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คู ่ มือสําหรั บประชาชน: การต่ ออายุใบรับแจ้ งการดําเนินการผลิต นําเข้ า ส่ งออก หรื อมีไว้ ในครอบครอง
ซึ งวัตถุอันตรายชนิดที 2
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: ศูนย์บริ การผลิตภั ณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ ้ มครองผู ้ บริ โภคสํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื อกระบวนงาน: การต่ออายุ ใบรับแจ้ งการดําเนินการผลิต นําเข้ า ส่งออก หรื อมีไว้ ในครอบครองซึงวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็ จ กลุ่มงานคุ ้ มครองผู ้ บริ โภคสํานั กงาน
สาธารณสุขจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
3. ประเภทของงานบริ การ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู ่ ของงานบริ การ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที ให้ อํานาจการอนุญาต หรื อที เกี ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. วั ตถุอ ั นตราย พ.ศ. 2535 และที เแก้ไขเพิ มเติ ม
2) ประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุ ใบรับ
แจ้งการดําเนิ นการวั ตถุ อ ั นตรายชนิ ดที 2 ที สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิ ดชอบ พ.ศ. 2556
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื อง แต่งตั งพนั กงานเจ้าหน้าที เพื อปฏิบั ติตามพระราชบั ญญั ติว ั ตถุอ ั นตรายพ.ศ.2535
ที กระทรวงสาธารณสุขรับผิ ดชอบ พ.ศ.2554
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคั ญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นที ให้ บริ การ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที กํ าหนดระยะเวลา ประกาศสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบั ตริ าชการเพือบริ การประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวั นที 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 3 วั นทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที มากที สุด 0
จํานวนคําขอที น้ อยที สุด 0
10. ชื ออ้ างอิงของคู ่ มือประชาชน การต่ออายุใบรับแจ้ งการดําเนินการผลิต นําเข้ า ส่งออก หรื อมีไว้ ในครอบครองซึงวั ตถุ
อั นตรายชนิดที 2
11. ช่ องทางการให้ บริ การ
1) สถานที ให้ บริการ
กรณี การต่ออายุใบรับแจ้งการดําเนิ นการวั ตถุ อ ั นตรายชนิ ดที2 ที สถานที ผลิ ตหรื อสถานที เก็บรักษาอยู่ในจังหวั ด
พระนครศรี อยุธยา
ศูนย์ บริ การผลิ ตภั ณฑ์สุ ขภาพเบ็ดเสร็ จ กลุ ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภค สํานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดพระนครศรี อยุธยา ชั น
1 ตึกสํ านั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ด130 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุ ธยา
โทรศั พท์ 0 3532 2011, 0 3524 1520 ต่อ112 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็ จ
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ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวั น จั นทร์ ถึง วั นศุ กร์(ยกเว้นวั นหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พ ั กเที ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื อนไข(ถ้ ามี) ในการยื นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับบริ การ วิ ธีการ และเงื อนไขในการยื นคําขอ
ผู ้ ได้ รับใบรับแจ้ งการดําเนินการวั ตถุ อ ั นตรายชนิดที2 ได้ แก่ใบรับแจ้ งการดําเนินการผลิตวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2
(วอ./สธ 4ก) ใบรับแจ้ งการดําเนินการนําเข้ าวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2 (วอ./สธ 4ข) ใบรับแจ้ งการดําเนินการส่งออกวั ตถุอ ั นตราย
