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คู่มือส าหรับประชาชน:      การขอใบแทนใบรับแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง     
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนใบรับแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 

2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และทีเ่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  เร่ือง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายแุละการต่ออายใุบรับ

แจ้งการด าเนินการวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 ทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2556 
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ.2554 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  2 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน -  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด -  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด -  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน]  การขอใบแทนใบรับแจ้งการด าเนินการผลิต น าเข้า สง่ออก หรือมี
ไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2   23/03/2015 23:07  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ  

กรณีใบรับแจ้งการด าเนินการมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 ออกใหโ้ดยส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
ทีอ่ยู่: ชั้น 1 ตึกส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เลขที่ 90 หมู่ 7ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก โทรศัพท์ 0 3738 6390/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)                 
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ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ  ปิดรับเอกสารเวลา 15.30 น. 

2) สถานทีใ่ห้บริการ  
กรณีสถานทีผ่ลิตหรือสถานทีเ่ก็บรักษาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
ทีอ่ยู่: ชัน้ 1 ตึกส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวญั   
อ าเภอเมือง   จงัหวดันนทบรีุ 11000  โทรศพัท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440 
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เปิดรับบตัรคิว 8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.30 น.) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ผูร้ับบริการ วิธีการ และเงือ่นไขในการยืน่ค าขอ 

   กรณีใบรับแจ้งการด าเนินการผลิตวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ก) ใบรับแจ้งการด าเนินการน าเข้าวตัถุ
อนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ข) ใบรับแจ้งการด าเนินการสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ค)  หรือใบรับแจ้งการ
ด าเนินการมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ง)เกิดเหตสุญูหาย ลบเลือน หรือช ารุด ผู้ รับใบแจ้งฯ 
สามารถย่ืนหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบรับแจ้งการด าเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ตอ่พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบรับแจ้งฯ  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

 กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรับค าขอและการพิจารณาอนญุาต 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย
พ.ศ. 2535 ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf) 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 

ขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1)   รับค าขอ 
(2)   ตรวจสอบความครบถ้วน
ของค าขอและเอกสารประกอบ 
(3)   คืนส าเนาให้ผู้ยื่นค าขอ 

3 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- 

2) การพิจารณา (1) พิจารณาค าขอและประเมิน 1 วนัท าการ กลุม่งาน - 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf
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ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 
ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 เอกสาร 
(2) สรุปผลการประเมินและเสนอ
ออกใบแทน 

คุ้มครอง
ผู้บริโภค  

3) การลงนาม 
 

ลงนามอนญุาต 
 

3 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค  

- 

4) การแจ้งผลพิจารณา 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบ
ใบแทนให้ผู้ยื่นค าขอ 
 

1 ชัว่โมง กลุม่งาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค  

(ระยะเวลาไมร่วมเวลา
ที่รอผู้ยื่นค าขอมารับ
ใบแทน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   2 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
 ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 2 วนัท าการ 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รายการเอกสารยนืยนั

ตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบคุคล 
ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาเอกสาร)  

2) บตัรประจ าตวัประชาชน กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นบคุคลธรรมดา  
ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน และส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสอืแจ้งความ
ประสงค์ขอใบแทน พร้อม

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ระบสุาเหตทุี่ต้องขอใบ
แทน 

2) หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ประกอบการขอใบแทน 

- 1 1 ชดุ (หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ประกอบการขอใบแทน ได้แก่  
(1)  ใบรับแจ้งการด าเนินการฉบบั
จริงที่ช ารุดเสยีหาย  (ส าหรับกรณี
ช ารุดเสยีหายหรือลบเลอืน) 
(2)  ใบแจ้งความ  (ส าหรับกรณีสญู
หาย)) 

3) ส าเนาหนงัสอืมอบ
อ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินการซึง่ได้ยื่น
ต้นฉบบัไว้ที่ อย. แล้ว 
พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (1. การยื่นต้นฉบบัหนงัสอืมอบ
อ านาจไว้ที่ อย. ใช้เฉพาะกบักรณี
การยื่นค าขอที่ อย. เทา่นัน้ 
2. ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC 
ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย หรือดาวน์
โหลดได้ที่
http://www.fda.moph.go.th/psion
d/download.htm หวัข้อ “บนัทกึ
การตรวจสอบหลกัฐานของผู้ขอ
อนญุาต” และ “แบบฟอร์มหนงัสอื
มอบอ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินการ” ) 

4) ส าเนาหนงัสอืรับรองการ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขการอนญุาต
ซึง่ได้ยื่นต้นฉบบัไว้ที่ อย. 
แล้ว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (1. ใช้เฉพาะกบักรณีการยื่นค าขอที่ 
อย. เทา่นัน้ 
2.ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC กลุม่
ควบคมุวตัถอุนัตราย หรือดาวน์
โหลดได้ที ่
http://www.fda.moph.go.th/psion
d/download.htm หวัข้อ 
“แบบฟอร์มหนงัสอืรับรองการ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
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  

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น 1 ตึกส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ต าบลเขาพระ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
โทรศัพท์ 0 3738 6390 

2)  ช่องทางการร้องเรียน  
ศนูย์ด ารงธรรม ศาลากลางจงัหวดันครนายก อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000 

3) ช่องทางการร้องเรียน  
ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.)  

