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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งการดาํเนินการผลิต นําเข้า ส่งออก  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งการดําเนินการผลติ นําเข้า สง่ออก  หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรบัผิดชอบ พ.ศ.2554 

2) ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  เร่ือง การแจ้ง การออกใบรบัแจ้ง การขอต่ออายแุละการต่ออายใุบรบั

แจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 ทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยารบัผิดชอบ พ.ศ. 2556 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

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

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  2 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด -  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด -  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งการดําเนินการผลติ นําเข้า สง่ออก  หรือมีไว้ในครอบครอง

ซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2  12/05/2015 15:49  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ  

กรณีการแจ้งการดําเนินการผลิต  นําเขา้ หรือส่งออกวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 

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) 
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หมายเหตุ (เปิดรบับตัรคิว 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น) 

2) สถานทีใ่ห้บริการ  

กรณีการแจ้งการดําเนินการผลิต  นําเขา้ หรือส่งออกวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 

การยืน่คําขอทางอินเตอร์เน็ต  

(ยืน่ไดเ้ฉพาะกรณีสถานทีผ่ลิตหรือสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถอุนัตรายเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัและเป็น

สายการผลิตเดียวกนักบัทีเ่คยไดร้บัอนญุาตวตัถอุนัตรายชนิดที ่3 หรือไดแ้จ้งดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 แลว้) 

/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง 

หมายเหตุ  

(1. ดาวน์โหลดโปรแกรมระบบงานโลจิสติกส์ดา้นผลิตภณัฑ์สขุภาพ ได้

ที ่http://nct.fda.moph.go.th/LgtDownload/updatepath_file.jsp 

2. ดาวน์โหลดคู่มือการแจ้งดําเนินการผลิต นําเขา้ ส่งออก วตัถอุนัตรายชนิดที ่2 ผ่านอินเตอร์เน็ตไดที้ ่ 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm) 

3) สถานทีใ่ห้บริการ  

กรณีการแจ้งการดําเนินการมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 

สถานทีเ่ก็บรกัษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

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.) 

4) สถานทีใ่ห้บริการ  

กรณีการแจ้งการดําเนินการมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 

สถานทีเ่ก็บรกัษาอยู่ต่างจงัหวดั 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

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

- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (เวลาการใหบ้ริการข้ึนกบัแต่ละจงัหวดั ดูรายละเอียดช่องทางการติดต่อ ทีอ่ยู่และระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ

ของสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัแต่ละจงัหวดัไดที้ ่http://www.moph.go.th/moph-links-province-2.php) 

 

 

http://nct.fda.moph.go.th/LgtDownload/updatepath_file.jsp�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm�
http://www.moph.go.th/moph-links-province-2.php�
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ประสงค์จะดําเนินการผลติหรือนําเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ซึง่เป็นผู้ ท่ีได้ย่ืนขอขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรายและ

ได้รับใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย (วอ./สธ 2) นัน้แล้ว หรือผู้ประสงค์จะดําเนินการสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้มีการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตรายไว้แล้ว ต้องย่ืนแจ้งการ

ดําเนินการผลติ นําเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (แล้วแตก่รณี) ตอ่

พนกังานเจ้าหน้าท่ีก่อนการดําเนินการ 

ผูร้บับริการ 

  การแจ้งการดําเนินการผลติ นําเข้า หรือสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ให้ย่ืนคําขอ ณ สํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรืออาจแจ้งผา่นระบบเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้ ทัง้นี ้การแจ้ง

ผา่นระบบเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์จะกระทําได้เฉพาะกรณีเป็นการแจ้งดําเนินการผลติท่ีผู้ ย่ืนคําขอมีใบอนญุาตผลติวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3 หรือใบรับแจ้งการดําเนินการผลติวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทเดียวกนัและเป็น

สายการผลติเดียวกนัแล้ว และเฉพาะกรณีการแจ้งดําเนินการนําเข้าหรือสง่ออกท่ีผู้ ย่ืนคําขอมีใบอนญุาตผลติ นําเข้า หรือ

สง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 หรือใบรับแจ้งดําเนินการผลติ นําเข้า หรือสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์

ประเภทเดียวกนัแล้ว 

   การแจ้งการดําเนินการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างหรือให้บริการซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ได้แก่ การ

