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คู่มือสาํหรับประชาชน:  การขอใบแทนใบสาํคัญการขึน้ทะเบียนวัตถุอันตราย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การข้ึนทะเบียน การออกใบสําคญั และการต่ออายใุบสําคญัการข้ึนทะเบียนวตัถุ

อนัตรายทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยารบัผิดชอบ พ.ศ.2552 

2) พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และทีเ่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรบัผิดชอบ พ.ศ.2554 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  3 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด -  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด -  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน]  การขอใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย  23/03/2015 

23:02  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ  

ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ทีอ่ยู่: ชั้น 1 ตึกสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวญั   

อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440 

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (เปิดรบับตัรคิว 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น.) 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

   กรณีใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย (วอ./สธ 2) เกิดเหตสุญูหาย ลบเลือน หรือชํารุด ผู้ รับใบสําคญัฯ 

สามารถย่ืนหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา และชําระคา่ธรรมเนียมใบแทนตามอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง กําหนด

คา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2552 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf) 

 ในการย่ืนคําขอ ขอให้ผู้ ย่ืนคําขอศกึษารายละเอียดในคูมื่อสําหรับประชาชน  พร้อมจดัเตรียมคําขอและเอกสาร

ประกอบให้ครบถ้วนถกูต้องสอดคล้องตามคูมื่อฯ และกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง และขอให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอตรวจสอบรายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบบนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) และลง

นามในแบบตรวจสอบคําขอฯ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนย่ืนคําขอให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจรับคําขอ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 

ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1)   รับคําขอ 

(2)   ตรวจสอบความครบถ้วน

ของคําขอและเอกสารประกอบ 

(3)   คืนสําเนาให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

3 ชั่วโมง สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

- 

2) การพจิารณา 

 

(1) พิจารณาคําขอและประเมิน

เอกสาร 

(2) สรุปผลการประเมินและเสนอ

ออกใบแทน 

2 วนัทําการ สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

- 

3) การลงนาม 

 

ลงนามอนญุาต 

 

3 ชั่วโมง สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

- 

4) การแจ้งผลพิจารณา 

 

แจ้งผลการพิจารณาและออก

ใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนียม 

 

1 ชั่วโมง สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

(ระยะเวลาไมร่วมเวลา

ท่ีรอผู้ ย่ืนคําขอมารับ

ใบแทนและชําระ

คา่ธรรมเนียม) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   3 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 3 วนัทําการ 

 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf�
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติบคุคล กรมพฒันาธรุกิจ

การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนคําขอเป็นนิติบคุคล 

ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาเอกสาร)  

2) บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนคําขอเป็นบคุคลธรรมดา  

ให้ย่ืนสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน และสําเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาเอกสาร) 

 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสือแจ้งความ

ประสงค์ขอใบแทน พร้อม

ระบสุาเหตท่ีุต้องขอใบ

แทน 

- 1 1 ชดุ - 

2) หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ประกอบการขอใบแทน 

- 1 1 ชดุ (หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ประกอบการขอใบแทน ได้แก่ 

(1)   ใบสําคญัการขึน้ทะเบียน ฉบบั

จริงท่ีชํารุดเสียหาย  (สําหรับกรณี

ชํารุดเสียหายหรือลบเลือน) 

(2)   ใบแจ้งความ  (สําหรับกรณีสญู

หาย)) 

3) สําเนาหนงัสือมอบ

อํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการซึง่ได้ย่ืน

ต้นฉบบัไว้ท่ี อย. แล้ว 

พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาเอกสาร  

- 0 2 ชดุ (ขอแบบฟอร์มได้ท่ี OSSC 

ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย หรือดาวน์

โหลดได้

ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psi

ond/download.htm)หวัข้อ “บนัทกึ

การตรวจสอบหลกัฐานของผู้ขอ

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm�
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

อนญุาต” และ “แบบฟอร์มหนงัสือ

มอบอํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการ” ) 

4) สําเนาหนงัสือรับรองการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการอนญุาต

ซึง่ได้ย่ืนต้นฉบบัไว้ท่ี อย. 

แล้ว พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาเอกสาร  

- 0 2 ชดุ (ขอแบบฟอร์มได้ท่ี OSSC 

ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย หรือดาวน์

โหลดได้

ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psi

ond/download.htm)หวัข้อ 

“แบบฟอร์มหนงัสือรับรองการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข

การอนญุาต” ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบสาํคัญการขึน้ทะเบียนวัตถุอันตราย 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางการชําระค่าธรรมเนียม 

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน  ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ตัง้แต่

เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  

ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.)   

ท่ีอยู ่       ชัน้ 1 อาคาร 1  ตกึสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนตวิานนท์  

ตําบลตลาดขวญั  อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 สายดว่น   1556  โทรศพัท์   0 2590 7354 -55 โทรสาร    0 

2590 1556    E-mail      1556@fda.moph.go.th 

หมายเหตุ (กรณ๊ร้องเรียน) 

2) ช่องทางการร้องเรียน  

ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  

ท่ีอยู ่       ชัน้ 1 อาคาร 2  ตกึสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนตวิานนท์  

ตําบลตลาดขวญั  อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์   0 2590 7417-8, 0 2590 7440 

หมายเหตุ (กรณีติดตามสถานะการพิจารณาคําขอ) 