ชนิดที 2 (วอ./สธ 4ค) และใบรับแจ้ งการดําเนินการมีไว้ ในครอบครองซึ งวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2 (วอ./สธ 4ง)ทีประสงค์จะขอ
ต่ออายุ ใบรับแจ้ งการดําเนินการวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2 ให้ ยืนคําขอต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที ภายในเก้ าสิบวั นก่อนทีใบรับแจ้ ง
การดําเนินการเกียวกั บวั ตถุ อ ั นตรายชนิดที2 จะสิ นอายุ(กําหนดต่ออายุ เดือนตุ ลาคมถึงธันวาคม) พร้ อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาตามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง การแจ้ ง การออกใบรับแจ้ ง การขอ
ต่ออายุ และการต่ ออายุ ใบรับแจ้ งการดําเนินการวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2 ทีสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. 2556
การต่ออายุใบรับแจ้ งการดําเนินการผลิต นําเข้ า ส่งออกหรือมีไว้ ในครอบครองซึงวั ตถุ อ ั นตรายชนิดที2ทีมี
สถานทีผลิตหรื อสถานทีเก็บรักษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ ยืนคําขอ ณ สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออาจ
ยืนคําขอผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้
สําหรับการต่ออายุ ใบรับแจ้ งการดําเนินการผลิต นําเข้ า ส่งออกหรื อมีไว้ ในครอบครองซึ งวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2
ทีมีสถานทีผลิตหรือสถานทีเก็บรักษาอยู่ต่างจั งหวั ดให้ ยืนคําขอ ณ สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ด ทีสถานประกอบการตั งอยู่
กฎระเบี ยบหลั กเกณฑ์ ในการรับคําขอและการพิ จารณาอนุญาต
1. ประกาศสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื อง การแจ้ ง การออกใบรับแจ้ ง การขอต่ออายุและการต่ออายุ ใบรับแจ้ ง
การดําเนินการวั ตถุ อ ั นตรายชนิดที2 ทีสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2556
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/fda/FDA_WOOR2_2556pdf.pdf)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื อง การแต่ งตั งพนั กงานเจ้ าหน้ าทีเพือการปฏิบั ติตามพระราชบั ญญัติว ั ตถุอ ั นายพ.ศ.
ตร
2535 ทีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบพ.ศ. 2554
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf)
3.คู่มือการขอต่ ออายุ ใบรับแจ้ งวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2 ผ่านอินเตอร์ เน็ต
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm)
หมายเหตุ
เนืองจากตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื อง บั ญชีรายชือวั ตถุอ ั นตราย พ.ศ. 2556 กําหนดชือวั ตถุ
อั นตรายเป็ นภาษาไทยและวงเล็บภาษาอั งกฤษ ซึ งมีผลใช้ บั งคั บเมือวั นที28 กั นยายน 2556 ดั งนั น สําหรับกรณีใบรับแจ้ ง
การดําเนินการผลิต นําเข้ า และส่งออกวั ตถุ อ ั นตรายชนิดที2 ซึงมีสถานทีผลิตหรื อสถานทีเก็บรักษาอยู่ต่างจั งหวั ด และได้ รับ
ใบรับแจ้ งการดําเนินการฯ จากสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี พ.ศ. 2556 (ก่อนวั นที 28 กั นยายน 2556) เมือ
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ครบกําหนดต่ออายุ ในปี พ.ศ. 2558 ให้ มาดําเนินการต่ ออายุ ทีสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เพือต่ ออายุ และรับใบ
รับแจ้ งการดําเนินการฉบั บใหม่ทีได้ แก้ ไขชือวั ตถุอ ั นตรายให้ สอดคล้ องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบั บดั งลก่าว
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที รับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม

