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คูมือสําหรับประชาชน: การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการผลิตนําเขาสงออกหรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการผลิตนําเขาสงออกหรือมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบพ.ศ.2554
2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องการแจงการออกใบรับแจงการขอตออายุและการตออายุใบรับ
แจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2556
3) พ.ร.บ. วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 และที่เแกไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคมพ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 2วันทําการ
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการผลิตนําเขาสงออกหรือมีไว
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการกรณีการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งออกใหโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม:
ติดตอศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
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
ผูรับบริการ
ผูไดรับใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./สธ 4ง) ที่ประสงคจะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการฯตองยื่นคําขอแกไขตอพนักงานเจาหนาที่
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วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งออกให
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมใหยื่นคําขอตอตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
การยื่นคําขอใหยื่นตามแบบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
(แบบวอ./สธ 11) พรอมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องการแจงการ
ออกใบรับแจงการขอตออายุและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบพ.ศ. 2556 ทั้งนี้การขอแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อทางการคาชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสําคัญ) ไมอาจ
กระทําได
ในการยื่นคําขอขอใหผูยื่นคําขอศึกษารายละเอียดในคูมือสําหรับประชาชนพรอมจัดเตรียมคําขอและเอกสารประกอบให
ครบถวนถูกตองสอดคลองตามคูมือฯและกฎระเบียบหลักเกณฑและขอกําหนดที่เกี่ยวของเมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคํา
ขอแลวเห็นควรอนุญาตจะบันทึกรายการการแกไขเปลี่ยนแปลงไวในบันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงทายใบรับแจงการ
ดําเนินการ
กฎระเบียบหลักเกณฑในการรับคําขอและการพิจารณาอนุญาต
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 ที่
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบพ.ศ. 2554
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf)
2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องการแจงการออกใบรับแจงการขอตออายุและการตออายุใบรับแจง
การดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2556
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/fda/FDA_WOOR2_2556pdf.pdf)
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางพ.ศ. 2550
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf)
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอแกไข 30 นาที
เปลี่ยนแปลง
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
(กรณีคําขอไม
ถูกตองหรือ
เอกสารไมครบถวน
เจาหนาที่แจงผูยื่น
คําขอแกไขหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมได
ในขณะนั้นหากผู
ยื่นคําขอไม
สามารถแกไขหรือ
ยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม
ไดในขณะนั้นใหผู
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ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

(1) เจาหนาที่พิจารณาคําขอ 1 วันทําการ
และประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอแกไขเปลี่ยนแปล
ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา 1 วันทําการ
อนุญาต
เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ
ยื่นคําขอ
ดําเนินการแกไข
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนดแลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ)
-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2 วันทําการ
13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 2 วันทําการ
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
พาณิชย (ถามี)
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
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ที่
2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือ
กรมพัฒนาธุรกิจ
รับรองการจด
การคา
ทะเบียนนิติบุคคล

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
เอกสาร)
(กรณีผูยื่นคําขอ
เปนนิตบิ ุคคล
ใหยื่นสําเนา
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลเอกสารคัด
สําเนามาไมเกิน 6
เดือนรับรองสําเนา
ถูกตองประทับตรา
นิติบุคคลกรณีระบุ
ไวในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล)

14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) แบบฟอรมคําขอ สํานักควบคุม
1
1
แกไข
เครื่องสําอางและ
เปลี่ยนแปลง
วัตถุอันตราย
รายการในใบรับ
แจงการ
ดําเนินการวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2
(แบบวอ./สธ 11)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
กรณีผูยื่นคําขอ
เปนนิตบิ ุคคลผู
ดําเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มี
อํานาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของ
นิติบุคคลเปนผูลง
นามในแบบคําขอฯ

2)

ใบรับแจงการ
ดําเนินการที่
ประสงคขอแกไข

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

0

ชุด

3)

สําเนาหนังสือ
มอบอํานาจและ
แตงตั้ง
ผูดําเนินการ

-

1

ชุด

0

ใบรับแจงการ
ดําเนินการมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2
(วอ./สธ 4ง)
กรณีใชสําเนา
จะตองไมหมดอายุ
และมีลายเซนต
ของเจาหนาที่
รับรอง
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ที่
4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หลักฐานที่
1
1
เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการขอ
แกไข
เปลี่ยนแปลง