 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm�


5/7 
 

Version.01/07/2015 

3) ช่องทางการร้องเรียน  

กลุม่กํากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อนออกสูต่ลาด        สํานกัควบคมุเคร่ืองสําอางและวตัถอุนัตราย  

ท่ีอยู ่       ชัน้ 5 อาคาร 2  ตกึสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนตวิานนท์  

ตําบลตลาดขวญั  อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์   0 2590 7303, 0 2590 7305-6 โทรสาร    0 2590 

7308, 0 2591 8483    E-mail      toxic@fda.moph.go.th 

หมายเหตุ (กรณีติดตามสถานะการพิจารณาคําขอ) 

4) ช่องทางการร้องเรียน  

ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

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. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ตวัอยา่งหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย เน่ืองจากเหตสุญูหาย 

- 

2) ตวัอยา่งหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย เน่ืองจากเหตชํุารุดเสียหายหรือ

ลบเลือน 

- 

3) บนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) การขอใบแทนประเภทตา่งๆ 

 

19. หมายเหตุ 

   การนบัระยะเวลา เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและวธีิการย่ืนคาํขออนุญาตด้านผลิตภณัฑ์วัตถุอันตราย 
สถานท่ีให้บริการ:ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 

 

  

 

1. ศกึษารายละเอียดในคูมื่อสําหรับประชาชนด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย 
ตามประเภทการขออนญุาตทีเ่ก่ียวข้อง 

2. กรอกคําขอและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามที่ระบใุนคูมื่อสําหรับ
ประชาชน และตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 นดัหมายลว่งหน้า(จองคิว) 
ตามช่องทางท่ีระบใุนคูมื่อ

สําหรับประชาชน 

ระบใุห้นดัหมาย
ลว่งหน้า 

3.1.1 ย่ืนใบนดัที ่OSSC ตามวนั
เวลาที่ระบใุนใบนดั 

3.2 รับบตัรคิวที่ OSSC ตาม
วนัเวลาการให้บริการตามที่

ระบใุนคูมื่อสําหรับประชาชน 

4. ย่ืนคําขอและเอกสาร
หลกัฐานที่ชอ่งบริการตามที่

ระบใุนใบนดัหรือบตัรคิว 

ครบถ้วนตาม 
บนัทกึตรวจสอบคําขอ  

(Checklist) 
 

ไม่ครบถ้วน /  
ไม่ถกูต้องตาม 

บนัทกึตรวจสอบคําขอ  
(Checklist) 

 

5.1  เจ้าหน้าที่บนัทกึ
ข้อบกพร่องและกําหนด
ระยะเวลาการแก้ไข / 

เจ้าหน้าที่และผู้ ย่ืนคําขอลง
นามรับทราบร่วมกนั 

5.3  ผู้ ย่ืนคําแก้ไข
ข้อบกพร่องภายใน

กําหนดเวลา 

5.5 เจ้าหน้าที่คืนคําขอ 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

5.2  เจ้าหน้าที่มอบสําเนา
บนัทกึข้อบกพร่องให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอไว้เป็นหลกัฐาน 

ไม่ได้ระบใุห้นดัหมาย
ลว่งหน้า 

 5.4 เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบการแก้ไข 

5.1  เจ้าหน้าทีอ่อกใบนดัรับ
เร่ือง/ติดตามเร่ืองให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

6. เจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอและ
ประเมินเอกสารหลกัฐาน 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาตามท่ีกําหนดใน
คูมื่อสําหรับประชาชนสําหรับ
คําขอนัน้ๆ 

 

3. ตรวจสอบ 
ช่องทางการให้บริการ 

ตามท่ีระบใุนคูมื่อสําหรับ
ประชาชนวา่ต้องนดัหมาย

ลว่งหน้าหรือไม ่

8.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน
คําขอทราบภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 7. พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามท่ี

ระบใุนคูมื่อฯ 

ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

 

7.1  แจ้งเหตแุหง่ความลา่ช้า
ให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบทกุ  7 วนั
จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ 

• แก้ไขไมค่รบถ้วน / ไม่ถกูต้อง 
• เกินเวลาท่ีกําหนด 

แก้ไขครบถ้วนถกูต้อง
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

5. เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบคําขอและ 

เอกสารหลกัฐาน 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน 

คู่มือสาํหรับประชาชน เร่ือง การขอใบแทนใบสาํคัญการขึน้ทะเบียนวัตถุอันตราย 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   สํานกัควบคมุเคร่ืองสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประเภทของงานบริการ:   กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

ระยะเวลาดําเนินการรวม    3 วนัทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ *    ดรูายละเอียดขัน้ตอนการย่ืนคําขอและการตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบได้ในแผนผงัแสดงขัน้ตอนและ

วิธีการย่ืนคําขออนญุาตด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

 **   ระยะเวลาไมร่วมเวลาท่ีรอผู้ ย่ืนคําขอมารับใบแทนและชําระคา่ธรรมเนียม 

การพจิารณา (2 วันทาํการ) 

(1) พิจารณาคําขอและประเมินเอกสาร 
(2) สรุปผลการประเมินและเสนอออกใบแทน 

การตรวจสอบเอกสาร *  (3 ช่ัวโมง) 

(1)   รับคําขอ 
(2)   ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบ 
(3)   คืนสําเนาให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

การลงนาม (3 ช่ัวโมง) 

ลงนามอนญุาต 

การแจ้งผลการพจิารณา (1 ช่ัวโมง) 

แจ้งผลการพิจารณาและออกใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนียม** 


