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บันทึกการตรวจสอบคาขอและเอกสารประกอบคาขอ (Checklist)
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีไม่ตรวจสถานที่

ชื่อผู้ยื่นคาขอ........................................................................................................................................................................................................
(บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล)
ชื่อผลิตภัณฑ์........................................................................................................................ (กรณีมีไว้ในครอบครองไม่ต้องกรอกชื่อผลิตภัณฑ์)
ประเภทคาขอ
* โปรดนาเอกสารนี้มายื่น
แก้ไขใบอนุญาต  ผลิต  นาเข้า  ส่งออก  มีไว้ในครอบครอง
พร้อมการยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
ใบอนุญาตเลขที่ …………………………………………………………………………………… หรือยื่นพร้อมคาขอใหม่ที่ได้แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ขอให้ผู้ยื่นคาขอจัดเรียงเอกสารตามลาดับรายการเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้วยตนเองตามรายละเอียดที่ระบุใน
คู่มือสาหรับประชาชนของเรื่องนั้นๆ พร้อมทาเครื่องหมาย  ในกล่องข้อความที่ตรงผลการตรวจสอบ
(จัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด สาเนา 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ)
ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร
รายการเอกสาร
(รายละเอียดของเอกสารต้องสอดคล้องตาม
ลาดับ
คู่มือสาหรับประชาชน และกฎระเบียบ /
หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง)
1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการใน
ใบอนุญาตผลิต นาเข้า ส่งออกหรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (ตามแต่กรณี)
2 ใบอนุญาตที่ประสงค์ขอแก้ไข

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ
 มี

ไม่มี



 มี

ไม่มี



3 หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง เช่น
กรณีผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
- หนังสือรับรองการสาเร็จหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้
วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างฉบับจริงพร้อมสาเนา
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะคืนฉบับจริงให้ผู้ยื่น )

บันทึกข้อบกพร่อง

ผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (ถ้ามี)

ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
 ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง

 แก้ไขครบถ้วน

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

 แก้ไขครบถ้วน

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

 แก้ไขครบถ้วน





แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 มี

ไม่มี



- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ควบคุมการ
ใช้วัตถุอันตราย

 มี

- หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการใช้
วัตถุอันตราย

 มี

กรณีผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างประสงค์จะขอ
เพิ่มผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ขอครอบครอง
- รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ประสงค์จะ
ครอบครองเพิ่ม

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ไม่มี



ไม่มี







แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 มี

ไม่มี



- สาเนาใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่
ประสงค์จะครอบครองเพิ่ม

 มี

- เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data
Sheet; SDS) ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่
ประสงค์จะครอบครองเพิ่ม

 มี





ไม่มี
ไม่มี





แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน
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ส่วนที่ 1 การตรวจสอบเอกสาร
รายการเอกสาร
(รายละเอียดของเอกสารต้องสอดคล้องตาม
ลาดับ
คู่มือสาหรับประชาชน และกฎระเบียบ /
หลักเกณฑ์/แนวทางที่เกี่ยวข้อง)
กรณีการเปลี่ยนชื่อ/ที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นาเข้า
(นิติบุคคลเดิม)
ให้ยื่นแก้ไขพร้อมคาขอแก้ไขใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย
- เอกสารหลักฐานยืนยันการเปลี่ยนชื่อหรือที่ตั้ง
เช่น สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่ได้เปลี่ยนชื่อหรือที่ตั้งแล้ว

ผู้ยื่นคาขอ
ตรวจสอบ

 มี

ไม่มี



- สาเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งใหม่

 มี

ไม่มี



กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือ
สถานที่เก็บรักษา (สถานที่ที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว )
- ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อบกพร่อง

ผลการแก้ไข
ข้อบกพร่อง (ถ้ามี)

ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
 ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง

 แก้ไขครบถ้วน

ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
 ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง

 แก้ไขครบถ้วน

ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง

 แก้ไขครบถ้วน



ครบถ้วน
ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง
 ครบถ้วน
 ไม่มี/พบ
ข้อบกพร่อง

 แก้ไขครบถ้วน









แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

 มี

ไม่มี



4 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้
ยื่นคาขอ พร้อมลงนามรับรองสาเนาเอกสาร
(กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล)
หากได้ยื่นต้นฉบับเอกสารลาดับที่ 7 ไว้ที่ สนง.
สสจ.สป.แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารรายการนี้ซ้าอีก
6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
เอกสาร
(กรณีผู้ยื่นคาขอเป็นบุคคลธรรมดา)
หากได้ยื่นต้นฉบับเอกสารลาดับที่ 7 ไว้ที่ สนง.
สสจ.สป.แล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารรายการนี้ซ้าอีก
7 สาเนาหนังสือมอบอานาจและแต่งตั้งผู้ดาเนินการซึ่ง
ได้ยื่นต้นฉบับไว้ที่ สนง. สสจ.สป.แล้ว พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาเอกสาร
8 สาเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาตซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ที่ สนง.
สสจ.สป.แล้ว พร้อมลงนามรับรองสาเนาเอกสาร

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

 มี


ไม่มี

 มี


ไม่มี

 มี


ไม่มี

 มี


ไม่มี

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







แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน




แก้ไขไม่ครบถ้วน

แก้ไขไม่ครบถ้วน

แก้ไขไม่ครบถ้วน

 แก้ไขครบถ้วน


แก้ไขไม่ครบถ้วน

ลงชื่อ............................................................ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคาขอเบื้องต้น
(................................................................)
วันที่........................................... ........................
ลงชื่อ............................................................ พนักงานเจ้าหน้าที่
(................................................................)
วันที่........................................... ........................
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบเอกสาร
คาขอเลขที่..........................
สาหรับเจ้าหน้าที่
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
 การแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
 ส่งคืนคาขอและเอกสารประกอบทั้งหมด เนื่องจาก
 ผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่
กาหนด ออกหนังสือคืนคาขอเลขที่ ................... ลงวันที่...................
 ผู้ยื่นคาขอแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน และประสงค์จะรับคาขอคื น

สาหรับผู้ยื่นคาขอฯ
ข้าพเจ้ารับทราบผลการแก้ไขข้อบกพร่อง ดังนี้
 การแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วน
 การแก้ไขข้อบกพร่องไม่ครบถ้วน และประสงค์รับคาขอและเอกสาร
ทั้งหมดคืน

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

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