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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ส านักควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตรายประกาศก าหนด 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู้รับบริการ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

คู่มือส าหรับประชาชนฉบับนี้ใช้กับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เอกสาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นกรณีที่ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น การแก้ไขประโยชน์ 
สรรพคุณ หรืออัตราการใช้บนฉลาก และกรณีอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักควบคุม
เครื่องส าอางและวัตถุอันตรายว่าด้วยเรื่องก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลาก สี กลิ่นของ
ผลิตภัณฑ์ ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้พิจารณาการ
อนุญาตและลงนามเอกสารอนุญาต 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
ความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานทางวิชาการท่ียื่นและแจ้งผลโดยใช้เวลาไม่เกิน 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 าขอได้ช าระเงินค่าประเมินเอกสารทางวิชาการแล้ว   เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดรับ
เรื่องให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
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การพิจารณาอนุญาต 

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามที่ระบุในคู่มือประชาชน การนับระยะเวลาเริ่มนับ
ระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และ/หรือได้รับเอกสารที่แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว พร้อม
หลักฐานการช าระค่าประเมินเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้ว
เสร็จ   การอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะออกเป็นหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง และเมื่อได้ร้ับอนุญาต
แล้วจึงจะด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

ในขั้นตอนการพิจารณา หากคณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับและการขออนุญาตวัตถุอันตรายมี
ประเด็นทางวิชาการจ าเป็นต้องขอความเห็นเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ
และผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าประเมินในส่วนนี้เพ่ิมเติม ระยะเวลารวมทั้งหมดที่ใช้ ในการพิจารณาจะไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชนฉบับนี้ 

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 

3.  แนวทางในการพิจารณาอนุญาตใช้แนวทางเดียวกับการพิจารณารับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายแต่ละ
ประเภท ตามแนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

  
ช่องทางการให้บริการ 
 
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
http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Askinghazmat3_List.aspx
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วันท าการ 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
(1)   ผู้ยื่นค าขอยื่นหลักฐานการช าระค่าใช้จ่าย  (ค่าพิจารณาค าขอและ

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและค่าประเมินเอกสารทาง
วิชาการ)  พร้อมค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและ/หรือ
แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว 

(2)   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและออกใบนัดรับเรื่อง/ติดตามเรื่อง 

(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
 

2) การพิจารณา 
(1)  พิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร 
(2)  เสนอคณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับและการขออนุญาตวัตถุ

อันตราย เฉพาะกรณีมีประเด็นจ าเป็นต้องหารือหรือขอความ
เห็นชอบจากคณะท างานฯ เช่น ข้อความบนฉลาก  ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย เป็นต้น 

(3)  ด าเนินการตามมติคณะท างานฯ / แจ้งผู้ยื่นค าขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามมติคณะท างานฯ 

(4)  สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบผลการประเมิน และจัดท าหนังสือ
อนุญาต 

(หมายเหตุ: กรณีคณะท างานฯ มีมติให้ส่งเรื่องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
พิจารณา  ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้) 

40 วันท าการ ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ลงนามอนุญาต 

(หมายเหตุ: -)  

3 วันท าการ ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 

4) - 
แจ้งผลการพิจารณาและส่งมอบหนังสืออนุัญาตให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ:  ระยะเวลาไม่รวมเวลาที่รอผู้ยื่นค าขอมารับหนังสือ
อนุญาต) 

3 ชั่วโมง ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
แบบฟอร์มค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./สธ 6) 
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา   0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ประสงค์ขอแก้ไข  พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ    ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน เช่น 

(1)  กรณีขอแก้ไขฉลาก  ให้แนบ 
- ฉลากวัตถุอันตรายที่ขอแก้ไขใหม่ ครอบคลุมทุกขนาดบรรจุที่ขอแก้ไข พร้อมลง

นามรับรองฉลากทุกฉบับ 
- ฉลากเดิมท่ีขึ้นทะเบียนไว้  พร้อมลงนามรับรองฉลากทุกฉบับ  

(2)  กรณีขอแก้ไขสูตรส่วนประกอบ  ให้แนบ  
- สูตรส่วนประกอบที่ขอแก้ไขใหม่   
- สูตรส่วนประกอบเดิมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
- ข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (product specification) ฉบับใหม่ 
- ข้อก าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (product specification) ฉบับเดิมที่ได้ขึ้น

ทะเบียนไว้ 
- กรรมวิธีการผลิต ฉบับใหม่ 
- กรรมวิธีการผลิต ฉบับเดิมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
- ฉลากเดิมและฉลากใหม่ (รายละเอียดตามกรณีขอแก้ไขฉลาก) 
- เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet:SDS) ของผลิตภัณฑ์ ฉบับ

