
การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

1 การแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2

ทันที
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

2 วันท าการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

2 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบรับแจ้งการ
ด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึง
วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2

ทันที
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

2 วันท าการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

3 การต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย เป็นระบบ e-submission ด าเนินการโดยระบบ
อัตโนมัติ หากระบบตรวจพบข้อบกพร่อง เช่น ยัง
ไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เป็นต้น  ระบบ
จะแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบโดยทันที และระบบจะไม่
ด าเนินการต่อจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ทันที 
(เม่ือระบบได้รับหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม

การต่ออายุตาม พรบ. วอ.ฯ)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2,000

4 การต่ออายุใบรับแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก 
หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2

เป็นระบบ e-submission ด าเนินการโดยระบบ
อัตโนมัติ หากระบบตรวจพบข้อบกพร่อง ระบบ
จะแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบโดยทันที

ทันที ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
กองควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระบวนงานท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

update 15 มิ.ย. 64
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

5 การต่ออายุใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3

เป็นระบบ e-submission ด าเนินการโดยระบบ
อัตโนมัติ หากระบบตรวจพบข้อบกพร่อง เช่น ยัง
ไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ เป็นต้น  ระบบ
จะแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบโดยทันที และระบบจะไม่
ด าเนินการต่อจนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน

ทันที 
(เม่ือระบบได้รับหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม

การต่ออายุตาม พรบ. วอ.ฯ)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 500 ถึง 3,000 
ข้ึนกับปริมาณ
การผลิต / 

น าเข้า / ส่งออก
 ส าหรับกรณี
ครอบครอง

ข้ึนกับปริมาณ
และพ้ืนท่ีท่ีขอ
ครอบครอง

6 การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 1

(1) กรณีใบรับแจ้งข้อเท็จจริงฯ ได้รับเลขท่ีรับแจ้ง
ก่อนมีระบบ e-submission ต้องติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงานท่ีรับแจ้งข้อเท็จจริง โดยเจ้าหน้าท่ีจะ
ตรวจสอบค าขอให้โดยทันที
(2)  กรณีใบรับแจ้งข้อเท็จจริงฯ ออกให้ด้วยระบบ 
e-submission ผู้ประกอบการสามารถส่ังพิมพ์ใบ
ใหม่แทนใบเดิมได้จากระบบ e-submission โดยไม่
ต้องย่ืนขอใบแทน

3 ช่ัวโมง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

7 การขอใบแทนใบรับแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 2

ทันที
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

2 วันท าการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

8 การขอใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
และการขอใบแทนใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมี
ไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3

(8.1) การขอใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ทันที
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

3 วันท าการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1,000

(8.2) การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมี
ไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3

ทันที
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

3 วันท าการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 500
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

9 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัด
แมลงและสัตว์แทะ กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึน
ทะเบียน (สารใหม่)

20 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

100 วันท าการ 200 3,000 ไม่มี 2,000

10 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ
โรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคย
รับข้ึนทะเบียน (สารใหม่)

20 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

100 วันท าการ 200 3,000 ไม่มี 2,000

11 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดและผลิตภัณฑ์ลบค าผิด กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคย
รับข้ึนทะเบียน (สารใหม่)

20 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

100 วันท าการ 200 3,000 ไม่มี 2,000

12 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน 
ประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงและสัตว์แทะ กรณีท่ี
สารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน (สารใหม่)

20 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

90 วันท าการ 200 3,000 ไม่มี 2,000

13 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน 
ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว 
กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน (สารใหม่)

20 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

90 วันท าการ 200 3,000 ไม่มี 2,000

14 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน 
ประเภทผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบค าผิด
 กรณีท่ีสารส าคัญยังไม่เคยรับข้ึนทะเบียน (สารใหม่)

20 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

90 วันท าการ 200 3,000 ไม่มี 2,000

15 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัด
แมลงและสัตว์แทะ กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียน
แล้ว

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

60 วันท าการ 200 2,000 ไม่มี 2,000

16 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัด
แมลงและสัตว์แทะ กรณีวัตถุดิบเทคนิคอลเกรดท่ี
สารส าคัญเคยรับข้ึนแล้ว