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(หลักฐานที่
เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการขอ
แกไขเปลี่ยนแปลง
เชน
1. กรณีผูมีไวใน
ครอบครองเพื่อใช
รับจางประสงคขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อผู
ควบคุมการใชวัตถุ
อันตรายใหแนบ
หนังสือรับรองการ
สําเร็จหลักสูตรผู
ควบคุมการใชวัตถุ
อันตรายเพื่อใช
รับจางฉบับจริง
พรอมสําเนา
(เจาหนาที่
ตรวจสอบแลวจะ
คืนฉบับจริงใหผู
ยื่น) สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ควบคุมการใชวัตถุ
อันตรายและ
หนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานของผู
ควบคุมการใชวัตถุ
อันตราย
2. กรณีผูมีไวใน
ครอบครองเพื่อใช
รับจางประสงคจะ
ขอเพิ่มผลิตภัณฑ
วัตถุอันตรายที่ขอ
ครอบครองใหแนบ
สําเนาใบสําคัญการ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายและ
เอกสารขอมูล
ความปลอดภัย
(Safety Data
Sheet; SDS) ของ
ผลิตภัณฑวัตถุ
อันตรายที่ประสงค
จะครอบครองเพิ่ม
3. กรณีการเปลี่ยน
ชื่อ/ที่ตั้งของผูแจง
การดําเนินการ
(นิติบุคคลเดิม)
ใหยื่นแกไขพรอม
คําขอแกไข
ใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุ
อันตรายพรอม
แนบเอกสาร
หลักฐานยืนยันการ
เปลี่ยนชื่อหรือที่ตั้ง
และสําเนา
ทะเบียนบานของ
สถานที่ตั้งใหม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
เอกสาร
4. กรณีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ
ที่ตั้งของสถานที่
เก็บรักษา
(4.1) หากเปน
สถานที่ที่เคยไดรับ
อนุญาตแลวให
แนบใบอนุญาตที่
เกี่ยวของ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(4.2) หากเปน
สถานที่ใหมใหแนบ
แผนที่สังเขปแสดง
สถานประกอบการ
และบริเวณ
ขางเคียงและ
แผนผังภายใน
อาคารของสถานที่
เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายพรอม
แนบเอกสาร
หลักฐานยืนยันการ
เปลี่ยนชื่อหรือที่ตั้ง
และสําเนา
ทะเบียนบานของ
สถานที่ตั้งใหม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
เอกสาร
5. กรณีการ
เปลีย่ นแปลงชื่อ
ที่ตั้งของสถานที่
ผลิต
(5.1) หากเปน
สถานที่ที่เคยไดรับ
อนุญาตแลวให
แนบใบอนุญาตที่
เกี่ยวของ
(5.2) หากเปน
สถานที่ใหมใหแนบ
แผนที่สังเขปแสดง
สถานประกอบการ
และบริเวณ
ขางเคียงแผนผัง
ภายในอาคารของ
สถานที่ผลิตวัตถุ
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ที่

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

สําเนาหนังสือ
รับรองการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการ
อนุญาต

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
อันตรายซึ่งแสดง
ตําแหนงการติดตั้ง
อุปกรณการผลิต
และแผนผังภายใน
อาคารของสถานที่
เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายพรอม
แนบเอกสาร
หลักฐานยืนยันการ
เปลี่ยนชื่อหรือที่ตั้ง
และสําเนา
ทะเบียนบานของ
สถานที่ตั้งใหม
พรอมลงนาม
รับรองสําเนา
เอกสาร)
)
(กรณีใชสําเนา
จะตองมีลายเซนต
ของเจาหนาที่
รับรอง)

15. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 43792)

ชองทางการรองเรียนกลุมกํากับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาดสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
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(กรณีติดตามสถานะการพิจารณาคําขอเฉพาะกรณียื่นคําขอที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
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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
หมายเหตุ(กรณีรองเรียน)
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบฟอรมคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบวอ./สธ 11)
2) ตัวอยางการกรอกคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
(แบบวอ./สธ 11)
18. หมายเหตุ
1.กรุณาเตรียมเอกสารใหครบถวนและถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาตหากเอกสารเปนสําเนาใหลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรับเอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ

