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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ สํานกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 

2535 

2) กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2552 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ผูค้วบคมุการใชว้ตัถอุนัตรายเพือ่ใชร้ับจ้าง พ.ศ. 2550 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเขา้ การส่งออก และการมีไวใ้น

ครอบครองเพือ่ใชร้ับจ้างซ่ึงวตัถอุนัตรายทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนา้ทีร่ับผิดชอบ พ.ศ. 2555 

5) 

 

6)      

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย 

พ.ศ. 2535  ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ.2554 

พระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง,สว่นภมิูภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาการปฏิบติังานเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  17   วนัทําการ  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 1. สถานทีใ่ห้บริการ  

กรณีสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยู่ในจงัหวดัชยัภูมิ 

ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
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จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ตึกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  379/114 ก ถนนโนนมวง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ผู้ ท่ีประสงค์จะครอบครองผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายในการกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

 เพ่ือประกอบกิจการรับจ้าง หรือให้บริการ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ทําความสะอาดตามบ้านเรือน อาคารสถานท่ี 

              2. กําจดัปลวก มด แมลง หน ูและสตัว์รําคาญตามบ้านเรือน อาคารสถานท่ี โดยการประกอบกิจการลกัษณะนี ้

ต้องมีผู้  ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้างจะต้องย่ืนคําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย ตามแบบ วอ.7 

สําหรับการขอครอบครองวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบหลกัท่ี

เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

              การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 

 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 (ดรูายละเอียดและดาวน์

โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg1.pdf ) 

 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 (ดรูายละเอียดและ

ดาวน์โหลดเอกสารได้

ท่ีhttp://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf ) 

 กฎกระทรวง กําหนดคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2552 ตามข้อ 2 (5) (ดรูายละเอียดและดาวน์โหลด

เอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf ) 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า การสง่ออก และการมีไว้ใน

ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ี 

 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ.2555 (ดรูายละเอียดและดาวน์โหลด

เอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF ) 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 (ดรูายละเอียดและ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf ) 

  

              คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบติังาน พิจารณาอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง(ดรูายละเอียดและ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบติังานพิจารณา

อนญุาตชรจ..pdf ) 

 รายละเอียดเก่ียวกบัการแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยการแตง่ตัง้พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf) 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg1.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานพิจารณาอนุญาตชรจ..pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานพิจารณาอนุญาตชรจ..pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf
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              หมายเหต ุหากมีความประสงค์จะครอบครองวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 เพ่ือใช้รับจ้างหรือให้บริการ ให้ดรูายละเอียด

ตามคูมื่อประชาชน การแจ้งดําเนินการผลิต นําเข้า สง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย ชนิดท่ี 2 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 

ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รับคําขอ (แบบ วอ.7) พร้อม

เอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ 

และสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบ 

3 ชัว่โมง ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

- 

2) การพิจารณา ขัน้ตอนการพิจารณา 

- พิจารณาคําขอและเอกสาร

ประกอบ 

- นดัหมายเพ่ือตรวจประเมิน

สถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

- ตรวจประเมินสถานท่ีเก็บรักษา

วตัถอุนัตราย 

 

15 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

ไมร่วมระยะเวลาท่ีผู้

ขออนญุาตแก้ไข

เอกสารและปรับปรุง

สถานท่ีให้ถกูต้อง 

3) การลงนาม เสนอลงนามใบอนญุาตมีไว้ใน

ครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ 

วอ.8) ตามลาํดบัขัน้ 

1 วนัทําการ ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

- 

4) การแจ้งผลพิจารณา แจ้งผลการพิจารณาและออก

ใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนียม 

3 ชัว่โมง ศนูย์บริการ

ผลติภณัฑ์สขุภาพ

เบ็ดเสร็จ สสจ.

ชยัภมู ิ

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   17 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ผ่านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 17 วนัทําการ 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร 
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 
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ที่ รายการเอกสาร 

ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นนิติบคุคล 

ให้ยื่นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล พร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาเอกสาร)  

2) บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นบคุคลธรรมดา  

ให้ยื่นสาํเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน และสาํเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาเอกสาร) 

 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มคําขออนญุาต

มีไว้ในครอบครองซึง่วตัถุ

อนัตราย (แบบ วอ.7) 