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

35 วันท าการ 200 2,000 ไม่มี 2,000

กระบวนงานท่ีมีค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

17 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ
โรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึน
ทะเบียนแล้ว

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

60 วันท าการ 200 2,000 ไม่มี 2,000

18 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดและผลิตภัณฑ์ลบค าผิด กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับ
ข้ึนทะเบียนแล้ว

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

35 วันท าการ 200 2,000 ไม่มี 2,000

19 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ก าจัด
แมลงและสัตว์แทะเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน กรณีท่ี
สารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

30 วันท าการ 200 1,000 ไม่มี 2,000

20 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน 
ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว 
กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

30 วันท าการ 200 1,000 ไม่มี 2,000

21 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน 
ประเภทผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบค าผิด
 กรณีท่ีสารส าคัญเคยรับข้ึนทะเบียนแล้ว

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

20 วันท าการ 200 1,000 ไม่มี 2,000

22 การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย กรณีเป็นวัตถุอันตรายท่ี
ได้รับการข้ึนทะเบียนไว้แล้ว แต่มีการเปล่ียนแปลงช่ือ
การค้า

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

25 วันท าการ 200 500 ไม่มี 2,000

23 การขอแก้ไขรายการการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ท่ี
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกองควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุ
อันตรายประกาศก าหนด

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

15 วันท าการ 200 500 ไม่มี ไม่มี

24 การขอแก้ไขรายการการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ท่ีไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกองควบคุมเคร่ืองส าอางและวัตถุ
อันตรายประกาศก าหนด

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

45 วันท าการ 200 1,000 ไม่มี ไม่มี

25 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบส าคัญการข้ึน
ทะเบียนวัตถุอันตราย

ทันที
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

3 วันท าการ 200 200 ไม่มี ไม่มี
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

(26.1) การแจ้งข้อเท็จจริงฯ เป็นการย่ืนค าขอทาง 
e-submission ตรวจสอบค าขอเบ้ืองต้นด้วยระบบ
อัตโนมัติ หากระบบตรวจพบข้อบกพร่อง ระบบ
จะแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบโดยทันที 

3 ช่ัวโมง ไม่มี 400 ไม่มี ไม่มี

(26.2) การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงฯ เป็นการย่ืนค าขอ
ทาง e-submission ตรวจสอบค าขอเบ้ืองต้นด้วย
ระบบอัตโนมัติ หากระบบตรวจพบข้อบกพร่อง 
ระบบจะแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบโดยทันที

3 ช่ัวโมง ไม่มี 100 ไม่มี ไม่มี

การขออนุญาตน าเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุ
อันตราย
(27.1) การขออนุญาตน าเข้าตัวอย่างหรือผลิต
ตัวอย่างวัตถุอันตราย ปริมาณไม่เกิน 5 กิโลกรัม
หรือ 5 ลิตร ซ่ึงมิใช่วัตถุดิบเทคนิคอลเกรดและ
วัตถุดิบก่ึงส าเร็จรูปก าจัดแมลงหรือสัตว์แทะ

เป็นการย่ืนค าขอทาง e-submission ตรวจสอบค า
ขอเบ้ืองต้นด้วยระบบอัตโนมัติ หากระบบตรวจพบ

ข้อบกพร่อง ระบบจะแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบโดยทันที

ทันที
(หนังสือรับรองตนเอง)

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

(27.2) การขออนุญาตน าเข้าตัวอย่างหรือผลิต
ตัวอย่างวัตถุอันตราย ปริมาณเกิน 5 กิโลกรัม
หรือ 5 ลิตร หรือกรณีวัตถุดิบเทคนิคอลเกรดและ
วัตถุดิบก่ึงส าเร็จรูปก าจัดแมลงหรือสัตว์แทะ

7 วันท าการ
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

3 วันท าการ 200 300 ไม่มี 300

28 การขออนุญาตผลิต น าเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิด
ท่ี 3 กรณีสายการผลิตเดิมหรือสถานท่ีเก็บรักษาเคยได้รับ
อนุญาตแล้ว

