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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอแก้ไขรำยกำรกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย ที่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่
ส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำยประกำศก ำหนด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผู้รับบริการ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

คู่มือส าหรับประชาชนฉบับนี้ใช้กับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เอกสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเป็นการขอแก้ไขปลี่ยน
แปลงฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เฉพาะที่เป็นไปตามเงื่อนไขใน
ประกาศส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายว่าด้วยเรื่องก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้
พิจารณาการอนุญาตและลงนามเอกสารอนุญาต ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

ผู้ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การออกใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ โดยต้องยื่นค าขอด้วยตนเอง ณ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้า ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารส าคัญ
หรือสารออกฤทธิ์) จะกระท ามิได้ 

ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้รับมอบอ านาจและผู้มีอ านาจได้ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาตไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และต้องจัดเตรียมและยื่นเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  ขอให้ผู้ยื่นค าขอตรวจสอบรายการ
เอกสารด้วยตนเองตามแบบบันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) และลงนามในแบบ
ตรวจสอบค าขอฯ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนยื่นค าขอ 

(จ านวนชุดเอกสารที่ต้องยื่น - เอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และขอให้ผู้ยื่นค าขอจัดท าส าเนา 1 ชุด เก็บไว้ที่ตนเองเพ่ือ
เป็นหลักฐานในการอ้างอิง) 

ในการยื่นค าขอ ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าค าขอแล้วน าหลักฐานการช าระค่าค าขอ พร้อมค าขอ เอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอ และ checklist ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานทางวิชาการที่ยื่นและแจ้งผลโดยใช้เวลาไม่เกิน 7 วันท าการ 

ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่
สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดย
ผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 10 วันท าการ มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้ง
ค าขอ 

หากเอกสารหลักฐานครบถ้วนหรือผู้ยื่นค าขอแก้ไขข้อบกพร่องหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วน
ภายใน 10 วันท าการ และผู้ยื่นค าได้ขอช าระเงินค่าประเมินเอกสารทางวิชาการแล้ว  เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดรับ
เรื่องให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
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การพิจารณาอนุญาต 

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามที่ระบุในคู่มือประชาชน การนับระยะเวลาเริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และ/หรือได้รับเอกสารที่แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว พร้อม
หลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสาร โดยผู้ยื่นค าขอสามารถขอรับเรื่องได้ตามวันนัดที่ก าหนดไว้ในใบนัดรับเรื่อง  
การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะออกเป็นหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้ร้ับอนุญาตแล้วจึงจะ
ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

หมายเหตุ 

การช าระค่าค าขอและค่าประเมินเอกสารทางวิชาการเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการรับค าขอและการพิจารณาอนุญาต 

1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการขึ้นทะเบียน การออกใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

2.   ประกาศส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายว่าด้วยเรื่องก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เป็นผู้พิจารณาการอนุญาตและลงนามเอกสารอนุญาต 

 

 
 ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center: OSSC) 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ทีอ่ยู่: ชั้น 1 อาคาร 5 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
88/24 กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ   
อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: เปิดรับบัตรคิว 8.30 - 15.30 น. )  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Law.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Law.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Law/5.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%25
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Law/5.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%25
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Law/5.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%25
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วันท าการ 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
(1)   ผู้ยื่นค าขอยื่นหลักฐานการช าระค่าใช้จ่าย  (ค่าพิจารณาค าขอ

และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและค่าประเมินเอกสาร
ทางวิชาการ)  พร้อมค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและ/
หรือแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว 

(2)   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและออกใบนัดรับเรื่อง/ติดตามเรื่อง 

(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
 

2) กำรพิจำรณำ 
(1)   พิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร 
(2)   สรุปผลการประเมิน 
(3)   จัดท าหนังสืออนุญาตและลงนาม 

(หมายเหตุ:  
-     ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นขอรับหนังสือการอนุญาตได้ตามวันที่

ก าหนดในใบนัดรับเรื่องเป็นต้นไป 
-     ระยะเวลาไม่รวมเวลาที่รอผู้ยื่นค าขอมารับหนังสือการอนุญาต) 

