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บันทึกการตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ (Checklist)
การต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
การต่ออายุใบรับแจ้งการดาเนินการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ชื่อผู้ยื่นคาขอ........................................................................................................................................................................................................
(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)

ชื่อผลิตภัณฑ์........................................................................................................................ (กรณีมีไว้ในครอบครองไม่ต้องกรอกชื่อผลิตภัณฑ์)
ประเภทคาขอ
 1. ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที.่ ..........................................................
 2. ต่ออายุใบอนุญาต
 ผลิต  นาเข้า  ส่งออก  มีไว้ในครอบครอง
ใบอนุญาตเลขที่ ………………………………..
 3. ต่ออายุใบรับแจ้งการดาเนินการ  ผลิต  นาเข้า  ส่งออก  มีไว้ในครอบครอง
ใบรับแจ้งเลขที่ ………………………………..

* โปรดนาเอกสารนี้มายื่น
พร้อมการยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
หรือยื่นพร้อมคาขอใหม่ที่ได้แก้ไขเอกสาร
ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ขอให้ผู้ยื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามลาดับรายการเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ระบุใน
คู่มือสาหรับประชาชนของเรื่องนั้นๆ พร้อมทาเครื่องหมาย  ในกล่องข้อความที่ตรงผลการตรวจสอบ
(จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สาเนา 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ)
หมายเหตุ

สรุปรายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสาหรับแต่ละประเภทคาขอ
ประเภทคาขอ

รายการเอกสารที่ต้องจัดเตรียม

กรณี 1 การต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
กรณี 2 การต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
กรณี 3 การต่ออายุใบรับแจ้งการดาเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร
รายการเอกสาร
(รายละเอียดของเอกสารต้องสอดคล้องตาม
ผู้ยื่นคาขอ
ลาดับ
คู่มือสาหรับประชาชน และกฎระเบียบ /
ตรวจสอบ
หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง)
ลาดับที่ 1 – 3 กรณีต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
1 แบบฟอร์มคาขอต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียน
 มี
วัตถุอันตราย (วอ./สธ 7) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 ไม่มี
2 ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ประสงค์ต่อ
อายุ

 มี

3 เอกสารหลักฐานเพื่อการต่ออายุใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายตามที่สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกาหนด
(เฉพาะในกรณีที่ อย.ประกาศกาหนดให้มีการ
ทบทวนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย)

 มี





ไม่มี

ไม่มี

เอกสารลาดับที่ 1-3, 8-11
เอกสารลาดับที่ 4-5, 8-11
เอกสารลาดับที่ 6-7, 8-11

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
 ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
 ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
 ไม่ต้องมี


บันทึกข้อบกพร่อง

ผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (ถ้ามี)

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน
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ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร
รายการเอกสาร
(รายละเอียดของเอกสารต้องสอดคล้องตาม
ผู้ยื่นคาขอ
ลาดับ
คู่มือสาหรับประชาชน และกฎระเบียบ /
ตรวจสอบ
หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง)
ลาดับที่ 4 - 5 กรณีต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
4 แบบฟอร์มคาขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9) ที่
 มี
กรอกข้อมูลครบถ้วน
 ไม่มี
5 ใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ประสงค์ต่ออายุ

 มี


ไม่มี

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
 ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง


ลาดับที่ 6 - 7 กรณีต่ออายุใบรับแจ้งการดาเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
6 แบบฟอร์มคาขอต่ออายุใบรับแจ้งการดาเนินการ
 มี
 ครบถ้วน
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./สธ 12) ที่กรอกข้อมูล
 ไม่มี
 ไม่มี/พบ
ครบถ้วน
ข้อบกพร่อง
7 ใบรับแจ้งการดาเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่  มี
 ครบถ้วน
2 ที่ประสงค์ต่ออายุ
 ไม่มี
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
ลาดับที่ 8 – 11 ข้อมูลผู้ยื่นคาขอ
8 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้  มี
 ครบถ้วน
ยื่นคาขอ พร้อมลงนามรับรองสาเนาเอกสาร
 ไม่มี
 ไม่มี/พบ
(กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล)
ข้อบกพร่อง
หากได้ยื่นต้นฉบับเอกสารลาดับที่ 10 ไว้ที่ สนง.
สสจ.สป.แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารรายการนี้ซ้าอีก
9 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาใบ
 มี
 ครบถ้วน
ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนา  ไม่มี
 ไม่มี/พบ
เอกสาร
ข้อบกพร่อง
(กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคคลธรรมดา)
หากได้ยื่นต้นฉบับเอกสารลาดับที่ 10 ไว้ที่ สนง.
สสจ.สป.แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารรายการนี้ซ้าอีก
10 สาเนาหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินการซึ่ง  มี
 ครบถ้วน
ได้ยื่นต้นฉบับไว้ สนง. สสจ.สป.แล้ว พร้อมลงนาม
 ไม่มี
 ไม่มี/พบ
รับรองสาเนาเอกสาร
ข้อบกพร่อง
11 สาเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ  มี
 ครบถ้วน
เงื่อนไขการอนุญาตซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ที่ สนง.
 ไม่มี
 ไม่มี/พบ
สสจ.สป.แล้ว พร้อมลงนามรับรองสาเนาเอกสาร
ข้อบกพร่อง
ลงชื่อ............................................................ ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ยื่นคาขอ
(................................................................)
วันที่....................................... ..........................

บันทึกข้อบกพร่อง

ผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (ถ้ามี)

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ............................................................ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคาขอเบื้องต้น
(................................................................)
วันที่...................................................................
ลงชื่อ............................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(................................................................)
วันที่...................................................................
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
สาหรับเจ้าหน้าที่

คาขอเลขที่..........................
สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ

 เอกสารครบถ้วน
ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
 พบข้อบกพร่องตามที่ระบุในบันทึกข้อบกพร่องข้างต้น และแจ้งผู้ยื่นคาขอฯ  เอกสารครบถ้วน
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทาการ (วันที่.....................)
 เอกสารมีข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จตามรายการที่ระบุใน
หากพ้นกาหนดจะยกเลิกและส่งคืนคาขอ
บันทึกข้อบกพร่องข้างต้น ภายใน 10 วันทาการ (วันที่...........................)
โดยรับทราบว่า หากพ้นกาหนดถือว่าคาขอนั้นถูกยกเลิก และจะมาขอ
รับคาขอคืน
 เอกสารมีข้อบกพร่อง และประสงค์ขอรับคาขอคืน
ลงชื่อ............................................................. พนักงานเจ้าหน้าที่
(.....................................................................)
วันที่.....................................................................

ลงชื่อ............................................................. ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ยื่นคาขอ
(.....................................................................)
วันที่.....................................................................

ส่วนที่ 3 การยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ
 ข้าพเจ้าได้ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง โดยได้ยื่นแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม จานวน ..................... ฉบับ พร้อมสาเนา.......................ชุด
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยกเลิกคาขอและขอรับเอกสารคืน
ลงชื่อ............................................................. ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ยื่นคาขอ
(.....................................................................)
วันที่.................................. ...................................
ส่วนที่ 4 สรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่อง
สาหรับเจ้าหน้าที่

สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ

 การแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
 ส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่
กาหนด ออกหนังสือคืนคาขอเลขที่ ................... ลงวันที่...................
 ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน และประสงค์จะรับคาขอคืน

ข้าพเจ้ารับทราบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้
 การแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
 การแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน และประสงค์รับคาขอและเอกสาร
ทั้งหมดคืน

ลงชื่อ...................................... ......................พนักงานเจ้าหน้าที่
(................................................................)
วันที่...................................................................

ลงชื่อ............................................................. ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ยื่นคาขอ
(............................... ......................................)
วันที่.....................................................................
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