ทันที
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

5 วันท าการ 200 500 ไม่มี 500 ถึง 3,000 
ข้ึนกับปริมาณ
การผลิต / 

น าเข้า / ส่งออก
 ส าหรับกรณี
ครอบครอง

ข้ึนกับปริมาณ
และพ้ืนท่ีท่ีขอ
ครอบครอง

26 การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 และ
การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริง
เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 1

27
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

29 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต 
น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี 3 กรณีไม่ตรวจสถานท่ี

ทันที
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

3 วันท าการ 200 200 ไม่มี ไม่มี

30 การขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีสถานท่ี
ผลิตใหม่ หรือสายการผลิตใหม่

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

19 วันท าการ 200 2,000 ไม่มี 500 ถึง 3,000 
ข้ึนกับปริมาณ

การผลิต

31 การขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีสถานท่ี
เก็บใหม่

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

14 วันท าการ 200 1,000 ไม่มี 500 ถึง 3,000 
ข้ึนกับปริมาณ

การน าเข้า

32 การขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีสถานท่ี
เก็บใหม่

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

14 วันท าการ 200 1,000 ไม่มี 500 ถึง 3,000 
ข้ึนกับปริมาณ
การส่งออก

33 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

15 วันท าการ 200 1,000 ไม่มี 500 ถึง 3,000 
ข้ึนกับปริมาณ
และพ้ืนท่ีท่ีขอ
ครอบครอง

34 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ี

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

19 วันท าการ 200 1,000 ไม่มี ไม่มี

35 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตน าเข้าวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ี

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

14 วันท าการ 200 500 ไม่มี ไม่มี

36 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตส่งออก
วัตถุอันตายชนิดท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ี

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

14 วันท าการ 200 500 ไม่มี ไม่มี

37 การขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 กรณีตรวจสถานท่ี

7 วันท าการ
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

15 วันท าการ 200 500 ไม่มี ไม่มี
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

การขอรับการรับรอง/ต่ออายุ/เพ่ิมขอบข่ายการรับรอง
ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP)
 ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ใน
ข้ันตอนการตรวจประเมินเอกสาร GMP วัตถุอันตราย

(38.1) สถานท่ีผลิตท่ีมีเคร่ืองจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และ
คนงาน 1-50 คน

7 วันท าการ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

45 วันท าการ ส าหรับการประเมินเอกสาร 200 3,000 ไม่มี ไม่มี

(38.2) สถานท่ีผลิตท่ีมีเคร่ืองจักรมากกว่า 20 แรงม้า แต่
ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงาน 51-200 คน

7 วันท าการ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

45 วันท าการ ส าหรับการประเมินเอกสาร 200 3,000 ไม่มี ไม่มี

(38.3) สถานท่ีผลิตท่ีมีเคร่ืองจักรมากกว่า 50 แรงม้า 
หรือคนงานมากกว่า 200 คน

7 วันท าการ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

45 วันท าการ ส าหรับการประเมินเอกสาร 200 3,000 ไม่มี ไม่มี

การขอรับการรับรอง/ต่ออายุ/เพ่ิมขอบข่ายการ
รับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตวัตถุ
อันตราย (GMP) ท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยารับผิดชอบ ในข้ันตอนการตรวจประเมิน
สถานท่ีผลิต

(39.1) สถานท่ีผลิตท่ีมีเคร่ืองจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และ
คนงาน 1-50 คน

7 วันท าการ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

60 วันท าการ 
ส าหรับการตรวจสถานท่ีและออกหนังสือรับรอง

เฉพาะกรณีตรวจแล้วไม่พบข้อบกพร่อง

ไม่มี 30,000 3,000 ไม่มี

(39.2) สถานท่ีผลิตท่ีมีเคร่ืองจักรมากกว่า 20 แรงม้า แต่
ไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงาน 51-200 คน

