
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการในใบอนญุาตสง่ออกวตัถอุนัตายชนดิที ่

3  กรณีตรวจสถานที ่(N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูป้ระสงคจ์ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาตผลติ น าเขา้ สง่ออกหรือครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที ่3 ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผดิชอบ กรณีตรวจสถานที ่เชน่ ยา้ยสถานทีผ่ลติ ยา้ยและ/หรอืเพิม่สถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตราย

ตอ้งยืน่ค าขอแกไ้ขเปลีย่นแปลง ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอืส านักงานสาธารณสขุจังหวัดทีรั่บผดิชอบ ทัง้นี้ ผู ้

ยืน่ค าขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอ านาจและผูม้อี านาจไดย้ืน่หนังสอืรับรองการปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการอนุญาตไวต้่อ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว้ 

 

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งจัดเตรยีมและยืน่เอกสารหลักฐานประกอบค าขอแจง้ความประสงคเ์ปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาตตามรายการ

เอกสารและหลักฐานตามทีก่ าหนด และปฏบิัตติามกฎระเบยีบ หลักเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ขอใหผู้ย้ืน่ค าขอ

ตรวจสอบรายการเอกสารดว้ยตนเองตามแบบบันทกึการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) และลงนามใน

แบบตรวจสอบค าขอฯ (Checklist) ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ค าขอ(จ านวนชดุเอกสารทีต่อ้งยืน่ - เอกสารตน้ฉบับ 1 ชดุ และขอใหผู้ ้

ยืน่ค าขอจัดท าส าเนา 1 ชดุ เก็บไวท้ีต่นเองเพือ่เป็นหลกัฐานในการอา้งองิ) 

 

กอ่นยืน่ค าขอ ผูย้ืน่ค าขอตอ้งช าระคา่ค าขอแลว้น าหลักฐานการช าระคา่ค าขอ พรอ้มค าขอ เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ และ 

checklist ยืน่ตอ่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืส านักงานสาธารณสขุจังหวดัทีรั่บผดิชอบ ทัง้นี้ เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบ

ความครบถว้นของเอกสารและหลักฐานทางวชิาการทีย่ืน่และแจง้ผลโดยใชเ้วลาไมเ่กนิ 7 วนัท าการ 

 

ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรอื มคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ที่

จะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขหรือยืน่

เอกสารเพิม่เตมิภายใน 10 วนัท าการ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

 

หากเอกสารหลักฐานครบถว้นหรือผูย้ืน่ค าขอแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือยื่นเอกสารเพิ่มเตมิครบถว้นภายใน 10 วันท าการ และ

เจา้หนา้ทีรั่บค าขอแลว้ ใหผู้ย้ืน่ค าขอช าระเงนิคา่ตรวจสถานประกอบการ 

 

การพจิารณาอนุญาต 

 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาอนุญาตเป็นไปตามทีร่ะบใุนคูม่อืประชาชน การนับระยะเวลาเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บ

เอกสารครบถว้น และ/หรอืไดรั้บเอกสารทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ พรอ้มหลกัฐานการช าระคา่ตรวจสถานประกอบการ โดย

เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพจิารณาแลว้เสร็จ ทัง้นี้ เจา้หนา้ทีจ่ะแกไ้ขรายการในใบอนุญาตผลติ 

น าเขา้ สง่ออก หรือครอบครองวัตถุอันตรายใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอ ก็ต่อเมือ่ผลการตรวจสถานประกอบการพจิารณาแลว้วา่เหมาะสม 

ครบถว้นและสอดคลอ้งตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ในขัน้ตอนการตรวจสถานประกอบการ หากมปีระเด็นทางวชิาการจ าเป็นตอ้งขอความเห็นเพิม่เตมิจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นร่วม

ตรวจประเมนิสถานประกอบการ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผูย้ืน่ค าขอทราบและผูย้ืน่ค าขอตอ้งช าระคา่ประเมนิในสว่นนี้เพิม่เตมิ ระยะเวลา

รวมทัง้หมดทีใ่ชใ้นการพจิารณาจะไมเ่กนิระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืประชาชนฉบับนี ้

 

หมายเหต ุ

การช าระค่าค าขอและค่าตรวจสถานประกอบการวัตถุอันตรายพือ่การอนุญาต เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ย

ค่าใชจ้่ายทีจ่ะจัดเก็บจากผูย้ืน่ค าขอในกระบวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑว์ัตถุอันตรายในความรับผดิชอบของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

