1/8

คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตนา ขนย้ าย จาหน่ าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
นา้ ยาเคมีอีเธอร์ นา้ ยาเคมีคลอโรฟอร์ ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนและแก้ ไขปั ญหาราคาสินค้ า
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตนา ขนย้ าย จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพน ้ายาเคมีอี
เธอร์ น ้ายาเคมีคลอโรฟอร์ ม
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนและแก้ ไขปั ญหาราคาสินค้ า
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495
2)

พ.ร.ฎ. ควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที ่ 7) พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ มโดย พ.ร.ฎ. ควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบับที ่ 8) พ.ศ.
2525

3)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

4)

กฎกระทรวง ฉบับที ่ 15 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตนา ขนย้ าย จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้
หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพน ้ายาเคมีอีเธอร์ น ้ายาเคมีคลอโรฟอร์ ม 16/06/2558 17:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
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1)

สถานที่ให้ บริการ สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดแห่งท้องทีน่ นั้ ๆ/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (การยื ่นคาขอให้ยืน่ ณ สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดแห่งท้องทีน่ นั้ ๆ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตนา ขนย้ าย จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพ
1. น ้ายาเคมีอีเธอร์ และน ้ายาเคมีคลอโรฟอร์ มเป็ นโภคภัณฑ์ที่ถกู ควบคุมห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดนา ขนย้ าย จาหน่าย มีไว้ ใน
ครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพเว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้วา่ ราชการจังหวัดแห่งท้ องที่นนั ้
2. กาหนดพื ้นที่ควบคุมทุกอาเภอใน 13 จังหวัด ซึง่ แบ่งออกเป็ น
(1) จังหวัดทางภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้ แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน
(2) จังหวัดทางภาคใต้ 5 จังหวัด ได้ แก่นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สงขลา สตูล
3. หนังสืออนุญาตจาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนน ้ายาเคมีอีเธอร์ และคลอโรฟอร์ ม ให้ ใช้ ได้ เฉพาะสถานที่
ระบุไว้ ในหนังสืออนุญาตเท่านัน้
4. หนังสืออนุญาตให้ จาหน่าย มีไว้ ในครอบครอง ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพให้ ใช้ ได้ จนถึงวันที่ 31 ของปี ที่ออกหนังสือ
อนุญาต ถ้ าผู้ที่ได้ รับหนังสืออนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ ยื่นคาขอก่อนหนังสืออนุญาตสิ ้นอายุ
(รายละเอียดตาม พรบ.และพรฏ.)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุหนังสืออนุญาต
1. เมื่อผู้ขอได้ รับหนังสืออนุญาตฯ ประสงค์จะขอต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ ยื่นคาขอต่ออายุก่อนหนังสืออนุญาตสิ ้นอายุ
และเมื่อได้ ยื่นคาขอแล้ วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผู้วา่ ราชการจังหวัดจะสัง่ ไม่อนุญาตให้ ตอ่ หนังสืออนุญาตนัน้
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2. การต่อหนังสืออนุญาตให้ ตอ่ อายุได้ 4 ครัง้ เมื่อครบแล้ วจะต้ องยื่นคาขอใหม่
3. ให้ ผ้ ปู ระสงค์จะขอต่ออายุหนังสือ ยื่นคาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ พร้ อมทังหนั
้ งสืออนุญาตที่ใช้ อยู่ต้นฉบับ ต่อ
สานักงานพาณิชย์จงั หวัดในท้ องที่นนก่
ั ้ อนวันที่ 31 ธันวาคม ซึง่ เป็ นวันสิ ้นสุดของหนังสืออนุญาตฯ ในปี นัน้ สาหรับแบบ
คาขอต่ออายุหนังสืออนุญาตฯ เป็ นไปตามแบบที่จงั หวัดกาหนด
4. ผู้ฝ่าฝื นไม่ยื่นต่ออายุหนังสืออนุญาต โดยยังคงประกอบกิจการอยู่ตอ่ ไป ให้ ขออนุมตั จิ ากผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
ดาเนินคดีกบั ผู้ฝ่าฝื นนันทั
้ นที ในข้ อหาฝ่ าฝื นพระราชกฤษฎีกาควบคุมโภคภัณฑ์ (ฉบันที่ 7) พ.ศ.2522 และ(ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2525 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 ซึง่ มีความผิดต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี
หรื อปรับไม่เกินห้ าหมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ และในกรณีที่กระทาผิดซ ้าให้ ระวางโทษเป็ นทวีคณ
ู
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตนา ขนย้ าย
1. การนาหรื อการขนย้ ายโภคภัณฑ์แต่ละครัง้ ต้ องได้ รับอนุญาตทุกครัง้ ที่นา ขนย้ าย และผู้นาหรื อขนย้ ายต้ องนาหนังสือ
อนุญาตนันก
้ ากับการนาหรื อขนย้ ายไปด้ วยทุกครัง้
2. หนังสืออนุญาต นา ขนย้ าย น ้ายาเคมีอีเธอร์ และคลอโรฟอร์ ม ให้ นาติดตัวไปในเวลาขนย้ ายและให้ ทาการขนย้ ายได้
เพียงเที่ยวเดียว เต็มตามจานวนที่ระบุไว้ ในหนังสืออนุญาต
3. เมื่อโภคภัณฑ์ที่ควบคุมตามหนังสืออนุญาตไปถึงท้ องที่ปลายทางแล้ ว ให้ ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตนาหนังสืออนุญาตนี ้ไปให้
ผู้วา่ ราชการจังหวัดตรวจและรับรองก่อนการจาหน่าย ใช้ หรื อเปลี่ยนแปลงสภาพ
4. เมื่อประสงค์จะขนย้ ายคราวต่อไป ต้ องนาหนังสืออนุญาตที่มีรายการสลักหลังตรวจสอบมาจากเจ้ าหน้ าที่มาแสดง
ด้ วยทุกครัง้
5. หนังสืออนุญาตที่ได้ รับแล้ ว หากไม่สามารถขนย้ ายไปทันกาหนดเวลาที่กาหนดได้ หรื อไม่ประสงค์จะทาการขนย้ าย ให้
ผู้ได้ รับอนุญาตขนย้ ายมาชี ้แจ้ งต่อสานักงานพาณิชย์จงั หวัดและคืนหนังสืออนุญาตดังกล่าว
หมายเหตุ :ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อมีความบกพร่องไม่
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สมบูรณ์ เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
&quot;ทังนี
้ ้ จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ&quot;

