1/11

คูมือสําหรับประชาชน: การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
กรณีตรวจสถานที่
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
กรณีตรวจสถานที่
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.2535
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบพ.ศ.2554

2)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางพ.ศ. 2550

3)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตการนําเขาการสงออกและการมีไวใน
ครอบครองเพื่อใชรับจางซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบพ.ศ.
2555

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนภูมิภาค
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ

17วันทําการ

9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
กรณีตรวจสถานที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมโทรศัพท 0-53894742 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
ผูที่ไดรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบวอ. 8) จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแลวแตมีความ
ประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายในใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายจะตองยื่นหนังสือ
แจงความประสงคพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบหลักที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 (ดูรายละเอียดและดาวน
โหลดเอกสารไดที่ http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg1.pdf )
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กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 (ดูรายละเอียดและ
ดาวนโหลดเอกสารไดที่
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf )
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพ.ศ. 2552 ตามขอ 2 (5) (ดูรายละเอียดและดาวนโหลด
เอกสารไดที่http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตการนําเขาการสงออกและการมีไวใน
ครอบครองเพื่อใชรับจางซึ่งวัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบพ.ศ.2555 (ดู
รายละเอียดและดาวนโหลดเอกสารไดที่
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางพ.ศ. 2550 (ดูรายละเอียดและดาวน
โหลดเอกสารไดที่ http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf )
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานพิจารณาอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง (ดูรายละเอียดและ
ดาวนโหลดเอกสารไดที่ http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/คูมือขั้นตอนการปฏิบั ติงาน
พิจารณาอนุญาตชรจ..pdf )
รายละเอียดเกี่ยวกับการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ไดที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf)
ในกรณีที่คาํ ขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถ
พิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูรบั บริการจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกมิเชนนั้นจะถือวาผูรบั บริการละทิ้งคําขอ
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

(1) ผูยื่นคําขอยื่นคําขอ
30 นาที
หนังสือแจงความประสงคจะ
เปลี่ยนแปลงแกไขสถานที่
(2) เจาหนาที่พิจารณา
เอกสารใหถูกตองครบถวน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

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

ประเภทขั้นตอน

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

(1) พิจารณาคําขอและ
10 วันทําการ
เอกสารประกอบ
(2) นัดหมายเพื่อตรวจ
ประเมินสถานที่
(3) ตรวจประเมินความ
ถูกตองและสอดคลองตาม
กฎหมายทั้งดานสถานที่และ
เอกสาร
(4) สรุปผลการประเมินและ
เสนอแกไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต
ผูมีอํานาจลงนามพิจารณา 3 วันทําการ
อนุญาต
เจาหนาที่แจงผลการ
พิจารณา

30 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 14 วันทําการ
13. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
ขอบกพรองภายใน
เวลาที่กําหนดแลว
นํามายื่นตอ
เจาหนาที่ตาม
รายชื่อที่ระบุในคํา
ขอ
)
-

-
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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
เอกสาร)
2) หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
0
1
ฉบับ
(กรณีผูยื่นคําขอ
บุคคล
การคา
เปนนิตบิ ุคคลใหยื่น
สําเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล
พรอมวัตถุประสงค
แนบทายเอกสาร
คัดสําเนามาไมเกิน
6 เดือนรับรอง
สําเนาถูกตอง
ประทับตรานิติ
บุคคล (กรณีระบุไว
ในหนังสือรับรอง
นิติบุคคล))
14.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) หนังสือแจงความ 1
1
ประสงค
เปลี่ยนแปลง
แกไขสถานที่เก็บ
รักษาวัตถุ
อันตรายใน
ใบอนุญาตมีไว

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

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย
ใบอนุญาตมีไว
ครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย
(แบบวอ. 8)
สําเนาหนังสือ
มอบอํานาจและ
แตงตั้ง
ผูดําเนินการ

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
นามและตองพิมพ
เทานั้น)
-

สํานักงาน
1
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

แผนที่โดยสังเขป แสดงสถานที่เก็บ
วัตถุอันตรายและ
บริเวณขางเคียง
แผนผังภายใน
หองเก็บรักษา
วัตถุอันตราย/
บริเวณขางเคียง
โดยแสดง
รายละเอียดให
สอดคลองกับ
ภาพถายเชนชั้น
วางผลิตภัณฑวัตถุ
อันตรายที่เก็บ
อุปกรณการ
ทํางานที่วาง
อุปกรณปองกัน
อุบัติภัย (ถัง
ดับเพลิงอางลาง
มือฝกบัวที่อาบน้ํา
ฉุกเฉิน)
ภาพถายตัว
อาคารสถานที่
เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายและ

1

0

ชุด

(กรณีใชสําเนา
จะตองไมหมดอายุ
และมีลายเซนต
ของเจาหนาที่
รับรอง)
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
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ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บริเวณโดยรอบ
ตัวอาคาร
ภาพถายพื้นหอง 1
0
ภายในหองเก็บ
รักษาวัตถุ
อันตราย

ภาพถายการจัด ชั้นหรือยกพื้น
สําหรับวาง
ผลิตภัณฑวัตถุ
อันตราย
9) ภาพถายระบบ
หรืออุปกรณการ
ระบายอากาศเชน
ชองลม/ประตู
เขา-ออกระบบ
ปรับอากาศพัดลม
ปรับอากาศฯลฯ
10) ภาพถายปาย
ถาวรขนาดเห็นได
ชัดเจน - ปาย
“วัตถุอันตราย”
ติดบริเวณทางเขา
หองเก็บรักษา
วัตถุอันตราย
(ตัวหนังสือแดง
บนพื้นขาวขนาด
สูงอยางนอย 6
ซม
) - ปาย“หามสูบ
บุหรี่ดื่มน้ํา
รับประทาน
อาหารหรือเก็บ
อาหาร”ติด ณบริ
เวณหองเก็บ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
หนากระดาษ)