 

ขอบขา่ยของคูม่อืประชาชนฉบับนี้ใชส้ าหรับผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตสง่ออกวัตถุอันตรายชนดิที ่3 (แบบ วอ.6) จากส านักงานคณะ-

กรรมการอาหารและยาแลว้ แตม่คีวามประสงคจ์ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ก็บรักษาวัตถุอันตรายในใบอนุญาตสง่ออกวัตถุอันตราย 

จะตอ้งยืน่หนังสอืแจง้ความประสงค ์พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณา ตามกฎระเบยีบและหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

  



 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center: OSSC) อาคาร 6 ชัน้ 5 ตกึส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานทีเ่ก็บรักษาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงาน
สาธารณสขุจังหวดั /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานทีเ่ก็บรักษาอยูต่า่งจังหวัด)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 14 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

(1)  ผูย้ืน่ค าขอยืน่หลักฐานการช าระเงนิพรอ้มรับค าขอ
เปลีย่นแปลงในใบอนุญาต (กรณียา้ยสถานทีผ่ลติ ยา้ยสถานที่

เก็บรักษา หรอืเพิม่สถานทีเ่ก็บรักษา) พรอ้มเอกสารหลักฐาน

ครบถว้นและหรอืแกไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ 
(2)  เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหลักฐานและออกใบนัดเรือ่ง 

 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

2) การพจิารณา 

- พจิารณาค าขอและเอกสารประกอบ 
- นัดหมายเพือ่ตรวจประเมนิสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถุอนัตราย 

- ตรวจประเมนิสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตราย 
- พจิารณาเอกสารและการแกไ้ขขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ 

(หมายเหต:ุ -)  

9 วนัท าการ ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เสนอลงนามการแกไ้ขรายการใบอนุญาตสง่ออกวตัถุอนัตราย 

(แบบ วอ.6) 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ ส านักควบคมุ
เครือ่งส าอางและวตัถุ

อนัตราย 

 

4) - 

แจง้ผลการพจิารณาและสง่มอบใบแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการใน
ใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาไมร่วมเวลาทีผู่ย้ ืน่ค าขอมารับ
ใบอนุญาต))  
 

1 วนัท าการ ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

5) - 

ระยะเวลาด าเนินการรวมทีร่ะบไุวใ้นคู่มอืฉบับนี้ ไม่นับระยะเวลาทีผู่ ้
ยืน่ค าขอชีแ้จงเพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน 15 วันท าการ หากครบระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่ค าขอยังไม่ชีแ้จง
ขอ้มลูเพิม่เตมิ อย. จะพจิารณาค าขอตามขอ้มูลทีย่ืน่ไวแ้ลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  

0 วนัท าการ ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

 

  



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

หนงัสอืแจง้ความประสงคแ์กไ้ขเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ก็บรกัษา 

วตัถอุนัตรายในใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุนัตราย (แบบ วอ.6) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

ส านักควบคมุเครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

3) 

 

แผนทีแ่สดงสถานทีเ่ก็บและบรเิวณขา้งเคยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

แผนผงัภายในหอ้งเก็บวตัถุอนัตราย/บรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(โดยแสดงรายละเอยีดใหส้อดคลอ้งกับภาพถา่ย เชน่ ชัน้วาง

หรอืยกพืน้ (pallet) ส าหรับวางผลติภัณฑว์ตัถุอนัตราย  ทีว่างอปุกรณ์

ป้องกนัอบุตัภิัย (ถังดบัเพลงิ ทีอ่าบน ้า-ลา้งตาฉุกเฉนิ)  อปุกรณ์ส าหรับ
จัดการ กรณีเกดิการหกร่ัวไหลของสารเคม ี(ถังทราย ขีเ้ลือ่ย) ) 

- 

5) 
 

ภาพถา่ยตวัอาคารสถานทีเ่ก็บ และบรเิวณโดยรอบตวัอาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 
หนา้กระดาษ) 

- 

6) 

 

ภาพถา่ยพืน้หอ้งภายในตวัอาคารสถานทีเ่ก็บ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 
หนา้กระดาษ) 

- 

7) 

 

ภาพถา่ยการจดัช ัน้หรอืยกพืน้ (pallet) ส าหรบัวางวตัถดุบิ/

ผลติภณัฑส์ าเร็จรูป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

8) 
 