7 วันท าการ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

60 วันท าการ 
ส าหรับการตรวจสถานท่ีและออกหนังสือรับรอง

เฉพาะกรณีตรวจแล้วไม่พบข้อบกพร่อง

ไม่มี 45,000 3,000 ไม่มี

(39.3) สถานท่ีผลิตท่ีมีเคร่ืองจักรมากกว่า 50 แรงม้า 
หรือคนงานมากกว่า 200 คน

7 วันท าการ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

60 วันท าการ 
ส าหรับการตรวจสถานท่ีและออกหนังสือรับรอง

เฉพาะกรณีตรวจแล้วไม่พบข้อบกพร่อง

ไม่มี 60,000 3,000 ไม่มี

39
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

การประเมินเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับการโฆษณาวัตถุ
อันตราย
(40.1) การโฆษณาวัตถุอันตรายทางส่ือโทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ และส่ืออิเลคทรอนิกส์

7 วันท าการ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

60 วัน ไม่มี 6,000 ไม่มี ไม่มี

(40.2) การโฆษณาวัตถุอันตรายทางส่ือส่ิงพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง และส่ืออ่ืน

7 วันท าการ (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

60 วัน ไม่มี 3,000 ไม่มี ไม่มี

การขอหนังสือรับรองการข้ึน (Certificate of Product 
Registration) หนังสือรับรองการจ าหน่าย (Certificate 
of Free Sale) และหนังสือรับรองการผลิต (Certificate
 of Manufacturer) ส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

(41.1) กรณีช่ือการค้าตรงตามท่ีข้ึนทะเบียนไว้ ทันที
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

1 วันท าการ ไม่มี ไม่มี 200 ไม่มี

(41.2) กรณีช่ือการค้าต่างจากท่ีข้ึนทะเบียนไว้ ทันที
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

5 วันท าการ ไม่มี ไม่มี 200 ไม่มี

42 การขอรับรองการแปลเอกสารการอนุญาตวัตถุอันตราย
เป็นภาษาอังกฤษ

ทันที
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)

2 วันท าการ ไม่มี ไม่มี 500 ไม่มี

การขอให้สืบค้น คัดส าเนาและรับรองเอกสารท่ีคัดส าเนา
เก่ียวกับการอนุญาตวัตถุอันตราย (***)
(1) การตรวจสอบและสืบค้นเอกสารการอนุญาต (***) ไม่มี ไม่มี เร่ืองละ 100 ไม่มี

(2) ค่าบริการคัดส าเนาเอกสารการอนุญาต (***) ไม่มี ไม่มี หน้าละ 5 ไม่มี
(3) การรับรองเอกสารท่ีคัดส าเนา (***) ไม่มี ไม่มี หน้าละ 5 ไม่มี

41

40

43

10 วันท าการ
ทันที

(ย่ืนผ่านระบบ e-submission)
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

44 การพิจารณารับรองเอกสารเก่ียวกับการอนุญาตวัตถุ
อันตราย

ทันที
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย./สสจ.)

3 วันท าการ ไม่มี ไม่มี หน้าละ 50 ไม่มี

45 การขอสอบถามหรือขอหารือทางวิชาการเฉพาะด้าน
เก่ียวกับวัตถุอันตรายโดยตอบหนังสือเป็นหลักฐาน

ทันที
(ย่ืนค าขอท่ี OSSC อย.)

50 วันท าการ ไม่มี ไม่มี 1,000 ไม่มี

46 การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

ทันที 
(ย่ืนผ่านระบบ e-submission / ย่ืนตรวจค าขอท่ี

ศูนย์ให้ค าปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาคาร 6 ช้ัน 4)

30 วันท าการ ไม่มี ไม่มี รายการละ 
1,000

ไม่มี

1 การประเมินเอกสารทางวิชาการเพ่ิมเติมตามค าขอข้ึน
ทะเบียนวัตถุอันตราย  ค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ
การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย หรือการขอหารือทาง
วิชาการเฉพาะด้านเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีต้องส่ง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านประเมินหรือตรวจสอบ 

(1) การประเมินข้อมูลทางพิษวิทยา (ถ้ามี) ไม่มี 12,000 ไม่มี ไม่มี
(2) การประเมินความเส่ียง (ถ้ามี) ไม่มี 12,000 ไม่มี ไม่มี
(3) การประเมินเกณฑ์การตัดสินและวิธีการทดสอบ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
การกล่าวอ้างประโยชน์และวิธีใช้บนฉลาก (ถ้ามี)

