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คู่มือสําหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การตอ่อายใุบอนญุาตผลิต นําเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: : ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และทีเ่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

2) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535  และกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 

2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ.2554 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง,สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  5 วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0 

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การตอ่อายใุบอนญุาตผลิต นําเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3  

  

11. ช่องทางการให้บริการ 

1) สถานท่ีใหบริการ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูร้ับบริการ วิธีการ และเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 

              ผู้ ได้รับใบอนญุาตวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ได้แก่ ใบอนญุาตผลิตวตัถอุนัตราย (แบบ วอ.2) ใบอนญุาตนําเข้าวตัถุ

อนัตราย (แบบ วอ. 4) ใบอนญุาตสง่ออกวตัถอุนัตราย (แบบ วอ. 6) หรือใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ 

วอ. 8) ท่ีประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาต ให้ย่ืนคําขอตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ภายในเก้าสิบวนัก่อนท่ีใบอนญุาตวตัถอุนัตราย

ชนิดท่ี 3 จะสิน้อาย ุ(กําหนดตอ่อายเุดือนตลุาคมถงึธนัวาคม) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาตาม

กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยการตอ่อายใุบอนญุาตแตล่ะครัง้มีอตัราคา่ธรรมเนียมเท่ากบัอตัราคา่ธรรมเนียมของ

ใบอนญุาตแตล่ะประเภท 

             การตอ่อายใุบอนญุาตผลิต นําเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ท่ีมีสถานท่ีผลิตหรือ

สถานท่ีเก็บรักษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคําขอ ณ สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออาจย่ืนคําขอผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้  

             สําหรับการตอ่อายใุบอนญุาตผลิต นําเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ท่ีมีสถานท่ีผลิต

หรือสถานท่ีเก็บรักษาอยู่ตา่งจงัหวดัให้ย่ืนคําขอ ณ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั ท่ีสถานประกอบการตัง้อยู ่

กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรับคําขอและการพิจารณาอนญุาต 

1. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535  

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf) 

2.กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg1.pdf) 

3. กฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2552 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf) 

4.ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

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

5.ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการขอตอ่อายใุบอนญุาตผลิต นําเข้า สง่ออกหรือ

มีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

พ.ศ.2556 (http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/fda/ตอ่อายุinternet_2556.PDF) 

 

หมายเหต ุ

             เน่ืองจากตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2556 กําหนดช่ือวตัถอุนัตราย

เป็นภาษาไทยและวงเลบ็ภาษาองักฤษ ซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2556 ดงันัน้ สําหรับกรณีใบอนญุาตผลิต 

นําเข้า และสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 ซึง่มีสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาอยู่ตา่งจงัหวดั และได้รับใบอนญุาตฯ จาก

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาในปี พ.ศ. 2556 (ก่อนวนัท่ี 28 กนัยายน 2556) เม่ือครบกําหนดตอ่อายใุนปี พ.ศ. 

2558 ให้มาดําเนินการตอ่อายท่ีุสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือตอ่อายแุละรับใบอนญุาตฯ ฉบบัใหมท่ี่ได้แก้ไข

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg1.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/fda/ต่ออายุinternet_2556.PDF
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ช่ือวตัถอุนัตรายให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมฉบบัดงักลา่ว 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 

ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1)   รับคําขอ 

(2)   ตรวจสอบความครบถ้วน

ของคําขอและเอกสารประกอบ 

(3)   ชําระคา่ธรรมเนียม 

(4)   นําใบเสร็จรับเงิน  มารับใบ

นดัรับเร่ือง/ติดตามเร่ืองให้ผู้ยื่น

คําขอ 

1 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

(ระยะเวลาไมร่วมเวลา

ท่ีรอผู้ยื่นคําขอชําระ

คา่ธรรมเนียม) 

2) การพิจารณา 

 

(1) พิจารณาคําขอและประเมิน

เอกสาร 

(2) สรุปผลการประเมินและเสนอ

ลงนามอนญุาต 

2 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

- 

3) การลงนาม 

 

ลงนามอนญุาต 

 

1 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

- 

4) การแจ้งผลพิจารณา 

 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบ

ใบอนญุาต 

 

3 ชัว่โมง ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

(ระยะเวลาไมร่วมเวลา

ท่ีรอผู้ยื่นคําขอมารับ

ใบอนญุาต) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   5 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ผ่านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 5 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยนืยนั
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นนิติบคุคล 

ให้ยื่นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจด
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ที่ รายการเอกสารยนืยนั

ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ทะเบียนนิติบคุคล พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาเอกสาร)  

2) บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นบคุคลธรรมดา  

ให้ยื่นสาํเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน และสาํเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาเอกสาร) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มคําขอตอ่อายุ