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
หนากระดาษ)
(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
หนากระดาษ)
(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
หนากระดาษ)
(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
หนากระดาษ)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
รักษาวัตถุ
อันตราย
- ปาย“คําเตือน
9 ขอ”ตามทาย
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง
หลักเกณฑและ
วิธีการในการผลิต
การนําเขาการ
สงออกและการมี
ไวในครอบครอง
เพื่อใชรบั จางซึ่ง
วัตถุอันตรายที่
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
รับผิดชอบพ.ศ.
2555 ติดณ
บริเวณหองเก็บ
รักษาวัตถุ
อันตราย
11) ภาพถายปาย
1
0
“อันตรายหาม
เขา”หรือ
“สถานที่มีการใช
วัตถุอันตราย”
ขนาดเห็นได
ชัดเจนเพื่อใชแจง
เตือนขณะที่มีการ
ใชวัตถุอันตรายณ
สถานที่ใหบริการ
12) ภาพถายระบบ
1
0
หรืออุปกรณ
ปองกันอุบัติภัย
โดยตองตั้งอยูใกล
ที่

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
หนากระดาษ)

ชุด

(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
หองเก็บรักษา
วัตถุอันตรายเชน
- ถังดับเพลิงมี
การติดหรือตั้งไว
ไมควรสูงเกิน 1.5
เมตรเพื่อปองกัน
อันตรายจากการ
ลมของถัง
ดับเพลิงและ
สะดวกในการใช
งาน
- ตูยาโดยมียา
และอุปกรณปฐม
พยาบาลที่พรอม
ใช
- อางลางมือ
ฝกบัวหรือที่
อาบน้ําฉุกเฉิน
13) ภาพถายอุปกรณ 1
0
สําหรับการ
จัดการกรณี
สารเคมีหกหรือ
รั่วไหลเชนถัง
ทรายขี้เลื่อยหรือ
แกลบพรอม
อุปกรณที่ใชใน
การจัดเก็บเชนที่
โกยผงถังขยะ
14) ภาพถายชุด
1
0
ปฏิบัติงานและ
อุปกรณปองกัน
อันตรายสวน
บุคคล
ที่

15) ภาพถายภาชนะ
รองรับการแบง

-

1

0

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
หนากระดาษ)

ชุด

(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
หนากระดาษ)

ชุด

(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
หนากระดาษ)

ชุด

(เปนภาพสีพิมพ
หรือติดลงกระดาษ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ถายผลิตภัณฑ

16) สําเนาทะเบียน บานของสถานที่
เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายโดยมี
รายละเอียดเจา
บานกรณีผูขอ
อนุญาตไมไดเปน
เจาบานใหแนบ
หนังสือยินยอมให
ใชสถานที่หรือ
สัญญาเชาโดย
ตองแสดงเอกสาร
ความเปนเจาของ
ของผูยินยอมหรือ
ผูใหเชาที่ออกโดย
หนวยงานราชการ
เชนสําเนา
ทะเบียนบาน
(เปนเจาบาน)
หรือสําเนาโฉนด
(เปนผูมี
กรรมสิทธิ)์
เปนตน
-สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูยินยอม
หรือผูใหเชา
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

1

หนวยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ
A4 ไมเกิน 2 ภาพ
ตอ 1
หนากระดาษ)
-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บานของผูรับการ
ยินยอมหรือผูเชา
17) สําเนาหนังสือ
0
1
รับรองการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขการ
อนุญาต
ที่

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

(กรณีใชสําเนา
จะตองมีลายเซนต
ของเจาหนาที่
รับรอง)

15. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม(กรณีปริมาณครอบครองและพื้นที่เก็บไมเกินอัตราที่จัดเก็บคาธรรมเนียมไวเดิม)
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหมโทรศัพท: 0 5389 4742/โทรสาร 0 5389 4379
2) ชองทางการรองเรียนกลุมกํากับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาดสํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ชั้น 5 อาคาร 2 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2590 7304, 0 2590 7369 โทรสาร 0 2590 7304
E-mail toxic@fda.moph.go.th
หมายเหตุ(กรณีติดตามสถานะเฉพาะกรณียื่นคําขอที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
3) ชองทางการรองเรียนศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ศรป.) ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ตําบล
ตลาดขวัญ 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.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ตัวอยางแผนผังแสดงสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย
(แตละสถานที่อาจมีความแตกตางกันสามารถปรับเปลี่ยนแผนผังไดโดยตองไมขัดตอกฎระเบียบที่เกี่ยวของ)
2)
ขอความ“คําเตือน 9 ขอ”ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตการนําเขาการ
สงออกและการมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจางซึ่งวัตถุอันตรายที่สาํ นักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. 2555
18. หมายเหตุ
1.กรุณาเตรียมเอกสารใหครบถวนและถูกตองกอนการยื่นขอรับอนุญาตหากเอกสารเปนสําเนาใหลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
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2. การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตไดรบั เอกสารที่ครบถวนจนถึงพิจารณาแลวเสร็จและบันทึกขอมูลการ
อนุญาตในระบบสารสนเทศไมนับระยะเวลาการแกไขเอกสารหรือชี้แจงขอมูลของผูประกอบการ