ภาพถา่ยระบบหรอืุปกรณ์การระบายอากาศ เชน่ ชอ่งลม / ประตู
เขา้-ออก ระบบปรบัอากาศ พดัลมระบายอากาศ ฯลฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

9) 

 

ภาพถา่ยป้าย “ค าเตอืน 9 ขอ้” ตามทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  

เรือ่ง  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ   การน าเขา้ การสง่ออก และ

การมไีวใ้นครอบครองเพือ่ใชร้บัจา้งซึง่วตัถอุนัตรายทีส่ านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ พ.ศ. 2555  ตดิ ณ บรเิวณหอ้ง

เก็บวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 
หนา้กระดาษ) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

10) 

 

ภาพถา่ยป้าย “หา้มสบูบุหรี ่ด ืม่น า้ รบัประทานอาหารหรอืเก็บ

อาหาร” ตดิ ณ บรเิวณหอ้งเก็บวตัถอุนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

11) 
 

ภาพถา่ยป้ายสญัลกัษณ์แสดงความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย 
เชน่ สญัลกัษณส์ารกดักรอ่น สารไวไฟ สารพษิ เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

12) 

 

ภาพถา่ยระบบหรอือุปกรณ์ป้องกนัอุบตัภิยั โดยตอ้งต ัง้อยูภ่ายใน

หรอืใกลห้อ้งเก็บวตัถอุนัตราย เช่น - ถงัดบัเพลงิ มกีารตดิต ัง้ไวไ้ม่
ควรสงูเกนิ 1.5 เมตร เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการลม้ของถงั

ดบัเพลงิและสะดวกในการใชง้าน 

- ตูย้า โดยมยีาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทีพ่รอ้มใช ้ 
- ทีอ่าบน า้ ลา้งตาฉุกเฉนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

13) 

 

ภาพถา่ยอุปกรณ์ส าหรบัการจดัการกรณีสารเคมหีกหรอืร ัว่ไหล 

เชน่ ถงัทราย  ขีเ้ล ือ่ย แกลบ หรอืวสัดดุูดซบัอืน่ๆ พรอ้มอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการจดัเก็บ เช่น ทีโ่กย ถงุเก็บ ถงัขยะ    เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

14) 
 

ภาพถา่ยชุดปฏบิตังิาน และอุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

15) 
 

เอกสารยนิยอมจากเจา้ของสถานทีว่า่ใหใ้ชห้รอืใหเ้ชา่เพือ่ผลติ
หรอืเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย  โดยมเีอกสารความเป็นเจา้ของ

สถานทีน่ ัน้มาแสดงประกอบดว้ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ– 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าใชจ้่ายในการพจิารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 

2) คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสถานประกอบการ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท  

 

3) ไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีปริมาณส่งออกไม่เก ินอตัราที่จดัเก็บ
คา่ธรรมเนยีมไวเ้ดมิ 

(หมายเหต:ุ -)  

 -   
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ทีอ่ยู ่อาคาร 6 ชัน้ 5 ตกึส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 88/24 ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวัด

นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์0 2590 7626 
(หมายเหต:ุ กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ เฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  

2) กลุม่ก ากบัดแูลวัตถอุนัตรายหลังออกสูต่ลาด ส านักควบคมุเครือ่งส าอางและวตัถุอนัตราย ชัน้ 5 อาคาร 2 ตกึ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวดั
นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์0 2590 7304, 0 2590 7369 โทรสาร 0 2590 7304 E-mail toxic@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ เฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  
3) ศนูยจ์ัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ (ศรป.) ชัน้ 1 อาคาร 1 

ตกึส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง 

จังหวดันนทบรุ ี11000 สายดว่น 1556 โทรศพัท ์0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail 
1556@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ กรณีรอ้งเรยีน)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบตรวจค าขอการอนุญาตผลติ น าเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถอุนัตรายชนดิที ่3 และขอแกไ้ข

เปลีย่นแปลง กรณีตรวจสถานที ่
(หมายเหต:ุ -)  

2) ตวัอยา่งหนังสอืแจง้ความประสงคข์อแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการในใบอนุญาตวัตถอุนัตราย 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ขอ้ความ “ค าเตอืน 9 ขอ้” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑฺแ์ละวธิกีารในการผลติ การน าเขา้ 

การสง่ออก และการมไีวใ้นครอบครองเพือ่ใชรั้บจา้งซึง่วัตถอุนัตราย ทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผดิชอบ พ.ศ. 2555 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ย

แลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 

 
 

 
 