14 วันท าการ ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบฟอร์มค ำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย (วอ./สธ 
6) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ   0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำใบส ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำยที่ประสงค์ขอแก้ไข  พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำเอกสำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ    1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

เอกสำรรับรองว่ำรำยกำรที่ขอแก้ไขเป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีส ำนักควบคุมเครื่องส ำอำง
และวัตถุอันตรำยประกำศก ำหนด 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ   0 ชุด 
หมำยเหตุ  
-   ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC วัตถุอันตราย หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุม

วัตถุอันตราย 
4) 

 
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ    0 ชุด 
หมำยเหตุ  

(1)  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดบรรจุ ชนิดวัสดุ หรือลักษณะภาชนะบรรจุวัตถุ
อันตราย  
-   ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติม แต่หากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและ

ลักษณะของภาชนะบรรจุในแบบฟอร์มค าขอไม่ชัดเจน  ให้แนบเอกสารภาพถ่าย
แสดงลักษณะภาชนะบรรจุ  การหุ้มห่อ หรือผูกมัดภาชนะบรรจุ ตามแต่กรณี 

(2)  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบสี  ปริมาณสี  เพ่ิมสีในสูตรฯ  เปลี่ยนแปลง
ลักษณะสีของผลิตภัณฑ์  วัตถุดิบน้ าหอม  หรือปริมาณน้ าหอม  ให้แนบ 
-   เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของวัตถุดิบสีหรือวัตถุดิบน้าหอมที่ขอ

เปลี่ยนแปลง  
-   เอกสารแสดง product specification ใหม ่(กรณีสีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม)  
-   สูตรส่วนประกอบที่ขอแก้ไขใหม่ และสูตรส่วนประกอบเดิมที่ข้ึนทะเบียนไว้ (เฉพาะ

กรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ/ปริมาณ สีหรือน้าหอม หรือเพ่ิมสี (เพ่ิมสูตร)) 

(3)  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางต าแหน่งข้อความท่ีแสดง วันเดือนปีที่ผลิต วัน
หมดอายุ หรือครัง้ที่ผลิตที่แสดงบนฉลาก  
-   ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติม 

(4)  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง การขอเพ่ิม การขอยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงการจัด
วางต าแหน่งโลโก้ของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้แนบ 
-   หนังสือ/เอกสารหลักฐานแสดงโลโก้ของบริษัท  
-   กรณีขอเพ่ิมโลโก้ ให้แนบสาเนาใบสาคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายของฉลากที่

ไดร้ับอนุญาตให้แสดงโลโก้นั้นแล้ว พร้อมรับรองสาเนาเอกสาร  

(5)  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางต าแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงรูปสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวกับภาชนะบรรจุหรือรูปสัญลักษณ์การรีไซเคิลภาชนะบรรจุที่แสดงบนฉลาก ให้
แนบ  
-   เอกสารชี้แจงการแสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับภาชนะบรรจุหรือสัญลักษณ์การรีไซเคิล

ภาชนะบรรจุ 

(6)  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ของผู้ผลิต 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐ 
ผู้ออกเอกสำร 

ผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่าย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่แสดงบนฉลาก  หรือการขอแก้ไขชื่อ ที่
อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสารของผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือชื่อผู้ผลิตต่างประเทศ ให้
แนบ 
-   ส าเนาใบสาคัญการข้ึนทะเบียนฯ ที่สลักหลังการแก้ไขแล้ว พร้อมรับรองส าเนา

เอกสาร  
-   ส าเนาใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือส าเนาใบรับแจ้งการด าเนินการวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 2 ที่สลักหลังการแก้ไขแล้ว พร้อมรับรองส าเนาเอกสาร  

(7) การขอแก้ไขชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือเบอร์โทรสารของผู้จัดจ าหน่ายหรือ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้แนบ 
-   เอกสารหลักฐานยืนยันการเปลี่ยนที่อยู่  
-   ส าเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งใหม่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาเอกสาร  

