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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่เแก้ไขเพิ่มเติม
2) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ.2535 ที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ พ.ศ.2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดพะเยา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กาหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 3 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอใบแทนใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่
3
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กรณีสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายอยู่ในจังหวัดพะเยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (One Stop Service
Center: OSSC) ชั้น 1 ตึกสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
602 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5440 9145 – 7 โทรสาร 0 5440 9145 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้รับบริการ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
กรณีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 8) เกิดเหตุสูญหาย ลบเลือน หรือชารุด ผู้รับ
ใบอนุญาตสามารถยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และชาระค่าธรรมเนียมใบแทนตามอัตราที่กาหนด
กฎระเบียบหลักเกณฑ์ในการรับคาขอและการพิจารณาอนุญาต
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ พ.ศ. 2554
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf)
2.กฎกระทรวง กาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. 2552
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf)
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
1)

การตรวจสอบเอกสาร

(1) รับคาขอ
(2) ตรวจสอบความครบถ้วน
ของคาขอและเอกสาร
ประกอบ
(3) คืนสาเนาให้ผู้ยื่นคาขอ

2)

การพิจารณา

(1) พิจารณาคาขอและ
ประเมินเอกสาร
(2) สรุปผลการประเมินและ
เสนอออกใบแทน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
3 ชั่วโมง กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
2 วันทาการ กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

3)

การลงนาม

ลงนามอนุญาต

3 ชั่วโมง

4)

การแจ้งผลพิจารณา

แจ้งผลการพิจารณาและออก
ใบสั่งชาระค่าธรรมเนียม

1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข/
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

-

(ระยะเวลาไม่รวม
เวลาที่รอผู้ยื่นคาขอ
มารับใบแทนและ
ชาระค่าธรรมเนียม)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 3 วันทาการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสารยืนยัน หน่วยงาน
จานวน
ตัวตน
เอกสาร
ภาครัฐ
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือรับรองนิติ
กรมพัฒนา
0
บุคคล
ธุรกิจการค้า

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2

ชุด

(กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลง
นามรับรองสาเนาเอกสาร)
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ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

2) บัตรประจาตัว
ประชาชน

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมการ
ปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสารยื่น
หน่วยงาน
เพิ่มเติม
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
1) หนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอใบแทน
พร้อมระบุสาเหตุที่ต้อง
ขอใบแทน
2) หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการขอใบ
แทน

3) หนังสือมอบอานาจ
และแต่งตั้ง
ผู้ดาเนินการ

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

2

ชุด

(กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคคล
ธรรมดา ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนา
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
พร้อมลงนามรับรองสาเนา
เอกสาร)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

(หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการขอใบแทน ได้แก่
(1) ใบอนุญาตฉบับจริงที่ชารุด
เสียหาย (สาหรับกรณีชารุด
เสียหายหรือลบเลือน)
(2) ใบแจ้งความ (สาหรับกรณี
สูญหาย)

0

2

ชุด

ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC สสจ.
พะเยา หรือดาวน์โหลดได้ที่
http://www.fda.moph.go.th
/psiond/download.htm
หัวข้อ “บันทึกการตรวจสอบ
หลักฐานของผู้ขออนุญาต” และ
“แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ
และแต่งตั้งผู้ดาเนินการ”
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

4) หนังสือรับรองการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการ
อนุญาต

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

2

ชุด

ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC สสจ.
พะเยา หรือดาวน์โหลดได้ที่
http://www.fda.moph.go.th
/psiond/download.htm
หัวข้อ “แบบฟอร์มหนังสือ
รับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการอนุญาต” )

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ใบแทนใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย ใบแทนใบอนุญาต
ส่งออกวัตถุอันตราย และใบแทนใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ชาระค่าธรรมเนียมที่ งานการเงิน ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการชาระค่าธรรมเนียม 15 นาที)
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เบอร์โทรศัพท์ 0 5440 9199
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ -ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.
พะเยา 56000 โทร 0-5444-9601 ต่อ 26788 หรือ สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567
-ทางไปรษณีย์ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.
เมือง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ดารงธรรม
- ทางอินเทอร์เน็ต www.phayao.go.th/au/pyocomplain/
3) ช่องทางการร้องเรียน
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เนื่องจากเหตูสูญหาย
-
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2)

ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใบแทนใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เนื่องจากเหตุชารุด เสียหาย หรือ
ลบเลือน
-

19. หมายเหตุ
การนับระยะเวลา เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นเอกสารที่ครบถ้วน

