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คู่มือส าหรับประชาชน: การต่ออายุใบรับแจ้งการด าเนินการผลิตน าเข้าส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การตอ่อายใุบรับแจ้งการด าเนินการผลิตน าเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิด

ท่ี 2 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

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

1) พ.ร.บ. วตัถอุนัตรายพ.ศ. 2535 และทีเ่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2) ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการแจ้งการออกใบรับแจ้งการขอต่ออายแุละการต่ออายใุบ
รับแจ้งการด าเนินการวตัถอุนัตรายชนิดที ่2 ทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ .ศ. 2556 
 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย
พ.ศ.2535 ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ.2554 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัริาชการเพ่ือบริการประชาชนพ .ศ. 2557 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคมพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 2วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การตอ่อายใุบรับแจ้งการด าเนินการผลิตน าเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถุ
อนัตรายชนิดท่ี 2 จารุนนัท์คบส.สสจ.พิจิตร  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 
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ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรต าบลในเมืองอ าเภอเมืองพิจิตรจงัหวดัพิจิตร 66000 
เบอร์โทรศพัท์ 0 5699 0354 ต่อ 138, 147 
/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ รับบริการวิธีการและเง่ือนไขในการย่ืนค าขอ 
 
ผู้ได้รับใบรับแจ้งการด าเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ได้แก่ใบรับแจ้งการด าเนินการผลิตวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4
ก) ใบรับแจ้งการด าเนินการน าเข้าวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ข) ใบรับแจ้งการด าเนินการสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 
2 (วอ./สธ 4ค) และใบรับแจ้งการด าเนินการมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 4ง)ท่ีประสงค์จะขอตอ่
อายใุบรับแจ้งการด าเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ให้ย่ืนค าขอตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายในเก้าสิบวนัก่อนท่ีใบรับแจ้ง
การด าเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 จะสิน้อาย ุ(ก าหนดตอ่อายเุดือนตลุาคมถึงธนัวาคม) พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการพิจารณาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการแจ้งการออกใบรับแจ้งการ
ขอตอ่อายแุละการตอ่อายใุบรับแจ้งการด าเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบพ.ศ. 2556 
 
การตอ่อายใุบรับแจ้งการด าเนินการผลิตน าเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2ท่ีมีสถานท่ีผลิตหรือ
สถานท่ีเก็บรักษาอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืนค าขอณส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออาจย่ืนค าขอผา่น
ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้  
 
ส าหรับการตอ่อายใุบรับแจ้งการด าเนินการผลิตน าเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2ท่ีมีสถานท่ี
ผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาอยูต่า่งจงัหวดัให้ย่ืนค าขอณส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัท่ีสถานประกอบการตัง้อยู่  
 
ในการย่ืนค าขอขอให้ผู้ ย่ืนค าขอศกึษารายละเอียดในคูมื่อส าหรับประชาชนพร้อมจดัเตรียมค าขอและเอกสารประกอบให้
ครบถ้วนถกูต้องสอดคล้องตามคูมื่อฯและกฎระเบียบหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องและขอให้ผู้ ย่ืนค าขอตรวจสอบ
รายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบบนัทกึการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) และลงนามใน
แบบตรวจสอบค าขอฯ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนย่ืนค าขอให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจรับค าขอ  
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กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ในการรับค าขอและการพิจารณาอนญุาต  
 
1. ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองการแจ้งการออกใบรับแจ้งการขอตอ่อายแุละการตอ่อายใุบรับ
แจ้งการด าเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบพ .ศ. 2556 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/fda/FDA_WOOR2_2556pdf.pdf) 
 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองการแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตรายพ .ศ. 
2535 ท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ. 2554 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf) 
 
3.คูมื่อการขอตอ่อายใุบรับแจ้งวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ผา่นอินเตอร์เน็ต
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm) 
 
หมายเหต ุ
เน่ืองจากตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมเร่ืองบญัชีรายช่ือวตัถอุนัตรายพ .ศ. 2556 ก าหนดช่ือวตัถอุนัตรายเป็น
ภาษาไทยและวงเล็บภาษาองักฤษซึง่มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2556 ดงันัน้ส าหรับกรณีใบรับแจ้งการ
ด าเนินการผลิตน าเข้าและสง่ออกวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 ซึง่มีสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาอยูต่า่งจงัหวดัและได้รับ
ใบรับแจ้งการด าเนินการฯจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาในปีพ .ศ. 2556 (ก่อนวนัท่ี 28 กนัยายน 2556) เม่ือ
ครบก าหนดตอ่อายใุนปีพ.ศ. 2558 ให้มาด าเนินการตอ่อายท่ีุส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือตอ่อายแุละรับ
ใบรับแจ้งการด าเนินการฉบบัใหมท่ี่ได้แก้ไขช่ือวตัถอุนัตรายให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมฉบบั
ดงักลา่ว 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1)   รับค าขอ 
(2)   ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของค าขอและ
เอกสารประกอบ 
(3)   คืนส าเนาให้ผู้ ย่ืนค าขอ 
 
