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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอหนังสือรับรองกำรขึ้นทะเบียน (Certificate of Product 
Registration) หนังสือรับรองกำรจ ำหน่ำย (Certificate of Free Sale)  และหนังสือรับรองกำร
ผลิต (Certificate of Manufacturer)  ส ำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำย 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผู้รับบริการ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

คู่มือส าหรับประชาชนฉบับนี้ใช้กับการขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  (Certificate 
of Product Registration) หนังสือรับรองการจ าหน่าย(Certifcate of Free Sale; CFS) และหนังสือรับรองการ
ผลิต (Certificate of Manufacturer)ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  หรือได้รับใบส าคัญ
การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ใบรับแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  หรือใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ตามแต่กรณี  และประสงค์จะขอให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกหนังสือรับรอง
เป็นภาษาอังกฤษว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้นทะเบียน (Certificate of Product Registration) หรือมีการจ าหน่าย
ในประเทศ (Certificate of Free Sale) หรือรับรองว่าเป็นผู้ผลิต (Product of Manufacturer)  ต้องยื่นค าขอ
ด้วยตนเอง ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชนฉบับนี้ 
ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้รับมอบอ านาจและผู้มีอ านาจได้ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การอนุญาตไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 

(จ านวนชุดเอกสารที่ต้องยื่น - เอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และขอให้ผู้ยื่นค าขอจัดท าส าเนา 1 ชุด เก็บไว้ที่ตนเองเพ่ือ
เป็นหลักฐานในการอ้างอิง) 

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 าระเงินค่าใช้จ่ายในการพิจารณาหรือการตรวจสอบเอกสารแล้ว  
เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดรับเรื่องให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

การพิจารณาอนุญาต 

ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามที่ระบุในคู่มือประชาชนฉบับนี้   การนับระยะเวลา
เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และ/หรือได้รับเอกสารที่แก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว 
พร้อมหลักฐานการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการพิจารณาหรือการตรวจสอบเอกสาร  โดยผู้ยื่นค าขอสามารถขอรับเรื่อง
ได้ตามวันนัดที่ก าหนดไว้ในใบนัดรับเรื่อง 
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หมายเหตุ 

การช าระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาหรือการตรวจสอบเอกสารตามคู่มือประชาชนฉบับนี้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center: OSSC) 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ที่อยู่: 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) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วันท าการ 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
(1)   ผู้ยื่นค าขอยื่นหลักฐานการช าระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาหรือ

ตรวจสอบเอกสาร พร้อมค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
และ/หรือแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนแล้ว 

(2)   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและออกใบนัดรับเรื่อง/ติดตามเรื่อง 
(หมายเหตุ: -)  

20 นาที ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
 

2) กำรพิจำรณำ 
(1)   พิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร 
(2)   ออกหนังสือรับรองและลงนาม 
(หมายเหตุ:  
-     ผู้ยื่นค าขอสามารถยื่นขอรับหนังสือรับรองได้ตามวันที่ก าหนดใน

ใบนัดรับเรื่องเป็นต้นไป 
-     ระยะเวลาไม่รวมเวลาที่รอผู้ยื่นค าขอมารับหนังสือรับรอง 
-     หากเป็นการขอหนังสือรับรอง กรณีชื่อการค้าต่างจากที่ข้ึน

ทะเบียนไว้ ระยะเวลาจะเพ่ิมขึ้น โดยมีระยะเวลาด าเนินการรวม
ทั้งสิ้นไม่เกิน 5 วันท าการ ) 

6 ชั่วโมง ส านักควบคุม
เครื่องส าอางและ

วัตถุอันตราย 
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือรับรอง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ    0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ส ำเนำใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 1  ส ำเนำใบส ำคัญกำรขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรำย  ส ำเนำใบรับแจ้งกำรด ำเนินกำรเกีย่วกับวัตถุอันตรำยชนิดที่ 2   
หรือส ำเนำใบอนุญำตวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรอง  พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำเอกสำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ    1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

3) 
 

ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจและแต่งตั้งผู้ด ำเนินกำรซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ท่ีกลุ่มควบคุม
วัตถุอันตรำย  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ แล้ว พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำเอกสำร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ   1  ฉบับ 
หมำยเหตุ  
-   ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC วัตถุอันตราย หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุ
อันตราย  

- 

 
 
ค่ำธรรมเนียม 
 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพิจำรณำหรือกำรตรวจสอบ 
หมายเหตุ: ช าระท่ีช่องทางใดช่องทางหนึ่ง 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)” 

ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

 
 



Update30March2018                                                                                                         หน้า 4 จาก 5 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

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: กรณีร้องเรียน)  

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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลเพื่อขอหนังสือรับรอง 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ - 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/SitePages/Guide_for_citizens_Form.aspx#InplviewHashd0ee3825-78bc-4023-8ed0-757610d89567=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_ID%3D10-PageFirstRow%3D11