4)

การแจ้ งผลพิจารณา

รายละเอียดของ
ขั นตอนการบริ การ

ระยะเวลา
ให้ บริ การ

(1) รับคําขอ
(2) ตรวจสอบความครบถ้ วน
ของคําขอและเอกสารประกอบ
(3) คืนสําเนาให้ ผู ้ ยืนคําขอ
(1) พิจารณาคําขอและประเมิน
เอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและเสนอ
ลงนามอนุญาต
ลงนามอนุญาต

3 ชัวโมง

แจ้ งผลการพิจารณาและส่งมอบ
ใบรับแจ้ งฯ ให้ ผู ้ ยืนคําขอ

1 วันทําการ

1 วันทําการ

1 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ

-

-

-

(ระยะเวลาไม่รวม
เวลาทีรอผู ้ ยืนคําขอ
มารับใบรับแจ้ งฯ )

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วั นทําการ
14. งานบริ การนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบั ติราชการมาแล้ ว3 วั นทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

0

2

ชุด

หมายเหตุ

(กรณีผู ้ ยืนคําขอเป็ นนิติบุคคล
ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาเอกสาร)
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2)

บัตรประจําตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ชุด

(กรณีผู ้ ยืนคําขอเป็ นบุคคลธรรมดา
ให้ ยืนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาเอกสาร)

หน่ วยงาน
ภาครั ฐ
ผู ้ ออกเอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

2

ชุด

1

ชุด

15.2) เอกสารอื น ๆ สําหรับยื นเพิ มเติม
ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

1)

แบบฟอร์ มคําขอต่ออายุ
ใบรับแจ้ งการดําเนินการ
วัตถุอันตรายชนิดที 2
(วอ./สธ 12) ทีกรอก
ข้ อมูลครบถ้ วน
หนังสือแสดงว่าเป็ นผู ้
ได้ รับมอบหมายให้
ดําเนินกิจการของนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดา
(1.กรณีมอบอํานาจให้
บุคคลเดียวหรือหลายคน
กระทําการครั งเดียว ปิ ด
อากรแสตมป์ 10 บาท
2มอบอํานาจให้ บุคคล
เดียวหรือหลายคนร่ วมทํา
การมากว่าครั งเดียว ปิ ด
30 บาท
3.มอบอํานาจให้ ทําการ
มากว่าครั งเดียว โดยให้
บุคคลหลายคนต่างคน
ต่างกระทํากิจการแยกกัน
ได้ คิดตามรายตัวบุคคลที
รับมอบคนละ 30 บาท)
หนังสือมอบอํานาจทัวไป
(กรณีผู ้ ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาไม่ได้ มา
ดําเนินการด้ วยตนเอง)

2)

3)

ชุด

-
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ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

หน่ วยงาน
ภาครั ฐ
ผู ้ ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(1.กรณีมอบอํานาจให้
บุคคลเดียวหรือหลายคน
กระทําการครั งเดียว ปิ ด
อากรแสตมป์ 10 บาท
2มอบอํานาจให้ บุคคล
เดียวหรือหลายคนร่ วมทํา
การมากว่าครั งเดียว ปิ ด
30 บาท
3.มอบอํานาจให้ ทําการ
มากว่าครั งเดียว โดยให้
บุคคลหลายคนต่างคน
ต่างกระทํากิจการแยกกัน
ได้ คิดตามรายตัวบุคคลที
รับมอบคนละ 30 บาท)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เลขที 229 ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.พระนครศรี อยุ ธยา
จ.พระนครศรี อยุ ธยา 13000 โทร. 0 4246 5067-70
2) ศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ชั น1 ศาลากลางจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จั งหวั ดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศั พท์ 0 3534 5689
3) ศูนย์ จัดการเรื องร้ องเรี ยนและปราบปรามการกระทํ าผิดกฎหมายเกี ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ(ศรป.)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ชั น1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวั ญ อําเภอเมือง จั งหวั ด
นนทบุรี 11000) หรื อ โทรศั พท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556 หรื อ E-mail:
1556@fda.moph.go.th
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุ สิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที 1
ถ.พิ ษณุโลก เขตดุ สิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู ่ มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มคําขอต่ ออายุ ใบรับแจ้ งการดําเนินการวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2 (วอ./สธ 12)
2)
ตั วอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม คําขอต่ออายุใบรับแจ้ งการดําเนินการวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2 (วอ./สธ 12)
19. หมายเหตุ
การนั บระยะเวลา เริ มนั บระยะเวลาตั งแต่การยืนเอกสารทีครบถ้ วนไม่รวมระยะเวลารอผู ้ ประกอบการแก้ ไข หรือส่ง
เอกสารเพิมเติม

