 

10) แผนท่ีเดินทาง จาก

ส านกังานสาธารณสขุ

จงัหวดันนทบรีุ ไปยงั

สถานท่ีผลติและเก็บรักษา

วตัถอุนัตราย ((ยื่นเฉพาะ

กรณียื่นใบแจ้งข้อเท็จจริง

ครัง้แรก) 

- 1 - ชดุ  

11) แผนผงัภายในสถานท่ีผลติ

และเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

((ยื่นเฉพาะกรณียื่นใบแจ้ง

ข้อเท็จจริงครัง้แรก) 

- 1 - ชดุ ระบขุนาดพืน้ท่ีห้องตา่งๆ ในแผนผงั 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 

หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  
กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
ท่ีอยู่        ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ   หมู ่8  ถนนรัตนาธิเบศร์   ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมืองนนทบรีุ  
จงัหวดันนทบรีุ  11000  โทรศพัท์   0 2580 3195, 0 2950 3071-6 ตอ่  118  โทรสาร  0 2580 3195 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน  
ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 
ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (วอ./

สธ 5) 
- 

2) ตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยารับผิดชอบ (วอ./สธ 5)  กรณีผลิต 
- 

3) ตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยารับผิดชอบ (วอ./สธ 5)   กรณีน าเข้า 
- 

4) ตวัอย่างหนงัสือแจ้งความประสงค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี1 
- 

19. หมำยเหตุ 
       การนบัระยะเวลา เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน 

 
 

วันที่พมิพ์ 17/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 1 โดย  Reviewer 
จัดท ำโดย Oranuch Ratanasuksa 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและวิธีกำรยื่นค ำขออนุญำตด้ำนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย 
สถานท่ีให้บริการ  :  ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. ศกึษารายละเอียดในคูมื่อส าหรับประชาชนด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย 
ตามประเภทการขออนญุาตท่ีเก่ียวข้อง 

2. กรอกค าขอและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามที่ระบใุนคูมื่อส าหรับ
ประชาชน และตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 นดัหมายล่วงหน้า  
ตามช่องทางที่ระบใุนคูมื่อ

ส าหรับประชาชน 

กรณีต้องการ
ปรึกษาเจ้าหน้าที ่

3.1.1 ตดิตอ่ท่ี OSSC  สสจ.
นนทบรีุ ด้วยตนเอง ตามวนั 

เวลา ท่ีนดัหมายไว้  

3.2 รับบตัรควิท่ี OSSC สสจ.
นนทบรีุ ในวนัเวลาท่ีเปิด
ให้บริการตามที่ระบใุนคูมื่อ

ส าหรับประชาชน 

4. ย่ืนค าขอและเอกสาร
หลกัฐานท่ี OSSC  สสจ.

นนทบรีุ 

ครบถ้วนตาม 
บนัทกึตรวจสอบค าขอ  

(Checklist) 
 

ไมค่รบถ้วน  / 
ไมถ่กูต้องตาม 

บนัทกึตรวจสอบค าขอ  
(Checklist) 

 

5.1 เจ้าหน้าท่ีบนัทกึ
ข้อบกพร่องและก าหนด
ระยะเวลาการแก้ไข และ 
เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง

นามรับทราบร่วมกนั 
 

5.3 ผู้ ย่ืนค าแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในก าหนดเวลา 

5.5 เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ 
ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 

5.2 เจ้าหน้าท่ีมอบส าเนา
บนัทกึข้อบกพร่องให้ผู้ ย่ืนค า

ขอไว้เป็นหลกัฐาน 

กรณีไมต้่องการปรึกษา
เจ้าหน้าที ่

 
5.4 เจ้าหน้าท่ี 

ตรวจสอบการแก้ไข 

6. เจ้าหน้าท่ีรับเอกสาร 
 

7. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอและ
ประเมินเอกสารหลกัฐาน 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาตามที่ก าหนดใน
คูมื่อส าหรับประชาชนส าหรับ
ค าขอนัน้ๆ 

 
3. ตรวจสอบ 

เอกสารตา่งๆ ให้ครบถ้วน
ถกูต้อง ก่อนมาย่ืนเอกสาร 

9. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน
ค าขอทราบภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 
8. พิจารณาแล้วเสร็จ

ภายในก าหนดเวลาตามที่
ระบใุนคูมื่อฯ 

ใช ่
 

ไมใ่ช ่
 

8.1 แจ้งเหตแุหง่ความล่าช้าให้
ผู้ ย่ืนค าขอทราบทกุ 7 วนั

จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ 

 แก้ไขไมค่รบถ้วน / ไมถ่กูต้อง 
 เกินเวลาที่ก าหนด 

แก้ไขครบถ้วนถกูต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

5. เจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบค าขอและ 
เอกสารหลกัฐาน 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏบิัตงิำน 
คู่มือส ำหรับประชำชน เร่ือง กำรแจ้งข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1   

และกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในใบรับแจ้งข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ      :   กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
ประเภทของงานบริการ     :   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
ระยะเวลาด าเนินการรวม  :   2 วนั 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ *    ดรูายละเอียดขัน้ตอนการย่ืนค าขอและการตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบได้ในแผนผงัแสดงขัน้ตอนและ

วธีิการย่ืนค าขออนญุาตด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

   **   ระยะเวลาไม่รวมเวลาท่ีรอผู้ ย่ืนค าขอมารับใบแจ้งข้อเทจ็จริงฯ 

 

การพิจารณา (1 วัน) 

(1) พิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร 
(2) สรุปผลการประเมิน 
 

การตรวจสอบเอกสาร *  (30 นาท)ี 

(1)   รับค าขอ พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบ 
(2)   ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบ 
(3)   คืนส าเนาบนัทกึตรวจสอบค าขอ (Checklist) ให้ผู้ยื่นค าขอ 
 

การลงนาม (1 วัน) 

ลงนามอนญุาต 

การแจ้งผลการพิจารณา (30 นาท)ี 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบใบแจ้งข้อเทจ็จริงฯ ** 

**อนัตรายให้ผู้ยื่นค าขอ 


