
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตนําขนยา้ยจาํหนา่ยมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลง
สภาพนํา้ยาเคมอีเีธอรนํ์า้ยาเคมคีลอโรฟอรม์ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนและแกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้กระทรวงพาณชิย ์
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขออนุญาตนําขนยา้ยจําหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพ 
 
1. น้ํายาเคมอีเีธอรแ์ละน้ํายาเคมคีลอโรฟอรม์เป็นโภคภัณฑท์ีถ่กูควบคมุหา้มมใิหผู้ใ้ดนําขนยา้ยจําหน่ายมไีวใ้นครอบครองใช ้
หรอืเปลีย่นแปลงสภาพเวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากผูว้า่ราชการจังหวัดแหง่ทอ้งทีนั่น้ 
 
2. กําหนดพืน้ทีค่วบคมุทกุอําเภอใน 13 จังหวดัซึง่แบง่ออกเป็น 
 
 (1) จังหวัดทางภาคเหนอื 8 จังหวัดไดแ้กเ่ชยีงรายเชยีงใหมน่่านพะเยาแพรแ่มฮ่อ่งสอนลําปางลําพนู 
 
 (2) จังหวัดทางภาคใต ้5 จังหวัดไดแ้กน่ราธวิาสปัตตานยีะลาสงขลาสตลู 
 
3. หนังสอือนุญาตจําหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นน้ํายาเคมอีเีธอรแ์ละคลอโรฟอรม์ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะสถานทีร่ะบไุวใ้น
หนังสอือนุญาตเทา่นัน้ 
 
4. หนังสอือนุญาตใหจํ้าหน่ายมไีวใ้นครอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัที ่31 ของปีทีอ่อกหนังสอือนุญาตถา้
ผูท้ีไ่ดรั้บหนังสอือนุญาตประสงคจ์ะขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหย้ืน่คําขอกอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อาย ุ
 
 (รายละเอยีดตามพรบ.และพรฏ.) 
 
 
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการตอ่อายหุนังสอือนุญาต 
 
1. เมือ่ผูข้อไดรั้บหนังสอือนุญาตฯประสงคจ์ะขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตใหย้ืน่คําขอตอ่อายกุอ่นหนังสอือนุญาตสิน้อายแุละเมือ่ได ้
ยืน่คําขอแลว้จะประกอบกจิการตอ่ไปก็ไดจ้นกวา่ผูว้า่ราชการจังหวดัจะสัง่ไมอ่นุญาตใหต้อ่หนังสอือนุญาตนัน้ 
 
2. การตอ่หนังสอือนุญาตใหต้อ่อายไุด ้4 ครัง้เมือ่ครบแลว้จะตอ้งยืน่คําขอใหม ่
 
3. ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอตอ่อายหุนังสอืยืน่คําขอตอ่อายหุนังสอือนุญาตฯพรอ้มทัง้หนังสอือนุญาตทีใ่ชอ้ยูต่น้ฉบับตอ่สํานักงาน
พาณชิยจั์งหวัดในทอ้งทีนั่น้กอ่นวันที ่31 ธันวาคมซึง่เป็นวันสิน้สดุของหนังสอือนุญาตฯในปีนัน้สําหรับแบบคําขอตอ่อายหุนังสอื
อนุญาตฯเป็นไปตามแบบทีจั่งหวัดกําหนด 
 
4. ผูฝ่้าฝืนไมย่ืน่ตอ่อายหุนังสอือนุญาตโดยยังคงประกอบกจิการอยูต่อ่ไปใหข้ออนุมัตจิากผูว้า่ราชการจังหวดัเพือ่ดําเนนิคดกีบั
ผูฝ่้าฝืนนัน้ทนัทใีนขอ้หาฝ่าฝืนพระราชกฤษฎกีาควบคมุโภคภัณฑ ์(ฉบันที ่7) พ.ศ.2522 และ(ฉบับที ่8) พ.ศ.2525 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิวบคมุโภคภัณฑพ์.ศ.2495 ซึง่มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิสบิปีหรอืปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท
หรอืทัง้จําทัง้ปรับและในกรณีทีก่ระทําผดิซ้ําใหร้ะวางโทษเป็นทวคีณู 
 
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการขออนุญาตนําขนยา้ย 
 
1. การนําหรอืการขนยา้ยโภคภณัฑแ์ตล่ะครัง้ตอ้งไดรั้บอนุญาตทกุครัง้ทีนํ่าขนยา้ยและผูนํ้าหรอืขนยา้ยตอ้งนําหนังสอือนุญาตนัน้
กํากบัการนําหรอืขนยา้ยไปดว้ยทกุครัง้ 
 
2. หนังสอือนุญาตนําขนยา้ยน้ํายาเคมอีเีธอรแ์ละคลอโรฟอรม์ใหนํ้าตดิตัวไปในเวลาขนยา้ยและใหทํ้าการขนยา้ยไดเ้พยีงเทีย่ว
เดยีวเต็มตามจํานวนทีร่ะบไุวใ้นหนังสอือนุญาต 



 
3. เมือ่โภคภัณฑท์ีค่วบคมุตามหนังสอือนุญาตไปถงึทอ้งทีป่ลายทางแลว้ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตนําหนังสอือนุญาตนีไ้ปใหผู้ว้า่
ราชการจังหวดัตรวจและรับรองกอ่นการจําหน่ายใชห้รอืเปลีย่นแปลงสภาพ 
 
4. เมือ่ประสงคจ์ะขนยา้ยคราวตอ่ไปตอ้งนําหนังสอือนุญาตทีม่รีายการสลักหลังตรวจสอบมาจากเจา้หนา้ทีม่าแสดงดว้ยทกุครัง้ 
 
5. หนังสอือนุญาตทีไ่ดรั้บแลว้หากไมส่ามารถขนยา้ยไปทันกําหนดเวลาทีกํ่าหนดไดห้รอืไมป่ระสงคจ์ะทําการขนยา้ยใหผู้ไ้ดรั้บ
อนุญาตขนยา้ยมาชีแ้จง้ตอ่สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดและคนืหนังสอือนุญาตดังกลา่ว 
 
หมายเหต ุ:ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้น้ีในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวามบกพรอ่งไมส่มบรูณเ์ป็นเหตใุหไ้ม่
สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบันทกึความบกพรอ่งของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่
คําขอจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบันทกึดังกลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่คํา
ขอละทิง้คําขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจจะลงนามบันทกึดังกลา่วและจะมอบสําเนาบันทกึความพรอ่ง
ดังกลา่วใหผู้ย้ืน่คําขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอํานาจไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
&quot;ทัง้น้ีจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ&quot; 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (การยืน่คําขอใหย้ืน่ณสํานักงานพาณชิยจั์งหวัดแหง่
ทอ้งทีนั่น้ๆ)) 
สาํนักงานพาณชิยจั์งหวัดแหง่ทอ้งทีนั่น้ๆ/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :5 วันทําการ 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทําการ กรมการคา้ภายใน 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการจัดทําหนังสอือนุญาตตรวจพจิารณาและ
เสนอหนังสอือนุญาตใหผู้ว้า่ราชการจังหวัดพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วันทําการ กรมการคา้ภายใน
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูว้า่ราชการจังหวัดลงนามหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

3 วันทําการ กรมการคา้ภายใน 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคลผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาพรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

2) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของสารเคมลีงนามรับรองสําเนา)

3) 
 

สาํเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดาเจา้ของสารเคมลีงนามรับรองสําเนา) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

แบบคาํขอตอ่อายหุนงัสอือนญุาตจาํหนา่ยมไีวใ้นครอบครองใช้
หรอืเปลีย่นแปลงสภาพนํา้ยาเคมอีเีธอรแ์ละคลอโรฟอรม์ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

กรมการคา้ภายใน 

5) 
 

ตน้ฉบบัหนงัสอือนญุาตฉบบัเดมิทีจ่ะหมดอายใุนปีน ัน้
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอตอ่อาย)ุ 

กรมการคา้ภายใน 

6) 
 

แบบคาํขออนญุาตนําขนยา้ยนํา้ยาเคมอีเีธอรแ์ละคลอโรฟอรม์
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีขอนําหรอืขนยา้ย 
- ผูม้อํีานาจลงนามพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมการคา้ภายใน 

7) 
 

รปูถา่ยของผูข้อรบัหนงัสอือนุญาตขนาด 3 x 4 ซม. จาํนวน 4 รปู
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

แบบคาํขออนญุาตจาํหนา่ยมไีวใ้นครอบครองใชเ้ปลีย่นแปลง
สภาพนํา้ยาเคมอีเีธอรแ์ละคลอโรฟอรม์ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุผูม้อํีานาจลงนามพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมการคา้ภายใน 

9) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคลผูม้อํีานาจลงนามรับรองสําเนาพรอ้ม
ประทับตรานติบิคุคล) 

- 

10) 
 

หนงัสอือนญุาตใหจ้าํหนา่ยมไีวค้รอบครองใชห้รอืเปลีย่นแปลง
สภาพพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ-กรณีขอนําหรอืขนยา้ย 
- ผูม้อํีานาจลงนามพรอ้มประทับตรานติบิคุคล) 

กรมการคา้ภายใน 

11) 
 

หนงัสอือนญุาตนําหรอืขนยา้ยคร ัง้กอ่นซึง่มรีายการตรวจสอบและ
รบัรองจากผูว้า่ราชการจงัหวดัหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ผูว้า่
ราชการจงัหวดัมอบหมาย 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต(ุ- กรณีนําหรอืขนยา้ยคราวตอ่ไป) 

กรมการคา้ภายใน 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) สํานักงานพาณชิยจั์งหวัดแหง่ทอ้งทีนั่น้ๆ 

(หมายเหต:ุ -) 
2) โทรศัพท ์ สว่นกลาง : 02-5075517 , 02-5075520

(หมายเหต:ุ -) 
3) สายดว่น 1569 

(หมายเหต:ุ -) 
4) ไปรษณีย ์ กรมการคา้ภายในเลขที ่ 563 ถ.นนทบรุ ี1 ต.บางกระสออ.เมอืงจ.นนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -) 
5) อเีมล ์ compro@dit.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 
6) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะตําบลคลองเกลอือําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก

 
หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 21/07/2558 