ท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วน 

ทัง้นี ้สถานท่ีตัง้ของ

สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายอาจจะเป็นท่ี

เดียวหรือคนละสถาน

ท่ีตัง้ท่ีระบใุนหนงัสอื

รับรองนิติบคุคล 

- 1 1 ชดุ - 

2) บญัชีรายช่ือผลติภณัฑ์

วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 

พร้อมเลขทะเบียน

ผลติภณัฑ์ ท่ีประสงค์จะ

ครอบครอง 

- 1 1 ชดุ - 

3) สาํเนาใบสาํคญัการขึน้

ทะเบียนพร้อมเอกสาร

ข้อมลูความปลอดภยัของ

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

0 2 ชดุ - 



5/15 
 
ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

(SDS) 

4) แผนท่ีโดยสงัเขปแสดง

สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ

อนัตรายและบริเวณ

ข้างเคียง 

- 1 1 ชดุ - 

5) แผนผงัภายในห้องเก็บ

รักษาวตัถอุนัตราย/

บริเวณข้างเคียง โดย

แสดงรายละเอียดให้

สอดคล้องกบัภาพถ่าย 

เช่น ชัน้วางผลติภณัฑ์

วตัถอุนัตราย 

ท่ีเก็บอปุกรณ์การทํางาน 

ท่ีวางอปุกรณ์ป้องกนั

อบุตัิภยั 

(ถงัดบัเพลงิ อา่งล้างมือ 

ฝักบวั ท่ีอาบนํา้ฉกุเฉิน)  

อปุกรณ์จดัการกรณีเกิด

การหกร่ัวไหลของสารเคมี

(ถงัทราย ขีเ้ลือ่ย) เป็นต้น 

- 1 1 ชดุ - 

6) ภาพถ่ายตวัอาคาร

สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ

อนัตราย และบริเวณ

โดยรอบตวัอาคาร 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

7) ภาพถ่ายพืน้ห้องภายใน

ห้องเก็บรักษาวตัถุ

อนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

8) ภาพถ่ายการจดัชัน้หรือ

ยกพืน้สาํหรับวาง

ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

9) ภาพถ่ายระบบหรือ

อปุกรณ์การระบาย

อากาศ เช่น ช่องลม/

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 



6/15 
 
ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ประตเูข้า-ออก ระบบปรับ

อากาศ พดัลม ปรับ

อากาศ ฯลฯ 

10) ภาพถ่ายป้ายถาวร ขนาด

เห็นได้ชดัเจน  

 -  ป้าย “วตัถอุนัตราย”  

ติดบริเวณทางเข้าห้องเก็บ

รักษาวตัถอุนัตราย 

(ตวัหนงัสอืแดงบนพืน้ขาว)  

-  ป้าย “ห้ามสบูบหุร่ี ดื่ม

นํา้ รับประทานอาหาร

หรือเก็บอาหาร” ติด ณ 

บริเวณห้องเก็บรักษาวตัถุ

อนัตราย 

 -  ป้าย “คําเตือน 9 ข้อ” 

ตามท้ายประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ  เร่ือง  

หลกัเกณฑ์และวิธีการใน

การผลติ การนําเข้า  การ

สง่ออก และการมีไว้ใน

ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้าง

ซึง่วตัถอุนัตรายท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ

อาหารและยารับผิดชอบ 

พ.ศ. 2555 ติด ณ บริเวณ

ห้องเก็บรักษาวตัถุ

อนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

11) ภาพถ่ายป้าย “อนัตราย

ห้ามเข้า” หรือ “สถานท่ีมี

การใช้วตัถอุนัตราย” 