ใหม่ (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง) 

(3) กรณีขอแก้ไขสูตรส่วนประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรือแก้ไข
ประโยชน์ สรรพคุณ หรืออัตราการใช้บนฉลาก 

- ผลการทดสอบประสิทธิภาพ 
- เอกสารหลักฐานอ่ืน (ถ้ามี) ที่เก่ียวข้องกับการกล่าวอ้างหรือการแสดงสรรพคุณบน

ฉลากตามที่ขอแก้ไข 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

- ฉลากเดิมและฉลากใหม่  (รายละเอียดตามกรณีขอแก้ไขฉลาก) 
- เอกสารการแก้ไขตามกรณีการขอแก้ไขสูตร 

(4) กรณีขอแก้ไข/ขอเพ่ิมเครื่องหมายรับรอง   โลโก้ (logo)  รูปสัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายต่างๆ บนฉลาก  ให้แนบ 

-  หนังสือรับรองหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมาย โลโก้ หรือ
รูปสัญลักษณ์ ที่ขอแสดงบนฉลาก กรณีเป็นเครื่องหมายรับรองต่างๆ ต้องแสดง
หลักฐานรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยลักษณะ
เครื่องหมายต้องตรงตามหลักฐานที่ใช้อ้างอิง พร้อมรับรองว่าจะแสดง
เครื่องหมายตามระยะเวลาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น 

- ฉลากเดิมและฉลากใหม่  (รายละเอียดตามกรณีขอแก้ไขฉลาก) 

(5) กรณีการขอแก้ไขลักษณะภาชนะบรรจุ  ชนิดวัสดุ หรือขนาดบรรจุ และมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ข้อความ รูปภาพ หรือต าแหน่งการจัดวางของข้อความหรือรูปภาพ
บนฉลาก   ให้แนบ  

- ฉลากเดิมและฉลากใหม่  (รายละเอียดตามกรณีขอแก้ไขฉลาก) 
- เอกสาร หลักฐานที่ยื่นประกอบการขอแก้ไขฉลาก (ถ้ามี) 

(6) กรณีขอเพ่ิมผู้จัดจ าหน่ายบนฉลาก (ฉลากเดิมไม่มีผู้จัดจ าหน่าย)     ให้แนบ 
- ส าเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนและส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา) ของผู้
จดัจ าหน่าย พร้อมลงนามรับรองส าเนาเอกสารโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

- ฉลากเดิมและฉลากใหม่  (รายละเอียดตามกรณีขอแก้ไขฉลาก) 

(7)  กรณีขอแก้ไขอ่ืนๆ ให้ระบุรายละเอียดการขอแก้ไข พร้อมแนบเอกสาร หลักฐาน 
หรอืหนังสือชี้แจงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) 
 

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินการซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ท่ีกลุ่มควบคุม
วัตถุอันตราย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้ว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา   1  ฉบับ 
หมายเหตุ  
-   ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC วัตถุอันตราย หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุ

อันตราย  

- 
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ค่าธรรมเนียม 
 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร 
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)”  

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ 
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)”  

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(เฉพาะกรณีที่คณะท างานฯ มีมติให้ส่งผู้เชี่ยวชาญ) 
หมายเหตุ:  
- กรณีการประเมินข้อมูลทางพิษวิทยา  การประเมินความเสี่ยง การ
ประเมินเกณฑ์การตัดสินและวิธีการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการกล่าวอ้างประโยชน์และวิธีใช้บนฉลาก  และ
การประเมินผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ มีค่าใช้จ่าย เรื่องละ 
12,000.- บาท แต่หากเป็นการประเมินในเรื่องที่ต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น 
มีค่าใช้จ่าย เรื่องละ 15,000.- บาท 

- 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)” 

 ค่าธรรมเนียม 12,000 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

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: กรณรี้องเรียน)  

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)  

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))  
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
 
ล าดับ 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: -)  

 
หมายเหตุ 

หากคณะท างานพิจารณาทะเบียนต ารับฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนอาจเข้า
ข่ายวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535* ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจ าเป็นจะต้องเสนอค าขอดังกล่าวต่อ
คณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการวัตถุอันตรายเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ขั้นตอนดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาเพ่ิมเติม
จากที่ก าหนดไว้ 

* มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า  

(1)  วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ หรือหากน ามาใช้
แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได ้

(2)  วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในท านองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง 
หรือ 

(3)  วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายปลอม หรือเป็นวัตถุอันตรายที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอน
ทะเบียนแล้ว   

ค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สุด 
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วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: - 
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