7/8

แผนผังแสดงขั นตอนและวิธีการยื นคําขออนุญาตด้ านผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย
สถานทีให้ บริการ:ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)

สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
1. ศึกษารายละเอียดในคู่มือสําหรับประชาชนด้ านผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายตามประเภทการขออนุญาตทีเกียวข้ อง

2. กรอกคําขอและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามทีระบุในคู่มือ
สําหรับประชาชน และตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง

3. ยืนคําขอและเอกสารหลักฐานทีช่องบริการ
ตามทีระบุในใบนัดหรือบัตรคิว

5. เจ้ าหน้ าทีรับเรือง/
ติดตามเรืองให้ ผู ้ ยืนคําขอ

ครบถ้ วนตาม
บั นทึกตรวจสอบคําขอ
(Checklist)

4. เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารหลักฐาน

ไม่ครบถ้ วน/ไม่ถูกต้ องตาม
บั นทึกตรวจสอบคําขอ
(Checklist)
4.1 เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อบกพร่ องและ

6. เจ้ าหน้ าทีพิจารณาคําขอ
และประเมินเอกสารหลักฐาน

7. แจ้ งผลการพิจารณาให้ ผู ้ ยืน
คําขอทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

กําหนดระยะเวลาการแก้ ไข /
เจ้ าหน้ าทีและผู ้ ยืนคําขอลงนาม
รับทราบร่วมกัน

4.2 เจ้ าหน้ าทีมอบสําเนา
บันทึกข้ อบกพร่ องให้ ผู ้ ยืนคํา
ขอไว้ เป็ นหลักฐาน

4.3 ผู ้ ยืนคําขอแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ภายในกําหนดเวลา

4.4 เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบการแก้ ไข

4.5 เจ้ าหน้ าทีคืนคํา
ขอให้ ผู ้ ยืนคําขอ
หมายเหตุ 1.ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู ้ ประกอบการแก้ ไข หรื อส่งเอกสารเพิมเติม
2.เมือครบกําหนดเวลาตามทีระบุในคู่มือนี แล้ ว หากผู ้ อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้ วเสร็จ
จะแจ้ งเป็ นหนั งสือให้ ผู ้ ยืนคําขอรับทราบแห่งความล่าช้ าทุก7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็จ
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แผนผังแสดงขั นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
คู ่ มือสําหรั บประชาชน เรื องการต่ ออายุใบรับแจ้ งการดําเนินการ
ผลิต นําเข้ า ส่ งออก หรื อมีไว้ ในครอบครองซึ งวัตถุอันตรายชนิดที 2
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็ จ (OSSC) สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ประเภทของงานบริ การ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่ วยเดียว
ระยะเวลาดําเนินการรวม: 3 วั นทําการ
การตรวจสอบเอกสาร * (3 ชั วโมง)
(1) รับคําขอ
(2) ตรวจสอบความครบถ้ วนของคําขอและเอกสารประกอบ
(3) คืนสําเนาให้ ผู ้ ยืนคําขอ

การพิจารณา ( 1 วันทําการ)
(1) พิจารณาคําขอและประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและเสนอลงนามอนุญาต

การลงนาม (1วันทําการ)
ลงนามอนุญาต

การแจ้ งผลการพิจารณา (3 วันทําการ)
แจ้ งผลการพิจารณาและส่งมอบใบรับแจ้ งฯ ให้ ผู ้ ยืนคําขอ**

หมายเหตุ * ดูรายละเอียดขั นตอนการยืนคําขอและการตรวจสอบความครบถ้ วนของคําขอและเอกสารประกอบได้ ในแผนผังแสดงขั นตอนและ
วิธีการยืนคําขออนุญาตด้ านผลิตภัณฑ์วั ตถุอันตราย
** ระยะเวลาไม่รวมเวลาทีรอผู ้ ยืนคําขอมารับใบรับแจ้ งฯ