ขนาดเห็นได้ชดัเจน เพ่ือ

ใช้แจ้งเตือนขณะท่ีมีการ

ใช้วตัถอุนัตราย ณ 

สถานท่ีให้บริการ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 



7/15 
 
ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

12) ภาพถ่ายระบบหรือ

อปุกรณ์ป้องกนัอบุตัิภยั 

โดยต้องตัง้อยูใ่กล้ห้องเก็บ

รักษาวตัถอุนัตราย  เช่น  

-   ถงัดบัเพลงิ มีการติด

หรือตัง้ไว้ไมค่วรสงูเกิน 1.5 

เมตร เพ่ือป้องกนัอนัตราย

จากการล้มของถงัดบัเพลงิ

และสะดวกในการใช้งาน 

 -  ตู้ยา โดยมียาและ

อปุกรณ์ปฐมพยาบาลท่ี

พร้อมใช้ 

 -  อา่งล้างมือ  ฝักบวั  หรือ

ท่ีอาบนํา้ฉกุเฉิน 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

13) ภาพถ่ายอปุกรณ์สาํหรับ

การจดัการกรณีสารเคมี

หกหรือร่ัวไหล เช่น ถงั

ทราย ขีเ้ลือ่ยหรือ แกลบ 

พร้อมอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

จดัเก็บ เช่น ท่ีโกยผง ถงั

ขยะ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

14) ภาพถ่ายบริเวณหรือห้อง

ท่ีเก็บอปุกรณ์ป้องกนั

อนัตรายสว่นบคุคล เช่น 

ชดุปฏิบตัิงาน หมวกถงุ

มือยาง   รองเท้า 

หน้ากาก และแวน่ตา

ป้องกนัสารเคมี เป็นต้น  

โดยต้องเก็บภายนอกห้อง

เก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 

15) ภาพถ่ายภาชนะรองรับ

การแบง่ถ่ายผลติภณัฑ์ 

 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพิีมพ์หรือติดลงกระดาษ 

A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 

หน้ากระดาษ) 



8/15 
 
ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

16) ตวัอยา่งสญัญาการ

ให้บริการแก่ลกูค้า  โดย

อยา่งน้อยต้องมี

รายละเอียด   

 -เลขท่ีใบอนญุาตมีไว้ใน

ครอบครอง 
(รอเลขท่ีใบอนญุาต)   

 -ช่ือวตัถอุนัตรายและเลข

ทะเบียนผลติภณัฑ์วตัถุ

อนัตรายท่ีใช้ให้บริการ 

และแนบเอกสารข้อมลู

ความปลอดภยัของ

ผลติภณัฑ์ (SDS) หรือ

สาํเนาฉลากผลติภณัฑ์ซึง่

มีรายละเอียดของอาการ

เกิดพิษ   วิธีแก้พิษและ

คําเตือนของผลติภณัฑ์

นัน้ 

- 1 1 ชดุ - 

17) ตวัอยา่งบนัทกึเก่ียวกบั

สถานท่ีท่ีไปให้บริการ  

โดยอยา่งน้อยต้องมี

รายละเอียด 

 -  วนัท่ีไปให้บริการ  -  

ช่ือผู้วา่จ้าง    

-  ช่ือวตัถอุนัตรายท่ีใช้

พร้อมเลขทะเบียน  

ปริมาณท่ีใช้พร้อม

อตัราสว่นในการผสม    

-  ท่ีตัง้สถานท่ีไป

ให้บริการ  และช่ือ

ผู้ปฏิบตัิงาน 

- 1 1 ชดุ - 

18) หนงัสอืรับรองการสาํเร็จ

หลกัสตูรผู้ควบคมุการใช้

วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา 

0 2 ชดุ (เป็นเอกสารหลกัฐานของผู้ควบคมุ

การใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง

สาํหรับสถานประกอบการใช้รับจ้าง



9/15 
 
ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

รับจ้างกําจดัแมลงและ

สตัว์อ่ืนในบ้านเรือนหรือ

ทางสาธารณสขุ  พร้อม

ฉบบัจริง (เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบแล้วคืนฉบบั

จริงให้ผู้ยื่น) 

และ 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

กําจดัปลวก มด แมลง หน ูและสตัว์

รําคาญตามบ้านเรือน อาคาร

สถานท่ี ทัง้นี ้ สามารถติดตอ่

สอบถามรายละเอียดการอบรมผู้

ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้

รับจ้างได้ท่ีภาควิชากีฏวิทยา คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

โทร. 02-9428350  หรือท่ี  

http://www.ento.agr.ku.ac.th/ent

oinfo/  และรายละเอียดอ่ืน ๆ  

http://www.fda.moph.go.th/psion

d/pco.htm ) 

19) บตัรประจําตวัประชาชน

ของผู้ควบคมุการใช้วตัถุ

อนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง 

กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (เป็นเอกสารหลกัฐานของผู้ควบคมุกา

ใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้างสาํหรับ

สถานประกอบการใช้รับจ้างกําจดัปลว  

มด แมลง หน ูและสตัว์รําคาญตาม

บ้านเรือน อาคารสถานท่ี ) 

20) หนงัสอืรับรองการ

ปฏิบตัิงานของผู้ควบคมุ

การใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือ

ใช้รับจ้าง 

- 1 1 ชดุ (เป็นเอกสารหลกัฐานของผู้ควบคมุ

การใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง

สาํหรับสถานประกอบการใช้รับจ้าง

กําจดัปลวก มด แมลง หน ูและสตัว์

รําคาญตามบ้านเรือน อาคาร

สถานท่ี ) 