 ท่ีอยู่      ชัน้ 1 อาคาร 1  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนติวานนท์  

ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 สายดว่น   1556  โทรศพัท์   0 2590 7354 -55                 

โทรสาร    0 2590 1556    E-mail      1556@fda.moph.go.th 

หมายเหตุ (กรณีเร่ืองเรียน) 

4) ช่องทางการร้องเรียน  

ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  

ท่ีอยู่        ชัน้ 1 อาคาร 2  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนติวานนท์  

ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์   0 2590 7417-8, 0 2590 7440 

หมายเหตุ (กรณีติดตามสถานะการพิจารณาค าขอ เฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

5) ช่องทางการร้องเรียน  

กลุม่ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อนออกสูต่ลาด        ส านกัควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย  

ท่ีอยู่        ชัน้ 5 อาคาร 2  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนติวานนท์  

ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอเมือง 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 (กรณีติดตามสถานะการพิจารณาค าขอ เฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา) 

6) ช่องทางการร้องเรียน  
ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 
ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตวัอย่างหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบรับแจ้งการด าเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 เน่ืองจากเหตสุญู

หาย 
- 

2) ตวัอย่างหนงัสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบรับแจ้งการด าเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 เน่ืองจากเหตุ
ช ารุด เสียหาย หรือลบเลือน 
- 

 
19. หมายเหตุ 
   การนบัระยะเวลา เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน 
 
 

วันที่พมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย Suthida Pungpoonsub 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและวิธีการยื่นค าขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
สถานท่ีให้บริการ:ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ศกึษารายละเอียดในคูมื่อส าหรับประชาชนด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย  
ตามประเภทการขออนญุาตท่ีเก่ียวข้อง 

2. กรอกค าขอและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามที่ระบใุนคูมื่อส าหรับ
ประชาชน และตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 นดัหมายล่วงหน้า(จองควิ) 
ตามช่องทางที่ระบใุนคูมื่อ

ส าหรับประชาชน 

ระบใุห้นดัหมาย
ลว่งหน้า 

3.1.1 ย่ืนใบนดัท่ี OSSC ตามวนั
เวลาท่ีระบใุนใบนดั 

3.2 รับบตัรควิท่ี OSSC ตาม
วนัเวลาการให้บริการตามที่
ระบใุนคูมื่อส าหรับประชาชน 

4. ย่ืนค าขอและเอกสาร
หลกัฐานท่ีช่องบริการตามที่
ระบใุนใบนดัหรือบตัรควิ 

ครบถ้วนตาม 
บนัทกึตรวจสอบค าขอ  

(Checklist) 
 

ไมค่รบถ้วน /  
ไมถ่กูต้องตาม 

บนัทกึตรวจสอบค าขอ  
(Checklist) 

 

5.1 เจ้าหน้าท่ีบนัทกึ
ข้อบกพร่องและก าหนด
ระยะเวลาการแก้ไข / 

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามรับทราบร่วมกนั 

5.3 ผู้ ย่ืนค าแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในก าหนดเวลา 

5.5 เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ 
ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 

5.2  เจ้าหน้าท่ีมอบส าเนา
บนัทกึข้อบกพร่องให้ผู้ ย่ืนค า

ขอไว้เป็นหลกัฐาน 

ไมไ่ด้ระบใุห้นดัหมาย
ลว่งหน้า 

 5.4 เจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบการแก้ไข 

6.  เจ้าหน้าท่ีออกใบนดัรับเร่ือง/
ตดิตามเร่ืองให้ผู้ ย่ืนค าขอ 

7. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอและ
ประเมินเอกสารหลกัฐาน 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาตามที่ก าหนดใน
คูมื่อส าหรับประชาชนส าหรับ
ค าขอนัน้ๆ 

 

3. ตรวจสอบ 
ช่องทางการให้บริการ 

ตามที่ระบใุนคูมื่อส าหรับ
ประชาชนวา่ต้องนดัหมาย

ล่วงหน้าหรือไม่ 

9.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน
ค าขอทราบภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 8. พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามที่

ระบใุนคูมื่อฯ 

ใช ่
 

ไมใ่ช ่
 

8.1  แจ้งเหตแุหง่ความล่าช้า
ให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบทกุ  7 วนั
จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ 

 แก้ไขไมค่รบถ้วน / ไมถ่กูต้อง 
 เกินเวลาที่ก าหนด 

แก้ไขครบถ้วนถกูต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

5. เจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบค าขอและ 
เอกสารหลกัฐาน 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน 
คู่มือส าหรับประชาชน เร่ือง การขอใบแทนใบรับแจ้งการด าเนิน 

การผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
ประเภทของงานบริการ:   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
ระยะเวลาด าเนินการรวม: 2 วนัท าการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ *    ดรูายละเอียดขัน้ตอนการย่ืนค าขอและการตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบได้ใน แผนผงัแสดงขัน้ตอนและ
วธีิการย่ืนค าขออนญุาตด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย  

 **   ระยะเวลาไม่รวมเวลาท่ีรอผู้ ย่ืนค าขอมารับใบแทน 

 

การพิจารณา (1 วันท าการ) 

(1)  พิจารณาค าขอและประเมินเอกสาร 
(2)  สรุปผลการประเมินและเสนอออกใบแทน 

 

การตรวจสอบเอกสาร *  (3 ชั่วโมง) 

(1)   รับค าขอ 
(2)   ตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบ 
(3)   คืนส าเนาให้ผู้ยื่นค าขอ 

การลงนาม (3 ชั่วโมง) 

ลงนามอนญุาต 

การแจ้งผลการพิจารณา (1 ชั่วโมง) 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบใบแทนให้ผู้ยื่นค าขอ ** 

** 