ให้บริการรับจ้างกําจดัปลวก แมลง และสตัว์ฟันคู ่และการให้บริการรับจ้างทําความสะอาด หากสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคําขอ ณ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และหากสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายอยูต่า่งจงัหวดั ให้ย่ืนคําขอ ณ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

  การแจ้งดําเนินการให้ย่ืนคําขอตามแบบ “ใบแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (แบบ วอ./ สธ 3)” ตาม

หลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การ

ขอตอ่อายแุละการตอ่อายใุบรับแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบ พ.ศ. 2556 และต้องจดัเตรียมสถานท่ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดหลกัเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการในการผลติ การนําเข้า การสง่ออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถุ

อนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

  สําหรับการแจ้งการดําเนินการผลติ นําเข้า หรือสง่ออก ผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งตามแตล่ะช่ือผลติภณัฑ์ 

(หรือตามใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถอุนัตราย) และแยกใบแจ้งตามแตล่ะประเภทของการดําเนินการ เชน่ ผู้ผลติและ

สง่ออกวตัถอุนัตรายช่ือผลติภณัฑ์ ก. จะต้องแจ้งการดําเนินการผลติสําหรับผลติภณัฑ์ ก. และแจ้งการดําเนินการสง่ออก

สําหรับผลติภณัฑ์ ก. 

  สําหรับการแจ้งดําเนินการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตราย หากผู้แจ้งมีสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายตัง้อยูใ่นหลายพืน้ท่ี ผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งสําหรับแตล่ะสถานท่ีเก็บรักษา หากผู้แจ้งมีสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายอยูใ่นหลายจงัหวดั ผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีในแตล่ะจงัหวดั และหากผู้แจ้งมีการ

วิธีการและเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 
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ครอบครองวตัถอุนัตรายทัง้เพ่ือใช้รับจ้างกําจดัแมลงและเพ่ือใช้รับจ้างทําความสะอาด ผู้แจ้งจะต้องแยกย่ืนใบแจ้งตาม

ประเภทของการใช้รับจ้าง 

  ในการย่ืนคําขอ ขอให้ผู้ ย่ืนคําขอศกึษารายละเอียดในคูมื่อสําหรับประชาชน  พร้อมจดัเตรียมคําขอและเอกสาร

ประกอบให้ครบถ้วนถกูต้องสอดคล้องตามคูมื่อฯ และกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง และขอให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอตรวจสอบรายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบบนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) และลง

นามในแบบตรวจสอบคําขอฯ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนย่ืนคําขอให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจรับคําขอ 

  เม่ือพนกังานเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งการดําเนินการตามแบบ วอ./สธ. 3 และได้พจิารณาตรวจสอบเอกสารและ

หลกัฐานประกอบการแจ้งแล้ว หากถกูต้องเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีจะออกใบรับแจ้งการดําเนินการเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง ใบรับแจ้งการดําเนินการมีอาย ุ3 ปี นบัถึง

วนัสิน้ปีปฏิทินแหง่ปีท่ีสามนบัแตปี่ท่ีออกใบรับแจ้ง ดรูายละเอียดการตอ่อายใุบรับแจ้งการดําเนินการได้ในคูมื่อสําหรับ

ประชาชน เร่ือง “การตอ่อายใุบรับแจ้งการดําเนินการผลติ นําเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

1.  การตรวจสอบรายช่ือวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ในความรับผิดชอบของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบได้

จากบญัชี 4 แนบท้าย 

กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรบัคําขอและการพิจารณาอนญุาต 

(1.1)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2556 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ailist/ailist_2556.pdf) 

(1.2)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถอุนัตราย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moit/moit_hazlist2558.pdf) 

2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 

2535 ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf) 

3. ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอตอ่อาย ุและการตอ่อายใุบรับ

แจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2556 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/fda/FDA_WOOR2_2556pdf.pdf) 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการในการผลติ การนําเข้า การสง่ออก และการมีไว้ในครอบครอง

เพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555    

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF) 

5. แนวทางปฏิบตักิารแจ้งการดําเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ประเภทการผลติ นําเข้า สง่ออก ผา่นระบบ

เครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา และการตรวจสอบกลุม่ของผลติภณัฑ์และสายการผลติ

ท่ีสามารถแจ้งการดําเนินการผา่นระบบเครือขา่ยอิเลก็ทรอนิกส์ได้ (http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm) 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ailist/ailist_2556.pdf�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moit/moit_hazlist2558.pdf�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/fda/FDA_WOOR2_2556pdf.pdf�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm�
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6. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf) 

7. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ยกเว้นการปฏิบตัขิองการมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง ตาม

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/47/MOPH_exception_pco.pdf) 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 

ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1)   รับคําขอ 

(2)   ตรวจสอบความครบถ้วน

ของคําขอและเอกสารประกอบ 

(3)   คืนสําเนาและมอบใบนดัรับ

เร่ือง/ติดตามเร่ืองให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

3 ชั่วโมง สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

- 

2) การพจิารณา 

 

(1) พิจารณาคําขอและประเมิน

เอกสาร 

(2) สรุปผลการประเมินและเสนอ

ออกใบรับแจ้ง 

1 วนัทําการ สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

- 

3) การลงนาม 

 

ลงนามอนญุาต 

 

3 ชั่วโมง สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

- 

4) การแจ้งผลพิจารณา 

 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบ

ใบรับแจ้ง ฯให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

 

1 ชั่วโมง สํานกัควบคมุ

เคร่ืองสําอางและ

วตัถอุนัตราย 

(ระยะเวลาไมร่วมเวลา

ท่ีรอผู้ ย่ืนคําขอมารับ

ใบรับแจ้งฯ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   2 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 2 วนัทําการ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf�
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/47/MOPH_exception_pco.pdf�
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน 

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

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

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มใบแจ้งการ

ดําเนินการวตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 2  (วอ./สธ 3) ท่ี

กรอกข้อมลูครบถ้วน 

- 1 1 ชดุ - 

2) สําเนาใบสําคญัการขึน้

ทะเบียนวตัถอุนัตรายของ

ผลติภณัฑ์ท่ีประสงค์

จะแจ้งดําเนินการ 

- 0 2 ชดุ - 

3) หลกัฐานประกอบการ

แจ้งดําเนินการผลติ  

(เฉพาะกรณีผลติ) 

- 1 1 ชดุ (1. กรณีสถานท่ีใหม ่(ยงัไมเ่คย

ได้รับใบรับแจ้งการดําเนินการผลิต

วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 หรือ

ใบอนญุาตผลติวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 

3 หรือกรณีเป็นสายการผลติใหม)่  

ให้ย่ืน 

(1)     แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ี

ผลติและบริเวณข้างเคียง 

(2)     แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ี



7/13 
 

Version.01/07/2015 

ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

เก็บรักษาและบริเวณข้างเคียง 

(3)     แผนผงัภายในอาคารของ

สถานท่ีผลติท่ีแสดงตําแหน่งการ

ติดตัง้อปุกรณ์การผลติ  

สายการผลติ ฯลฯ 

(4)     แผนผงัภายในอาคารของ

สถานท่ีเก็บรักษาวตัถดิุบ / 

ผลติภณัฑ์สําเร็จรูป 

2.   กรณีสถานท่ีเดิม (เคยได้รับใบ

รับแจ้งการดําเนินการผลติวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 2 หรือใบอนญุาต

ผลติวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 แล้ว) ให้

ย่ืน สําเนาใบรับแจ้งการดําเนินการ

ผลติวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 หรือ

ใบอนญุาตผลติวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 

3 ท่ีเก่ียวข้อง) 

4) หลกัฐานประกอบการ

แจ้งดําเนินการนําเข้าหรือ

สง่ออก (เฉพาะกรณี

นําเข้าหรือสง่ออก) 

- 1 1 ชดุ (1.   กรณีสถานท่ีใหม ่(ยงัไมเ่คย

ได้รับใบรับแจ้งการดําเนินการวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 2 หรือใบอนญุาต

วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ) ให้ย่ืน 

(1)     แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ี

เก็บรักษาและบริเวณข้างเคียง 

(2)     แผนผงัภายในอาคารของ

สถานท่ีเก็บรักษาวตัถดิุบ / 

ผลติภณัฑ์สําเร็จรูป  

2.   กรณีสถานท่ีเดิม (เคยได้รับใบ

รับแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 2 หรือใบอนญุาตวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3 แล้ว) ให้ย่ืนสําเนา

ใบรับแจ้งการดําเนินการผลติ นําเข้า 

หรือสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

หรือใบอนญุาตผลติ นําเข้า หรือ

สง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ท่ี

เก่ียวข้อง) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

5) หลกัฐานประกอบการ

แจ้งดําเนินการมีไว้ใน

ครอบครอง (เฉพาะกรณี

มีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้

รับจ้างหรือให้บริการ) 