21) ทะเบียนบ้านของสถานท่ี

เก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

โดยมีรายละเอียดเจ้า

บ้านกรณีผู้ขออนญุาต

ไมไ่ด้เป็นเจ้าบ้าน ให้แนบ

หนงัสอืยินยอมให้ใช้

สถานท่ี หรือสญัญาเช่า  

โดยต้องแสดงเอกสาร

ความเป็นเจ้าของของผู้

ยินยอมหรือผู้ให้เช่าท่ี

กรมการปกครอง 0 2 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ออกโดยหนว่ยงาน

ราชการ เช่น สาํเนา

ทะเบียนบ้าน (เป็นเจ้า

บ้าน) หรือสาํเนาโฉนด

(เป็นผู้มีกรรมสทิธ์ิ) 
เป็นต้น  

- บตัรประจําตวัประชาชน  

และสาํเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า  

- บตัรประจําตวัประชาชน  

และสาํเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้ รับการยินยอมหรือ

ผู้ เช่า 

22)  หนงัสอืแสดงวา่เป็นผู้

ได้รับมอบหมายให้

ดําเนินกิจการของนิติ

บคุคลหรือบคุคลธรรมดา

(1.กรณีมอบอํานาจให้

บคุคลเดียวหรือหลายคน 

กระทําการครัง้เดียว ปิด

อากรแสตมป์ 10 บาท  

2มอบอํานาจให้บคุคล

เดียวหรือหลายคนร่วมทํา

การมากวา่ครัง้เดียว ปิด 

30 บาท 

3.มอบอํานาจให้ทําการ

มากวา่ครัง้เดยีว โดยให้

บคุคลหลายคนตา่งคน

ตา่งกระทํากิจการแยกกนั

ได้ คิดตามรายตวับคุคลท่ี

รับมอบคนละ 30 บาท)  

- 0 2 ชดุ  
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ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 หนงัสอืมอบอํานาจทัว่ไป

(กรณีผู้ดําเนินกิจการของ

นิติบคุคลหรือบคุคล

ธรรมดาไมไ่ด้มา

ดําเนินการด้วยตนเอง) 

(1.กรณีมอบอํานาจให้

บคุคลเดียวหรือหลายคน 

กระทําการครัง้เดียว ปิด

อากรแสตมป์ 10 บาท  

2มอบอํานาจให้บคุคล

เดียวหรือหลายคนร่วมทํา

การมากวา่ครัง้เดียว ปิด 

30 บาท 

3.มอบอํานาจให้ทําการ

มากวา่ครัง้เดียว โดยให้

บคุคลหลายคนตา่งคน

ตา่งกระทํากิจการแยกกนั

ได้ คิดตามรายตวับคุคลท่ี

รับมอบคนละ 30 บาท) 

     

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาไม่ถงึห้าร้อยตารางเมตร 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม ทีง่านการเงิน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

2) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่ห้าร้อยตารางเมตรขึน้ไป

แต่ไม่ถงึหน่ึงพันตารางเมตร 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม งานการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

3) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่หน่ึงพันตารางเมตรขึน้ไป

แต่ไม่ถงึสองพันตารางเมตร  

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 
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หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม งานการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

4) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม งานการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

5) กรณีปริมาณครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อ

การเกบ็รักษาไม่ถงึหน่ึงพันตารางเมตร 

ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม งานการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

6) กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็

รักษาตัง้แต่หน่ึงพันตารางเมตรขึน้ไปแต่ไม่ถงึสองพันตารางเมตร 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม งานการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

7) กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็

รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม ทีง่านการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

8) กรณีครอบครองตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการ

เกบ็รักษาไม่ถงึสองพันตารางเมตร 

ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม ทีง่านการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

9) กรณีครอบครองตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการ

เกบ็รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม งานการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

10) กรณีครอบครองตัง้แต่หน่ึงร้อยเมตริกตันขึน้ไปต่อปี 

ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางชําระค่าธรรมเนียม งานการเงิน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภูมิ)   

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  379/114 ก ถนนโนนมวง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

36000 โทร. 0 4483 6826 – 9 ตอ 301 , 302 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียน 6  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ช้ัน 2 อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

36000  โทรศัพท 0 4481 1573  สายดวน 1567 

หมายเหตุ- 
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3) ชองทางการรองเรียน  ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ  

