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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบแทนใบรับแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนใบรับแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 และที่เแกไขเพิ่มเติม
2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2549
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบพ.ศ.2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคมพ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3 ชั่วโมง
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบแทนใบรับแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท 0-5389-4742 ตอ 11 ถึง 13 โทรสาร 0-5389-4379/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับบริการวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
กรณีใบแจงขอเท็จจริงเกี่ย วกับวั ตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับ ผิด ชอบ
(วอ./สธ 5) เกิดเหตุสูญหายลบเลือนหรือชํารุดผูแจงฯสามารถยื่นหนังสือแจงความประสงคขอรับใบแทนใบแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตอพนักงานเจาหนาที่ผูรับแจงฯพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ในการยื่นคําขอขอใหผูยื่นคําขอศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชนพรอมจัดเตรียมคําขอและเอกสาร
ประกอบใหครบถวนถูกตองสอดคลองตามคูมือฯและกฎระเบียบหลักเกณฑและขอกําหนดที่เกี่ยวของ

2/5

กฎระเบียบหลักเกณฑในการรับคําขอและการพิจารณาอนุญาต
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตรายพ.ศ.
2535 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบพ.ศ. 2554
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf)
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร 1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอใบ
30 นาที
สํานักงาน
แทน
สาธารณสุข
(2) เจาหนาที่พิจารณา
จังหวัดเชียงใหม
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
2) การพิจารณา
ขั้นตอนการพิจารณา
120 นาที
สํานักงาน
(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ
สาธารณสุข
และประเมินเอกสาร
จังหวัดเชียงใหม
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบแทน
3) การลงนาม/
ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา 20 นาที
สํานักงาน
คณะกรรมการมีมติ
อนุญาต
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
4) แจงผลการพิจารณา
10 นาที
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 ชั่วโมง
13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 3 ชั่วโมง
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1
ฉบับ
กรณีผูยื่นคําขอ
ประชาชน
เปนบุคคลธรรมดา
ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาใบทะเบียน
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ที่

2)

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การคา

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หนังสือแจงความ ประสงคขอใบ
แทนพรอมระบุ
สาเหตุที่ตองขอ
ใบแทน
สําเนาหนังสือ
มอบอํานาจ
แตงตั้งและแตงตั้ง
ผูดําเนินกิจการ
ของนิติบุคคล
สําเนาหนังสือ
รับรองการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการ
อนุญาต

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
พาณิชย (ถามี)
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
เอกสาร
กรณีผูยื่นคําขอ
เปนนิตบิ ุคคล
ใหยื่นสําเนา
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลพรอม
วัตถุประสงคแนบ
ทายเอกสารคัด
สําเนามาไมเกิน 6
เดือนรับรองสําเนา
ถูกตองประทับตรา
นิติบุคคลกรณีระบุ
ไวในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
1
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

0

1

ชุด

0

1

ชุด

กรณีใชสําเนา
จะตองไมหมดอายุ
และมีลายเซนต
ของเจาหนาที่
รับรอง
กรณีใชสําเนา
จะตองมีลายเซนต
ของเจาหนาที่
รับรอง
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ที่
4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หลักฐานที่
1
1
เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการขอ
ใบแทน

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
หลักฐานที่
เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการขอใบ
แทนไดแก
(1) ใบแจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายชนิดที่
1 ฉบับจริงที่
ชํารุดเสียหาย
(สําหรับกรณีชํารุด
เสียหายหรือลบ
เลือน)
(2) ใบแจงความ
(สําหรับกรณีสูญ
หาย)

15. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม โทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
2) ชองทางการรองเรียนกลุมกํากับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาด สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ที่อยูชั้น 5 อาคาร 2 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถนนติวานนท
ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2590 7303, 0 2590 7305-6
โทรสาร 0 2590 7308, 0 2591 8483 E-mail toxic@fda.moph.go.th
หมายเหตุ (กรณีติดตามสถานะการพิจารณาคําขอเฉพาะการยื่นคําขอที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
3) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) ที่อยูชั้น 1 อาคาร 1 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
88/24 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สายดวน 1556
โทรศัพท 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail 1556@fda.moph.go.th
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

5/5

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) ตัวอยางหนังสือแจงความประสงคขอใบแทนใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
เนื่องจากเหตุสูญหาย
2) ตัวอยางหนังสือแจงความประสงคขอใบแทนใบแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
เนื่องจากเหตุชํารุดเสียหายหรือลบเลือน
18. หมายเหตุ
1.กรุณาเตรียมเอกสารตามใบตรวจรับเอกสารประกอบคําขอฯใหครบถวนและถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาตหาก
เอกสารเปนสําเนาใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ

