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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หน่วยงานที่ให้บริการ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอและในการพิจารณาอนุญาต 

 ในกรณีผู้ประกอบการมีข้อสงสัยและต้องการหนังสือวินิจฉัยอย่างเป็นทางการว่าผลิตภัณฑ์เข้าข่าย 
เป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ ให้ผู้ประกอบการศึกษา
รายละเอียดในคู่มือส าหรับประชาชนฉบับนี้ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นค าขอให้ครบถ้วนตามคู่มือฯ 
ในเบื้องต้นผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายการเอกสารได้ด้วยตนเองตามแบบบันทึกการตรวจสอบค าขอ
และเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและลงนามในเอกสาร
ทุกฉบับให้เรียบร้อยก่อนยื่นค าขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  

 เมื่อผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นค าขอได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นออนไลน์
ผ่านระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (e-submission) และยื่นด้วยตนเอง ณ 
ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ (walk-in) 

กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการรับค าขอและการพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
1) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เพ่ือบริการประชาชน 

4) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
5) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
6) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้พิจารณาและลงนามเอกสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
พ.ศ. 2560 

ในเบื้องต้นการตรวจสอบว่าสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาควบคุมหรือไม่ ให้ด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนดังนี้ 
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1) ตรวจสอบว่าสารเคมี/ผลิตภัณฑ์มีสารส าคัญตรงกับรายชื่อสารเคมี และมี“วัตถุประสงค์การใช้” 
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุในบัญชี 4.1 รายชื่อสารควบคุมหรือไม่ 

2) ตรวจสอบว่าสารเคมี/ผลิตภัณฑ์มีสารส าคัญอยู่ในกลุ่มสารเคมี และมี“วัตถุประสงค์การใช้” เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุในบัญชี 4.2 รายชื่อกลุ่มสารควบคุมหรือไม ่

3) ตรวจสอบว่าสารเคมี/ผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์การใช้ คุณสมบัติหรือการอ้างสรรพคุณเป็นไปตามที่
ระบุในบัญชี 4.3 รายชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมหรือไม ่  
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ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถตรวจสอบได้ที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง 
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ  
1. ให้ค าแนะน าและตรวจสอบค าขอ ณ ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: 
OSSC) ชั้น 4 อาคาร 6 ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี  11000 
โทรศัพท ์0 2590 7612 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (มีพักเที่ยง) 
 

สถานที่ให้บริการ  
ยื่นค าขอ2 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (e-submission) ที ่
https://privus.fda.moph.go.th/ 
2. ยื่นด้วยตนเอง (walk-in) ณ ศูนย์บริการสุขภาพ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ชั้น 5
อาคาร 6 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
88/24 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 
7626 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 
1. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
 
2. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (มีพักเที่ยง) 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการรวม: 30 วันท าการ 

1. กรณียื่นออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (e-submission) 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของค าขอและ

เอกสารหลักฐานผ่านระบบสารสนเทศด้านวัตถุอันตราย 
1.1 กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะเลือก
สถานะ “ตรวจสอบเอกสารและ/ช าระเงิน” เพ่ือให้ผู้ยื่น
ค าขอช าระค่าใช้จ่าย 
1.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะเลือก
สถานะ “คืนค าขอ” พร้อมกับระบุเหตุผลการคืนค าขอ 

3 
วันท าการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 23 

วันท าการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

3) การลงนาม 3 
วันท าการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
4) การรับหนังสือตอบข้อวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ 

4.1 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์จะรับหนังสือฯ ทาง
ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 
4.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์จะรับหนังสือฯ ด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
  4.2.1 กดบัตรคิว 
     4.2.2 น าใบนัดรับเรื่องมารับหนังสือฯ จากเจ้าหน้าที่ 

1 
วันท าการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. กรณียื่นด้วยตนเอง (walk-in) ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของค าขอและ

เอกสารหลักฐาน 
1.1 กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะออกใบสั่ง
ช าระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
1.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะ
บันทึกข้อบกพร่องและแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข 

1 
วันท าการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

2) การพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 25 
วันท าการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

3) การลงนาม 3 
วันท าการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

4) การรับหนังสือตอบข้อวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ 
4.1 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์จะรับหนังสือฯ ทาง
ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือฯ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 
4.2 กรณีผู้ยื่นค าขอประสงค์จะรับหนังสือฯ ด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
     4.2.1 กดบัตรคิว 
     4.2.2 น าใบนัดรับเรื่องมารับหนังสือฯ จากเจ้าหน้าที่ 

1 
วันท าการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
1) บันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอการขอหนังสือ

วินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย (Checklist) ฉบับจริง 1 ฉบับ 
กรณียื่นด้วยตนเอง (walk-in) 

กระทรวงสาธารณสุข 

2) หนังสือขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ฉบับจริง 1 ฉบับ 
กรณียื่นด้วยตนเอง (walk-in) 

- 

3) ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีระบุประโยชน์/วิธีการใช้ ฉบับจริง 1 ฉบับ - 
4) เอกสารแสดงสูตรส่วนประกอบ 100 % พร้อมระบุหน้าที่ของสารทุกตัว 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
- 

5) เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของผลิตภัณฑ์หรือสารทุกตัว
ในผลิตภัณฑ์ ยกเว้น น้ า ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

6) เอกสารแสดงลักษณะภาชนะบรรจุและขนาดความจุของภาชนะ เช่น 
รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

7) หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินการส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ กรณียื่นด้วยตนเอง (walk-in) ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC 
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย หรือดาวน์โหลดได้ที่ 
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download .htm หัวข้อ
“บันทึกการตรวจสอบหลักฐานของผู้ขออนุญาต” และ “แบบฟอร์ม
หนังสือมอบอ านาจและแต่งตั้งผู้ด าเนินการ” 

- 

8) เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวช้อง เช่น หนังสือชี้แจงเพ่ิมเติม คู่มือประกอบการใช้
ผลิตภัณฑ์ ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1) วินิจฉัยผลิตภัณฑ์และตอบหนังสือเป็นหลักฐาน 1,000 บาท 

ช่องทางการร้องเรียนแนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)  
ที่อยู่ ชั้น 1 อาคาร 5 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
88/24 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0 2590 7354-55 โทรสาร 0 2590 1556 สายด่วน 1556 อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th 

2) ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคาร 6 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  
88/24 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 
7626 หมายเหตกุรณีติดตามการพิจารณาค าขอ 

3) กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  
ที่อยู่ ชั้น 5 อาคาร 2 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ   
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 7298 โทรสาร 0 2591 8482  
อีเมล์ toxic@fda.moph.go.th หมายเหตุ กรณีติดตามการพิจารณาค าขอ 
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ สายด่วน 1111 หรือ 
www.1111.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

5) ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
หมายเหตุ: ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)   
ที่อยู่ 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.pace.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 ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบบันทึกการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) การขอหนังสือวินิจฉัย

ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
2) ตัวอย่างหนังสือขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
3) ตัวอย่างเอกสารแสดงสูตรส่วนประกอบ 100% พร้อมระบุหน้าที่ของสารทุกรายการ 
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ตัวอย่างหนังสือขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
 

................ที่อยู่บริษัท......................... 
          …………………………………………………… 

                                                              โทรศัพท์.............................................  
                                                                                   โทรสาร.............................................. 

วันที่.........เดือน............พ.ศ..............  

เรื่อง ขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ 

เรียน  ผู้อ านวยการกองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์  
  2. เอกสารแสดงสูตรส่วนประกอบ 100% พร้อมระบุหน้าที่ของสารทุกตัว 

๓. เอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Safety Data Sheet) 

  เนื่องด้วยข้าพเจ้าบริษัท.........................................ประสงค์จะด าเนินการผลิต/น าเข้า/ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ชื่อ...................................................................ที่มวีัตถุประสงค์เพ่ือ..... ................................................. 
........................................................................................................................................................... ...................
สารส าคัญ คือ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
บริษัทฯ ขอสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ควบคุมหรือไม่ และได้แนบตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์และเอกสารแสดงข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
(Safety Data Sheet) มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ...................................................... 

        (..............................................) 

                                                   ผู้รับมอบอ านาจบริษัท............................. 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถติดต่อ.......ชื่อ-นามสกุล.......................... 
เบอร์โทรศัพท.์.................................................... 
อีเมล์...................................................................  



 

ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๔11/๗ 
 

ตัวอย่างเอกสารแสดงสูตรส่วนประกอบ 100 % 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์.............................................................................................................................................. 
 
ชื่อและอัตราส่วนของสาร CAS No. ปริมาณ 

(%w/w) 
หน้าที ่

สาร A (ระบุชื่อตาม SDS) 1234-56-7 20.00 สารส าคัญ 
(ก าจัดแมลง/ฆ่าเชื้อโรค/ท าความสะอาด) 

สาร B xxxx-xx-xx xx สารกันเสีย 
สาร C xxxx-xx-xx xx สารแต่งกลิ่น 
สาร D xxxx-xx-xx xx ตัวท าละลาย 
รวม  100  

 