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้ องของคาขอและ
เอกสารหลักฐาน

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการจัดทา 1 วันทาการ
หนังสืออนุญาต ตรวจ
พิจารณา และเสนอหนังสือ
อนุญาตให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณา

กรมการค้ า
ภายใน

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้วา่ ราชการจังหวัดลงนาม
หนังสืออนุญาต

กรมการค้ า
ภายใน

-

2)

1 วันทาการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมการค้ า
ภายใน

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

3 วันทาการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

1)

2)

3)

หมายเหตุ
(กรณีนิติบคุ คล ผู้
มีอานาจลงนาม
รับรองสาเนา
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา เจ้ าของ
สารเคมีลงนาม
รับรองสาเนา)
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา เจ้ าของ
สารเคมีลงนาม
รับรองสาเนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอต่อ
กรมการค้ าภายใน 1
อายุหนังสือ
อนุญาต
จาหน่ายมีไว้ ใน
ครอบครอง ใช้
หรื อเปลี่ยนแปลง
สภาพน ้ายาเคมีอี
เธอร์ และ
คลอโรฟอร์ ม
ต้ นฉบับหนังสือ กรมการค้ าภายใน 1
อนุญาตฉบับเดิม
ที่จะหมดอายุใน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

(กรณีขอต่ออายุ)
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ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ปี นัน้
แบบคาขอ
อนุญาตนาขน
ย้ าย น ้ายาเคมีอี
เธอร์ และ
คลอโรฟอร์ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

กรมการค้ าภายใน 0

1

ฉบับ

รูปถ่ายของผู้
0
ขอรับหนังสือ
อนุญาต ขนาด 3
x 4 ซม. จานวน
4 รูป
แบบคาขอ
กรมการค้ าภายใน 1
อนุญาตจาหน่าย
มีไว้ ใน
ครอบครอง ใช้
เปลี่ยนแปลง
สภาพน ้ายาเคมีอี
เธอร์ และ
คลอโรฟอร์ ม
หนังสือมอบ
1
อานาจ

0

ฉบับ

0

ฉบับ

(ผู้มีอานาจลงนาม
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)

0

ฉบับ

หนังสืออนุญาต กรมการค้ าภายใน 0
ให้ จาหน่าย มีไว้
ครอบครอง ใช้
หรื อเปลี่ยนแปลง

1

ฉบับ

(กรณีนิติบคุ คล ผู้
มีอานาจลงนาม
รับรองสาเนา
พร้ อมประทับตรา
นิตบิ คุ คล)
(-กรณีขอนา หรื อ
ขนย้ าย
- ผู้มีอานาจลง
นาม พร้ อม

6)

7)

หมายเหตุ
(กรณีขอนา หรื อ
ขนย้ าย
- ผู้มีอานาจลง
นาม พร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
-
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ที่

8)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สภาพ พร้ อม
สาเนา
หนังสืออนุญาต กรมการค้ าภายใน 1
นาหรื อขนย้ าย
ครัง้ ก่อน ซึง่ มี
รายการ
ตรวจสอบและ
รับรองจากผู้วา่
ราชการจังหวัด
หรื อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ผู้วา่
ราชการจังหวัด
มอบหมาย

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(- กรณีนาหรื อ
ขนย้ ายคราว
ต่อไป)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานพาณิชย์จงั หวัดแห่งท้ องที่นนๆ
ั้
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ ส่วนกลาง : 02-5075517 , 02-5075520
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วน 1569
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ไปรษณีย์ กรมการค้ าภายใน เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
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5)

หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์
หมายเหตุ -

compro@dit.go.th

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
น.ส.วลัยพรรณ กันบัว
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

