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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งข้อเทจ็จริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1  และการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการใน     

         ใบรับแจ้งข้อเทจ็จริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้ง

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

2) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การแจ้งขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัวตัถอุนัตรายชนิดที ่1 ทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยารับผิดชอบ พ.ศ. 2549 

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  3 ชัว่โมง  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  และการขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี1  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
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ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูร้ับบริการ วิธีการ และเงือ่นไขในการยืน่คําขอ 

              ผู้ประสงค์จะดําเนินการผลิตหรือนําเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  

ต้องย่ืนแจ้งข้อเท็จจริงหรือข้อมลูเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายนัน้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ เร่ือง การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 

2549 โดยต้องมาแจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการแจ้ง ทัง้นี ้ผู้ผลิตต้องแจ้งภายใน 15 วนั

นบัแตว่นัผลิตครัง้แรก และผู้ นําเข้าต้องแจ้งก่อนนําวตัถอุนัตรายออกจากดา่นศลุกากรเฉพาะการนําเข้าครัง้แรกเท่านัน้ 

              หากสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคําขอ ณ สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา และหากสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยุ่ตา่งจงัหวดัให้ย่ืนคําขอ ณ 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั ท่ีสถานประกอบการตัง้อยู ่

              ในการแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ผู้ผลิตหรือผู้ นําเข้าไมต้่องสง่ฉลากให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบและไมต้่องย่ืนขออนญุาตสถานท่ี แตจ่ะต้องจดัทําฉลากให้เป็นไปตามข้อกําหนดวา่ด้วยการแสดงฉลากวตัถุ

อนัตราย และต้องจดัเตรียมสถานท่ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดหลกัเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การสง่ออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ี

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ.ศ. 2555  

              เม่ือผู้ผลิตหรือผู้ นําเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี

และได้รับเลขท่ีรับแจ้งแล้ว (ใบแจ้งฯ ไมมี่กําหนดหมดอาย)ุ หากภายหลงัประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการท่ีได้แจ้งไว้ 

เช่น สตูรสว่นประกอบท่ีไมใ่ช่สารสําคญั ปริมาณการผลิตหรือปริมาณการนําเข้าตอ่ปี เป็นต้น ให้ผู้แจ้งย่ืนหนงัสือแจ้งความ

ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ หน่วยงานท่ีรับแจ้ง ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือทางการค้า ช่ือและ

ปริมาณวตัถอุนัตราย (สารสําคญัหรือสารออกฤทธ์ิ) และลกัษณะของวตัถอุนัตรายจะกระทํามิได้ 

 การแจ้งข้อเท็จจริงวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ผู้ประกอบการจะต้องดําเนินการย่ืนขอรหสัประจําตวัสําหรับผู้ประกอบการแตล่ะ

รายเสียก่อน 

กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรับคําขอและการพิจารณาอนญุาต 

1.  ตรวจสอบรายช่ือวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ในความรับผิดชอบของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยอาศยัอํานาจ

ตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ได้ในบญัชี 4 แนบท้าย 

(1.1) ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2556 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ailist/ailist_2556.pdf) 

(1.2) ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถอุนัตราย (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moit/moit_hazlist2558.pdf) 

2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง การแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1 ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยารับผิดชอบ พ.ศ. 2549 (http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/49/MOPH_haz1_49.pdf) 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ailist/ailist_2556.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moit/moit_hazlist2558.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/49/MOPH_haz1_49.pdf
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3.  ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองการแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 

2535 ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ.2554 

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

4.  กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และแนวทางท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงฉลากและการจดัเตรียมสถานท่ี 

(4.1) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ฉลากและระดบัความเป็นพิษของวตัถอุนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยามีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ. 2538 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/38/MOPH_labelandtoxiclevel_38.pdf) 

(4.2) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ฉลากและระดบัความเป็นพิษของวตัถอุนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยารับผิดชอบ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/49/MOPH_labelandtoxiclevel_2_49.pdf) 

(4.3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตรายท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ.2558 (http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ghs/GHS_1.pdf) 

(4.4)ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง ระบบการจําแนกและการสื่อสารความเป็นอนัตรายของวตัถอุนัตราย พ.ศ.2555 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ghs/GHS_.pdf) 

(4.5) คูมื่อการจดัทําฉลากวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1(http://www.fda.moph.go.th/psiond/permission_notify1.htm) 

(4.6) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การสง่ออก และการมีไว้ใน

ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF) 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 

ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

(1)   รับคําขอ 

(2)   ตรวจสอบความครบถ้วน

ของคําขอและเอกสารประกอบ 

(3)   คืนสาํเนาให้ผู้ยื่นคําขอ 

20 นาที ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

- 

2) การพิจารณา 

 

(1) พิจารณาคําขอและประเมิน

เอกสาร 

(2) สรุปผลการประเมิน 

130 นาที ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

- 

3) การลงนาม 

 

ลงนามอนญุาต 

 

1 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

- 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/38/MOPH_labelandtoxiclevel_38.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/49/MOPH_labelandtoxiclevel_2_49.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ghs/GHS_1.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/ghs/GHS_.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/permission_notify1.htm
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF
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ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 

ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

4) การแจ้งผลพิจารณา 

 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบ

ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ 

 

10 นาที ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

(ระยะเวลาไมร่วมเวลา

ท่ีรอผู้ยื่นคําขอมารับ

ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   2 วนัทําการ 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ผ่านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 2 วนัทําการ 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร 
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นนิติบคุคล 

ให้ยื่นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจด

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) แบบฟอร์มใบแจ้ง

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 1 ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยารับผิดชอบ 

(วอ./สธ 5) ท่ีกรอกข้อมลู

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ครบถ้วน  (ยื่นเฉพาะ

กรณียื่นแจ้งข้อเท็จจริงฯ) 

2) หนงัสอืแจ้งความ

ประสงค์ขอเปลีย่นแปลง

รายการในใบแจ้ง

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถุ

อนัตรายชนิดท่ี 1   

(ยื่นเฉพาะกรณีขอแก้ไข

เปลีย่นแปลงรายการใน

ใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ) 

- 1 1 ชดุ - 

3) เอกสารแสดงสตูร

สว่นประกอบของ

ผลติภณัฑ์ (ยื่นเฉพาะ

กรณียื่นแจ้งข้อเท็จจริงฯ) 

- 1 1 ชดุ (เอกสารแสดงสตูรสว่นประกอบของ

ผลติภณัฑ์ ต้องแสดงช่ือและ

อตัราสว่นของสารสาํคญัและ

สว่นประกอบอ่ืนๆ ทกุตวัใน

ผลติภณัฑ์  โดยแสดงเป็นช่ือทาง

เคมี ระบหุน้าท่ีของสารทกุตวัในสตูร 

และระบปุริมาณเป็นร้อยละหรือ

เปอร์เซ็นต์  เช่น ร้อยละของนํา้หนกั

ตอ่นํา้หนกั (% w/w) หรือร้อยละของ

นํา้หนกัตอ่ปริมาตร (% w/v) ทัง้นี ้

ต้องระบสุตูรสว่นประกอบทัง้หมด 

(100 %) 

กรณีผลติภณัฑ์นําเข้าจาก

ตา่งประเทศ  เอกสารแสดงสตูร

สว่นประกอบต้องเป็นเอกสารฉบบั

จริงท่ีออกและรับรองโดยผู้ผลติใน

ตา่งประเทศ) 

4)  หนงัสอืแสดงวา่เป็นผู้

ได้รับมอบหมายให้

ดําเนินกิจการของนิติ

บคุคลหรือบคุคลธรรมดา

(1.กรณีมอบอํานาจให้

บคุคลเดียวหรือหลายคน 

กระทําการครัง้เดียว ปิด

- 0 1 ชดุ  
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ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

อากรแสตมป์ 10 บาท  

2มอบอํานาจให้บคุคล

เดียวหรือหลายคนร่วมทํา

การมากวา่ครัง้เดียว ปิด 

30 บาท 

3.มอบอํานาจให้ทําการ

มากวา่ครัง้เดียว โดยให้

บคุคลหลายคนตา่งคน

ตา่งกระทํากิจการแยกกนั

ได้ คิดตามรายตวับคุคลท่ี

รับมอบคนละ 30 บาท)  

5) หนงัสอืมอบอํานาจทัว่ไป

(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

 0 1 ชดุ  
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ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

รับมอบคนละ 30 บาท) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

หมายเหตุ -   

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) แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ      

(วอ./สธ 5) 

2) ตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบ (วอ./สธ 5)  กรณีผลิต 

3) ตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 1  ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา

รับผิดชอบ (วอ./สธ 5)   กรณีนําเข้า 

4) ตวัอย่างหนงัสือแจ้งความประสงค์ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี1 

 

mailto:1556@fda.moph.go.th
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19. หมายเหตุ 

 การนบัระยะเวลา เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน  ไมร่วมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข 

หรือสง่เอกสารเพิ่มเตมิ 
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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 การแจ้งข้อเทจ็จริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1   

และการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเทจ็จริงเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 

ประเภทของงานบริการ:   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

ระยะเวลาดําเนินการรวม:   2 วนัทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ *    ดรูายละเอียดขัน้ตอนการย่ืนคําขอและการตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบได้ในแผนผงัแสดงขัน้ตอนและ

วธีิการย่ืนคําขออนญุาตด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

   **   ระยะเวลาไม่รวมเวลาท่ีรอผู้ ย่ืนคําขอมารับใบแจ้งข้อเทจ็จริงฯ 

 

การพิจารณา (130 นาท)ี 

(1) พิจารณาคําขอและประเมินเอกสาร 

(2) สรุปผลการประเมิน 

 

การตรวจสอบเอกสาร *  (20 นาท)ี 

(1)   รับคําขอ 

(2)   ตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบ 

(3)   คืนสาํเนาให้ผู้ยื่นคําขอ 

 

การลงนาม (1วันทาํการ) 

ลงนามอนญุาต 

การแจ้งผลการพิจารณา (10 นาท)ี 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่มอบใบแจ้งข้อเท็จจริงฯ ** 

 

 