 

3 ชัว่โมง ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

(1) พิจารณาค าขอและ
ประเมินเอกสาร 
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอลงนามอนญุาต 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

- 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามอนญุาต 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

- 

4) 

- 
 

แจ้งผลการพิจารณาและสง่
มอบใบรับแจ้งฯให้ผู้ ย่ืนค า
ขอ 
 

1 ชัว่โมง ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

(ระยะเวลาไมร่วม
เวลาท่ีรอผู้ ย่ืนค า
ขอมารับใบรับแจ้ง
ฯ ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) หนงัสือรับรองนิติ กรมพฒันาธุรกิจ 0 2 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนค าขอ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคล การค้า เป็นนิตบิคุคล 
ให้ย่ืนส าเนา
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคลพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
เอกสาร 
) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนค าขอ
เป็นบคุคลธรรมดา
ให้ย่ืนส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
เอกสาร) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มค าขอ
ตอ่อายใุบรับแจ้ง
การด าเนินการ
วตัถอุนัตราย
ชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 
12) ท่ีกรอก
ข้อมลูครบถ้วน 

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

ใบรับแจ้งการ
ด าเนินการ
เก่ียวกบัวตัถุ
อนัตรายชนิดท่ี 2 
ท่ีประสงค์ตอ่อายุ 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

ส าเนาหนงัสือ
มอบอ านาจและ
แตง่ตัง้
ผู้ด าเนินการซึง่
ได้ย่ืนต้นฉบบัไว้
ท่ีอย. แล้วพร้อม
ลงนามรับรอง
ส าเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (1. การย่ืน
ต้นฉบบัหนงัสือ
มอบอ านาจไว้
ท่ีอย. ใช้เฉพาะกบั
กรณีการย่ืนค าขอ
ท่ีอย. เทา่นัน้ 
2. ขอแบบฟอร์ม
ได้ท่ี OSSC 
ผลิตภณัฑ์วตัถุ
อนัตรายหรือ
ดาวน์โหลดได้ท่ี
http://www.fda.
moph.go.th/psio
nd/download.ht
m หวัข้อ“บนัทกึ
การตรวจสอบ
หลกัฐานของผู้ขอ
อนญุาต”และ
“แบบฟอร์ม
หนงัสือมอบ
อ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินการ” 
) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองณกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุส านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรต าบลในเมืองอ าเภอเมืองพิจิตรจงัหวดัพิจิตร 66000 หรือเบอร์โทรศพัท์ 0 5699 0354 
ตอ่ 138, 147 หรือ E-mail: fdapv66@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
สขุภาพ (ศรป.)  ท่ีอยูช่ัน้ 1 อาคาร 1  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 88/24  
ถนนตวิานนท์ต าบลตลาดขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 สายดว่น   1556  โทรศพัท์   0 2590 7354 -
55 โทรสาร    0 2590 1556    E-mail      1556@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ(กรณีร้องเรียน) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบด็เสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ท่ีอยูช่ัน้ 1 
อาคาร 2  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนตวิานนท์ต าบลตลาด
ขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 โทรศพัท์   0 2590 7417-8, 0 2590 7440 
หมายเหตุ(กรณีติดตามสถานะการพิจารณาค าขอเฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา) 

4) ช่องทางการร้องเรียนกลุม่ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายก่อนออกสูต่ลาดส านกัควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถุ
อนัตรายท่ีอยูช่ัน้ 5 อาคาร 2  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุ 88/24  ถนนตวิา
นนท์ต าบลตลาดขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 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 าขอเฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มค าขอตอ่อายใุบรับแจ้งการด าเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 12) 

- 
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2) ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มค าขอตอ่อายใุบรับแจ้งการด าเนินการวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./สธ 12) 
- 
 

3) บนัทกึการตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) การตอ่อายใุบส าคญัการขึน้ทะเบียนวตัถุ
อนัตรายการตอ่อายใุบอนญุาตผลิตน าเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 การตอ่อายุ
ใบรับแจ้งการด าเนินการผลิตน าเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
การนบัระยะเวลาเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วน  
 
กรณีย่ืนค าขอตอ่อายฯุทางอินเตอร์เน็ต (เปิดให้บริการเฉพาะกรณีสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บรักษาอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร) เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบค าขอในวนัท าการถดัจากวนัท่ีผู้ ย่ืนค าขอสง่ข้อมลูผา่นทางอินเตอร์เน็ตและจะ
กดรับค าขอผา่นระบบเม่ือตรวจสอบแล้วพบวา่ค าขอและข้อมลูเอกสารหลกัฐานตา่งๆถกูต้องครบถ้วน  
 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิต

รสสจ.สธ. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