(8) กรณีดังต่อไปนี้ ไม่จ าเป็นต้องส่งเอกสารแนบเพ่ิมเติม 
-   การขอยกเลิกขนาดบรรจุ หรือภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
-   การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีของตัวอักษรบนฉลาก  สีพ้ืนบนฉลาก หรือสีของรูปภาพ

บนฉลาก 
-   การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดวางต าแหน่งข้อความท่ีแสดง วันเดือนปีที่ผลิต วัน

หมดอายุ หรือครั้งที่ผลิตที่แสดงบนฉลาก 
-   การขอยกเลิกการแสดงรูปภาพบนฉลาก โดยไม่มีการขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงเป็น

รูปภาพใหม่ 

(9)  เอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือชี้แจงอ่ืนๆ ทีย่ื่นประกอบคาขอ (ถ้ามี)  

 
5) 

 
ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกำรซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ท่ีกลุ่มควบคุม
วัตถุอันตรำย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ แล้ว พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำเอกสำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ   1  ฉบับ 
หมำยเหตุ  
-   ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC วัตถุอันตราย หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุม

วัตถุอันตราย  

- 
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ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพิจำรณำค ำขอและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของ

เอกสำร 
หมายเหตุ: ช าระที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1)  หอ้งการเงิน  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center: OSSC) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการช าระค่าธรรมเนียม 15 นาที 

(2)   ธนาคารไทยพาณิชย์ 
(3)   แคชเชียร์เช็ค บัญชี “ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพ่ือ

รายได้จากการด าเนินงาน)”  

ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร 
หมายเหตุ: ช าระที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1)  ห้องการเงิน  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service Center: OSSC) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการช าระค่าธรรมเนียม 15 นาที 

(2)   ธนาคารไทยพาณิชย์ 
(3)   แคชเชียร์เช็ค บัญชี “ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เพ่ือ
รายได้จากการด าเนินงาน)”  

ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)   

ที่อยู่ ชั้น 1 อาคาร 1  ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 88/24  ถนนติวานนท์  
ต าบลตลาดขวัญ  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สายด่วน   1556   
โทรศัพท์   0 2590 7354 -55 โทรสาร    0 2590 1556    E-mail      1556@fda.moph.go.th 
(หมายเหตุ: กรณีร้องเรียน)  

2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคาร 5  ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 88/24  ถนนติวานนท์  
ต าบลตลาดขวัญ  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์   0 2590 7417-8, 0 2590 7440 
(หมายเหตุ: กรณีติดตามสถานะการพิจารณาค าขอ)  

3) กลุ่มก ากับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด        ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคาร 2  ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 88/24  ถนนติวานนท์  
ต าบลตลาดขวัญ  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์   0 2590 7303, 0 2590 7305-6, 0 2590 7384  โทรสาร    0 2590 7308, 0 2591 8483     
E-mail      toxic@fda.moph.go.th 
(หมายเหตุ: กรณีติดตามสถานะการพิจารณาค าขอ)  
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ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ:  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบฟอร์มค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 6) 

(หมายเหตุ: -)  
2) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 6) 

(หมายเหตุ: -)  
3) ประกาศส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลาก 

สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์  ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย  ที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็น
ผู้พิจารณาการอนุญาตและลงนามในเอกสารอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

4) แบบฟอร์มเอกสารรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ชนิดและขนาด ของภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตรายเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายประกาศก าหนด 
(หมายเหตุ: -)  

5) บันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ - 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Guide_for_citizens_Form.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Guide_for_citizens_Ex.aspx#InplviewHashec9ebdc6-0d91-4ed5-8b5e-517badd5d78d=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_ID%3D20-PageFirstRow%3D21
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Law/5.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%25
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Law/5.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%25
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Law/5.%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%25
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Guide_for_citizens_Form/15.%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%25
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Guide_for_citizens_Form/15.%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%25
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Guide_for_citizens_Checklist.aspx
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Guide_for_citizens_Checklist.aspx