ไม่มี 12,000 ไม่มี ไม่มี

(4) การประเมินผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่
 (ถ้ามี)

ไม่มี 12,000 ไม่มี ไม่มี

(5) การประเมินนอกจากข้อ (1) - (4)  (ถ้ามี) ไม่มี 15,000 ไม่มี ไม่มี

ระยะเวลาท่ีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านใช้ในการประเมิน
จะรวมอยู่ภายในระยะเวลาแล้วเสร็จตามท่ีก าหนด

ไว้ส าหรับค าขอแต่ละประเภท

รวมอยู่ในข้ันตอนการประเมินหรือพิจารณาเอกสาร
วิชาการแล้ว

ข้ันตอนเพ่ิมเติมในคู่มือประชาชนท่ีเก่ียวข้อง  ส าหรับกรณีจ าเป็นต้องมีการประเมินเพ่ิมเติมโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
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การตรวจสอบค าขอ การประเมินหรือพิจารณาเอกสาร /การตรวจ
สถานประกอบการ

ค่าธรรมเนียม
บัญชี 1 (**) บัญชี 2  (**) บัญชี 3  (**) ตาม พรบ. วอ.

ล าดับ
ท่ี

ช่ือคู่มือประชาชน ระยะเวลาตรวจสอบค าขอ (*) ระยะเวลาด าเนินการตามท่ีก าหนดในคู่มือ
ประชาชนฉบับใหม่

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าใช้จ่ายตามค าส่ัง คสช. ท่ี 77/2559

2 การตรวจสถานท่ีผลิตเพ่ิมเติมตามค าขออนุญาต  หรือค า
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต  (กรณี
จ าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านร่วมตรวจประเมิน
สถานท่ี) 

รวมอยู่ในข้ันตอนการตรวจสถานท่ีแล้ว
ระยะเวลาท่ีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านใช้ในการประเมิน
จะรวมอยู่ภายในระยะเวลาแล้วเสร็จตามท่ีก าหนด

ไว้ส าหรับค าขอแต่ละประเภท

ไม่มี 12,000 ไม่มี ไม่มี

3 การตรวจ GMP กรณีท่ีต้องมีผู้เช่ียวชาญร่วมตรวจ
ประเมินห้องปฏิบัติการของสถานท่ีผลิต รวมอยู่ในข้ันตอนการตรวจสถานท่ีแล้ว

ระยะเวลาท่ีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านใช้ในการประเมิน
จะรวมอยู่ภายในระยะเวลาแล้วเสร็จตามท่ีก าหนด

ไว้ส าหรับค าขอแต่ละประเภท

ไม่มี 12,000 ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ
(*)

(**) ค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง ค่าใช้จ่ายท่ีจะจัดเก็บจากผู้ย่ืนค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  พ.ศ. 2560
บัญชี 1 หมายถึง การพิจารณาค าขอ และการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
บัญชี 2 หมายถึง การประเมินเอกสารทางวิชาการ และตรวจสถานประกอบการ
บัญชี 3 หมายถึง การพิจารณาหรือการตรวจสอบใดๆ นอกจากบัญชี 1 และ 2
ผู้ท่ีได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ได้แก่
(1)  เป็นโครงการพระราชด าริ หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
(2) ) เป็นสถานประกอบการท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

(***) การเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและสืบค้นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการอนุญาต  ค่าใช้จ่ายตามข้อย่อย (1) (2) และ (3)  รวมกันแล้วต้องไม่เกินรายการละ 2,000 บาท

ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องย่ืนเพ่ิมเติม  โดยผู้รับค าขอต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 10 วันท าการ  เม่ือผู้ย่ืนค าขอย่ืนแก้ไขข้อบกพร่องภายในเวลาท่ีก าหนด เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับการตรวจค าขอแต่ละประเภท  กรณีไม่แก้ไข
ข้อบกพร่องในก าหนดเวลาหรือแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน ผู้ย่ืนค าขอต้องรับค าขอคืน และหากประสงค์จะด าเนินการต่อ ต้องย่ืนเป็นค าขอใหม่และช าระค่าค าขอใหม่
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