- 1 1 ชดุ (ให้ย่ืน 

1. รายช่ือวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ี

ประสงค์จะครอบครอง (ระบช่ืุอ

การค้า ช่ือและอตัราสว่นสารสําคญั 

และเลขทะเบียนวตัถอุนัตราย) 

2.   สําเนาเอกสารข้อมลูความ

ปลอดภยั (Safety Data Sheet; 

SDS) ของผลติภณัฑ์วตัถอุนัตรายท่ี

จะขอครอบครอง 

3.   หนงัสือรับรองการสําเร็จ

หลกัสตูรผู้ควบคมุการใช้วตัถุ

อนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง ฉบบัจริง

พร้อมสําเนา (เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

แล้วจะคืนฉบบัจริงให้ผู้ ย่ืน) (ย่ืน

เฉพาะกรณีรับจ้างกําจดัปลวก 

แมลง และสตัว์ฟันคู)่ 

4.   สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน

ของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย 

(ย่ืนเฉพาะกรณีรับจ้างกําจดัปลวก 

แมลง และสตัว์ฟันคู)่ 

5.   หนงัสือรับรองการปฏิบติังาน

ของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย (ดู

ตวัอยา่งในตวัอยา่งแบบฟอร์มท้าย

คูมื่อ) (ย่ืนเฉพาะกรณีรับจ้างกําจดั

ปลวก แมลง และสตัว์ฟันคู่) 

6.   หนงัสือสญัญาในการให้บริการ

แก่ลกูค้า  

7.   กรณีสถานท่ีใหม ่(ยงัไมเ่คย

ได้รับใบอนญุาตมีไว้ในครอบครอง

ซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3) ให้แนบ

แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีเก็บรักษา

และบริเวณข้างเคียง  และแผนผงั

ภายในอาคารของสถานท่ีเก็บรักษา

วตัถอุนัตราย 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8.   กรณีสถานท่ีเดิม (เคยได้รับ

ใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 3 แล้ว ให้แนบ

สําเนาใบอนญุาตมีไว้ในครอบครอง

ซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ) 

6) สําเนาหนงัสือมอบ

อํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการซึง่ได้ย่ืน

ต้นฉบบัไว้ท่ี อย. แล้ว 

พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (1. การย่ืนต้นฉบบัหนงัสือมอบ

อํานาจไว้ท่ี อย. ใช้เฉพาะกบักรณี

การย่ืนคําขอท่ี อย. เทา่นัน้ 

2. ขอแบบฟอร์มได้ท่ี OSSC 

ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย หรือดาวน์

โหลดได้

ท่ีhttp://www.fda.moph.go.th/psio

nd/download.htm หวัข้อ “บนัทกึ

การตรวจสอบหลกัฐานของผู้ขอ

อนญุาต” และ “แบบฟอร์มหนงัสือ

มอบอํานาจและแตง่ตัง้

ผู้ ดําเนินการ” ) 

7) สําเนาหนงัสือรับรองการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการอนญุาต

ซึง่ได้ย่ืนต้นฉบบัไว้ท่ี อย. 

แล้ว พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (1. ใช้เฉพาะกบักรณีการย่ืนคําขอท่ี 

อย. เทา่นัน้ 

2.ขอแบบฟอร์มได้ท่ี OSSC กลุม่

ควบคมุวตัถอุนัตราย หรือดาวน์

โหลดได้

ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psi

ond/download.htm หวัข้อ 

“แบบฟอร์มหนงัสือรับรองการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข

การอนญุาต” ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ -   

 

 

 

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

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 เฉพาะกรณียืน่คําขอทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

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 เฉพาะกรณียืน่คําขอทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

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) แบบฟอร์มใบแจ้งการดําเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 3) 

- 

2) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการผลติวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

- 

3) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการนําเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

- 

4) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

- 

5) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2   เพ่ือใช้รับจ้างกําจดัปลวก แมลง และ

สตัว์ฟันคู ่
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- 

6) ตวัอยา่งการกรอกใบแจ้งดําเนินการมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2   เพ่ือใช้รับจ้างใช้รับจ้างทําความ