(ศรป.) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท  ตําบลตลาดขวัญ  อําเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี  11000  หรือโทรศัพท 025907354-55, สายดวน 1556, โทรสาร 025901556  และ               

E-mail : 1556@fda.moph.go.th  

หมายเหตุ- 

4) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 

10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 หมายเหตุ- 

 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มคําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.7) 

2) ตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คําขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.7) 

3) ตวัอย่างแผนผงัแสดงสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

4) ตวัอย่างหนงัสือรับรองการปฏิบติังานของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย 

5) ข้อความ “คําเตือน 9 ข้อ”  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้า  การ

สง่ออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตราย ท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

พ.ศ. 2555 

 

19. หมายเหตุ 

               การนบัระยะเวลาในการดําเนินการนัน้เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วนจนถงึพร้อมสง่มอบใบอนญุาตมีไว้

ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.8) ทัง้นี ้ไมน่บัรวมระยะเวลาระหวา่งรอเพ่ือเข้าตรวจสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายตามนดัหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:1556@fda.moph.go.th
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและวิธีการยื่นคาํขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
สถานท่ีให้บริการ:ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ศกึษารายละเอียดในคูมื่อสําหรับประชาชนด้านผลิตภณัฑ์
วตัถอุนัตรายตามประเภทการขออนญุาตท่ีเก่ียวข้อง 

 

2. กรอกคําขอและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามท่ีระบใุนคูมื่อ
สําหรับประชาชน และตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และ

ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 
 

3. ย่ืนคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีช่องบริการ
ตามท่ีระบใุนใบนดัหรือบตัรควิ 

 

4. เจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบคําขอและ 

เอกสารหลกัฐาน 
 

5. เจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง/

ตดิตามเร่ืองให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

4.1 เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อบกพร่องและ
กําหนดระยะเวลาการแก้ไข / 

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนคําขอลงนาม
รับทราบร่วมกนั 

 

4.2 เจ้าหน้าท่ีมอบสําเนา
บนัทกึข้อบกพร่องให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอไว้เป็นหลกัฐาน 
 

 

4.3 ผู้ ย่ืนคําแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในกําหนดเวลา 

 

6. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาคําขอ
และประเมินเอกสารหลกัฐาน 
 

7. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน
คําขอทราบภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

 

4.4 เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบการแก้ไข 

 

4.5 เจ้าหน้าท่ีคืนคํา

ขอให้ผู้ ย่ืนคําขอ 

 
ครบถ้วนตาม 

บนัทกึตรวจสอบคําขอ  
(Checklist) 

 

 
ไมค่รบถ้วน/ไมถ่กูต้องตาม 

บนัทกึตรวจสอบคําขอ  
(Checklist) 

 

หมายเหต ุ1.ระยะเวลาดงักลา่ว ไมร่วมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือสง่เอกสารเพ่ิมเติม 

                2.เม่ือครบกําหนดเวลาตามที่ระบใุนคูมื่อนีแ้ล้ว หากผู้อนญุาตยงัพิจารณาไมแ่ล้วเสร็จ

จะแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ย่ืนคําขอรับทราบแหง่ความลา่ช้าทกุ 7 วนั จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน 

คู่มือสําหรับประชาชน เร่ือง การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัชยัภมิู 
                 ประเภทของงานบริการ :    กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

                 ระยะเวลาดําเนินการรวม :  17 วนัทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ *    ดรูายละเอียดขัน้ตอนการย่ืนคําขอและการตรวจสอบความครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบได้ในแผนผงัแสดงขัน้ตอนและ

วธีิการย่ืนคําขออนญุาตด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

  

 

การพิจารณา (15 วันทาํการ) 

- พิจารณาคําขอและเอกสารประกอบ 

- นดัหมายเพ่ือตรวจประเมินสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

- ตรวจประเมินสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

(ไมร่วมระยะเวลาท่ีผู้ขออนญุาตแก้ไขเอกสารและปรับปรุงสถานท่ีให้ถกูต้อง) 

การตรวจสอบเอกสาร *  (3 ชั่วโมง) 

รับคําขอ (แบบ วอ.7) พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอ และสง่เร่ือง

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

การลงนาม (1 วันทาํการ) 

เสนอลงนามใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่

วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.8) ตามลาํดบัขัน้ 

การแจ้งผลการพิจารณา (3 ชั่วโมง) 

แจ้งผลการพิจารณาและออกใบสัง่ชําระคา่ธรรมเนียม 