ใบอนญุาต (แบบ วอ.9) 

ท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วน 

- 1 1 ชดุ - 

2)  หนงัสอืแสดงวา่เป็นผู้

ได้รับมอบหมายให้

ดําเนินกิจการของนิติ

บคุคลหรือบคุคลธรรมดา

(1.กรณีมอบอํานาจให้

บคุคลเดียวหรือหลายคน 

กระทําการครัง้เดียว ปิด

อากรแสตมป์ 10 บาท  

2มอบอํานาจให้บคุคล

เดียวหรือหลายคนร่วมทํา

การมากวา่ครัง้เดียว ปิด 

30 บาท 

3.มอบอํานาจให้ทําการ

มากวา่ครัง้เดยีว โดยให้

บคุคลหลายคนตา่งคน

ตา่งกระทํากิจการแยกกนั

ได้ คิดตามรายตวับคุคลท่ี

รับมอบคนละ 30 บาท)  

- 0 1 ชดุ  

3) หนงัสอืมอบอํานาจทัว่ไป   1 ชดุ  
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ที่ 

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

(กรณีผู้ดําเนินกิจการของ

นิติบคุคลหรือบคุคล

ธรรมดาไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วยตนเอง) 

(1.กรณีมอบอํานาจให้

บคุคลเดียวหรือหลายคน 

กระทําการครัง้เดียว ปิด

อากรแสตมป์ 10 บาท  

2มอบอํานาจให้บคุคล

เดียวหรือหลายคนร่วมทํา

การมากวา่ครัง้เดียว ปิด 

30 บาท 

3.มอบอํานาจให้ทําการ

มากวา่ครัง้เดียว โดยให้

บคุคลหลายคนตา่งคน

ตา่งกระทํากิจการแยกกนั

ได้ คิดตามรายตวับคุคลท่ี

รับมอบคนละ 30 บาท) 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย 

กรณีกาํลังการผลิตต่อปีไม่ถงึสิบเมตริกตัน  

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

2) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย 

กรณีกาํลังการผลิตต่อปี ตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไป แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตัน 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

 

 

3) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย 
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กรณีกาํลังการผลิตต่อปี ตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไป แต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตัน                                    

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

4) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย 

กรณีกาํลังการผลิตต่อปี ตัง้แต่หน่ึงร้อยเมตริกตันขึน้ไป                                                                   

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

5) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย 

กรณีปริมาณการนําเข้าต่อปี ไม่ถงึสิบเมตริกตัน 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

6) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย 

กรณีปริมาณการนําเข้าต่อปี ตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไป แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตัน                                            

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ  ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

7) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย 

กรณีปริมาณการนําเข้าต่อปี ตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไป แต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตัน                                    

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

8) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย 

กรณีปริมาณการนําเข้าต่อปี ตัง้แต่หน่ึงร้อยเมตริกตันขึน้ไป                                                                  

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

9) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย 

กรณีปริมาณการส่งออกต่อปี ไม่ถงึสิบเมตริกตัน                                                                                 
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ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

10) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย 

กรณีปริมาณการส่งออกต่อปี ตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไป แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตัน                                           

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

11) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย  

กรณีปริมาณการส่งออกต่อปี ตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไป แต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตัน 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที   

12) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย  

กรณีปริมาณการส่งออกต่อปี ตัง้แต่หน่ึงร้อยเมตริกตันขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

 

13) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาไม่ถงึห้าร้อยตารางเมตร                             

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

14) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  

กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่ห้าร้อยตารางเมตรขึน้ไป 

แต่ไม่ถงึหน่ึงพันตารางเมตร                                                              

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

15) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  
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กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่หน่ึงพันตารางเมตรขึน้ไป 

แต่ไม่ถงึสองพันตารางเมตร                                                               

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

16) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  

กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

17) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  

กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็

รักษาไม่ถงึหน่ึงพันตารางเมตร 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น. 

 โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

18) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  

กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็

รักษาตัง้แต่หน่ึงพันตารางเมตรขึน้ไปแต่ไม่ถงึสองพันตารางเมตร 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ  

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน  สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

19) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  

กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็

รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ    

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน  สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

20) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  

กรณีครอบครองตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี  แต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อ

การเกบ็รักษาไม่ถงึสองพันตารางเมตร 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ  
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ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน  สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

21) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  

กรณีครอบครองตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการ

เกบ็รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ    

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน  สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  

โดยมีระยะเวลาทีใ่ชใ้นการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

22) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย กรณีครอบครองตัง้แต่หน่ึงร้อย

เมตริกตันขึน้ไปต่อปี 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ    

ชําระค่าธรรมเนียมทีห่อ้งการเงิน  สํานกังานสาธาณสขุจงัหวดัชยัภูมิ ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น. โดยมีระยะเวลาทีใ่ช้

ในการชําระค่าธรรมเนียม 15 นาที  

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  379/114 ก ถนนโนนมวง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
36000 โทร. 0 4483 6826 – 9 ตอ 301 , 302 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียน 6  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
36000  โทรศัพท 0 4481 1573  สายดวน 1567 

หมายเหตุ- 
3) ชองทางการรองเรียน  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  

(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  11000  หรือโทรศัพท 025907354-55, สายดวน 1556, โทรสาร 025901556  และ               
E-mail : 1556@fda.moph.go.th  
หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 หมายเหตุ- 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มคําขอตอ่อายใุบอนญุาต (แบบ วอ. 9) 

2) ตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์มคําขอตอ่อายใุบอนญุาต (แบบ วอ. 9) 

19. หมายเหตุ 

การนบัระยะเวลา เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน ไมร่วมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือสง่เอกสาร

เพ่ิมเติม 

mailto:1556@fda.moph.go.th
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     แผนผังแสดงขัน้ตอนและวิธีการยื่นคาํขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
สถานท่ีให้บริการ:ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ศกึษารายละเอียดในคูมื่อสําหรับประชาชนด้านผลิตภณัฑ์
วตัถอุนัตรายตามประเภทการขออนญุาตท่ีเก่ียวข้อง 

 

2. กรอกคําขอและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบใุนคูมื่อ
สําหรับประชาชน และตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
 

3. ย่ืนคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีช่องบริการ
ตามท่ีระบใุนใบนดัหรือบตัรควิ 

 

4. เจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบคําขอและ 

เอกสารหลกัฐาน 
 

5. เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง/

ตดิตามเร่ืองให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

4.1 เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อบกพร่องและ
กําหนดระยะเวลาการแก้ไข / 

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลงนาม
รับทราบร่วมกนั 

 

4.2 เจ้าหน้าท่ีมอบสําเนา
บนัทกึข้อบกพร่องให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอไว้เป็นหลกัฐาน 
 

 

4.3 ผู้ ย่ืนคําขอแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในกําหนดเวลา 

 

6. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาคําขอ
และประเมินเอกสารหลกัฐาน 
 

7. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน
คําขอทราบภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

 

4.4 เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการแก้ไข 

 

4.5 เจ้าหน้าท่ีคืนคํา

ขอให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

 
ครบถ้วนตาม 

บนัทกึตรวจสอบคําขอ  
(Checklist) 

 

 
ไมค่รบถ้วน/ไมถ่กูต้องตาม 

บนัทกึตรวจสอบคําขอ  
(Checklist) 

 

หมายเหต ุ1.ระยะเวลาดงักลา่ว ไมร่วมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือสง่เอกสารเพ่ิมเติม 

                2.เม่ือครบกําหนดเวลาตามที่ระบใุนคูมื่อนีแ้ล้ว หากผู้อนญุาตยงัพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จ

จะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนคําขอรับทราบแหง่ความลา่ช้าทกุ 7 วนั จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน 

คู่มือสําหรับประชาชน เร่ือง การต่ออายุใบอนุญาต 

ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 

ประเภทของงานบริการ:   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

ระยะเวลาดําเนินการรวม:    5 วนัทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ *    ดรูายละเอียดขัน้ตอนการย่ืนคําขอและการตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบได้ในแผนผงัแสดงขัน้ตอนและ

วธีิการย่ืนคําขออนญุาตด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

 **   ระยะเวลาไม่รวมเวลาท่ีรอผู้ ย่ืนคําขอชําระคา่ธรรมเนียม 

 *** ระยะเวลาไม่รวมเวลาท่ีรอผู้ ย่ืนคําขอมารับใบอนญุาต 

การพิจารณา (2 วันทาํการ) 

(1)  พิจารณาคําขอและประเมินเอกสาร 
(2)  สรุปผลการประเมินและเสนอลงนามอนญุาต 

การตรวจสอบเอกสาร *  (1 วันทาํการ) 

(1)   รับคําขอ 
(2)   ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบ 
(3)   ออกใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนียม ** 
(4)   รับใบเสร็จรับเงิน  คืนสาํเนาและมอบใบนดัรับเร่ือง/ติดตามเร่ืองให้ผู้ยื่นคําขอ 

การลงนาม (1วันทาํการ) 

ลงนามอนญุาต 

การแจ้งผลการพิจารณา (3 ชั่วโมง) 

             แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบใบอนญุาต *** 

 