สะอาด 

- 

7) แบบฟอร์มหนงัสือรับรองการปฏิบตังิานของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย  (ย่ืนเฉพาะกรณีรับจ้างกําจดัปลวก แมลง 

และสตัว์ฟันคู)่ 

- 

8) ตวัอยา่งการกรอกหนงัสือรับรองการปฏิบตังิานของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย  (ย่ืนเฉพาะกรณีรับจ้างกําจดัปลวก 

แมลง และสตัว์ฟันคู)่ 

- 

9) บนัทกึการตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบคําขอ (Checklist) การแจ้งการดําเนินการผลติ นําเข้า สง่ออก  หรือมี

ไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 

- 

 

 

หมายเหตุ 

   การนบัระยะเวลา เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน 

   กรณีย่ืนคําขอทางอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบคําขอในวนัทําการถดัจากวนัท่ีผู้ ย่ืนคําขอสง่ข้อมลูผา่น

ทางอินเตอร์เน็ต และจะกดรับคําขอผา่นระบบเม่ือตรวจสอบแล้วพบวา่คําขอและข้อมลูเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ถกูต้อง

ครบถ้วน (การย่ืนคําขอทางอินเตอร์เน็ตเปิดให้บริการเฉพาะกรณีการแจ้งดําเนินการผลติ นําเข้า หรือสง่ออก และผู้ ย่ืนคําขอ

ต้องมีใบอนญุาตหรือใบรับแจ้งการดําเนินการของผลติภณัฑ์ท่ีเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ประเภทเดียวกนัและเป็นสายการผลติ

เดียวกนัแล้ว) 
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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 ย่ืนคําแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในกําหนดเวลา 

5.5 เจ้าหน้าที่คืนคําขอ 
ให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

5.2  เจ้าหน้าที่มอบสําเนา
บนัทกึข้อบกพร่องให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอไว้เป็นหลกัฐาน 

ไม่ได้ระบใุห้นดัหมาย
ลว่งหน้า 

 5.4 เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบการแก้ไข 

6.  เจ้าหน้าทีอ่อกใบนดัรับเร่ือง/
ติดตามเร่ืองให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

7. เจ้าหน้าที่พิจารณาคําขอและ
ประเมินเอกสารหลกัฐาน 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาตามท่ีกําหนดใน
คูมื่อสําหรับประชาชนสําหรับ
คําขอนัน้ๆ 

 

3. ตรวจสอบ 
ช่องทางการให้บริการ 

ตามท่ีระบใุนคูมื่อสําหรับ
ประชาชนวา่ต้องนดัหมาย

ลว่งหน้าหรือไม ่

9.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน
คําขอทราบภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 8. พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามท่ี

ระบใุนคูมื่อฯ 

ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

 

8.1  แจ้งเหตแุหง่ความลา่ช้า
ให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบทกุ  7 วนั
จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ 

• แก้ไขไมค่รบถ้วน / ไม่ถกูต้อง 
• เกินเวลาท่ีกําหนด 

แก้ไขครบถ้วนถกูต้อง
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

5. เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบคําขอและ 

เอกสารหลกัฐาน 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน 

คู่มือสาํหรับประชาชน เร่ือง การแจ้งการดาํเนินการ 

ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   สํานกัควบคมุเคร่ืองสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประเภทของงานบริการ:   กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

ระยะเวลาดําเนินการรวม: 2 วนัทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ *    ดรูายละเอียดขัน้ตอนการย่ืนคําขอและการตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบได้ในแผนผงัแสดงขัน้ตอนและ

วิธีการย่ืนคําขออนญุาตด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

 **  ระยะเวลาไมร่วมเวลาท่ีรอผู้ ย่ืนคําขอมารับใบรับแจ้งฯ 

การพจิารณา (1 วันทาํการ) 

(1) พิจารณาคําขอและประเมินเอกสาร 
(2) สรุปผลการประเมินและเสนอออกใบรับแจ้ง 

การตรวจสอบเอกสาร *  (3 ช่ัวโมง) 

(1)   รับคําขอ 
(2)   ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบ 
(3)   คืนสําเนาและมอบใบนดัรับเร่ือง/ติดตามเร่ืองให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

การลงนาม (3 ช่ัวโมง) 

ลงนามอนญุาต 

การแจ้งผลการพจิารณา (1 ช่ัวโมง) 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบใบรับแจ้ง ฯให้ผู้ ย่ืนคําขอ ** 


