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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวงฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถุ
อนัตรายพ.ศ. 2535 
 

2) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายพ .ศ. 2552 
 

3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองผูค้วบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพือ่ใช้รับจ้างพ .ศ. 2550 
 

4) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตการน าเข้าการส่งออกและการมีไวใ้น
ครอบครองเพือ่ใช้รับจ้างซ่ึงวตัถอุนัตรายทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหนา้ทีร่ับผิดชอบพ .ศ. 
2555 
 

5) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองแต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย
พ.ศ.2535 ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบพ.ศ.2554 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเร่ืองก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตังิานเพื่อบริการประชาชนพ.ศ. 2557  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 17วนัท าการ 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
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 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 วรมนคบส.สสจ.พิจิตร  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสขุ 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรต าบลในเมืองอ าเภอเมืองพิจิตรจงัหวดัพิจิตร 66000 
เบอร์โทรศพัท์ 0 5699 0354 ต่อ 138, 147/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ ท่ีประสงค์จะครอบครองผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายในการก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือ
ประกอบกิจการรับจ้างหรือให้บริการดงัตอ่ไปนี  ้
 
1. ท าความสะอาดตามบ้านเรือนอาคารสถานท่ี  
 
2. ก าจดัปลวกมดแมลงหนแูละสตัว์ร าคาญตามบ้านเรือนอาคารสถานท่ีโดยการประกอบกิจการลกัษณะนีต้้องมีผู้
ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง  
 
จะต้องย่ืนค าขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายตามแบบวอ .7 ส าหรับการขอครอบครองวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 
พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบหลกัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี  ้
 
การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
 
 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตรายพ .ศ. 2535 (ดรูายละเอียดและดาวน์โหลด
เอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg1.pdf ) 
 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตรายพ .ศ. 2535 (ดรูายละเอียดและ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf ) 
 กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัวตัถอุนัตรายพ .ศ. 2552 ตามข้อ 2 (5) (ดรูายละเอียดและดาวน์โหลด
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เอกสารได้ท่ีhttp://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf ) 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตการน าเข้าการสง่ออกและการมีไว้ในครอบครอง
เพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ี 
 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบพ .ศ.2555 (ดรูายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้
ท่ีhttp://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF ) 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้างพ .ศ. 2550 (ดรูายละเอียดและดาวน์
โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf ) 
 คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิานพิจารณาอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง (ดรูายละเอียดและ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/คูมื่อขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
พิจารณาอนญุาตชรจ..pdf ) 
 รายละเอียดเก่ียวกบัการแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยการแตง่ตัง้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัติามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตรายพ .ศ. 
2535(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf) 
 
 
ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วนและ /หรือมีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทกึมิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้ค าขอ  
 
หมายเหตหุากมีความประสงค์จะครอบครองวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 เพ่ือใช้รับจ้างหรือให้บริการให้ดรูายละเอียดตามคูมื่อ
ประชาชนการแจ้งด าเนินการผลิตน าเข้าสง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รับค าขอ (แบบวอ.7) พร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอและสง่เร่ืองให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 
 

3 ชัว่โมง ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

ขัน้ตอนการพิจารณา 
- พิจารณาค าขอและ
เอกสารประกอบ 
- นดัหมายเพ่ือตรวจ
ประเมินสถานท่ีเก็บรักษา
วตัถอุนัตราย 
- ตรวจประเมินสถานท่ีเก็บ
รักษาวตัถอุนัตราย 
- พิจารณาเอกสารและการ
แก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 
 
 

10 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เสนอลงนามใบอนญุาตมีไว้
ในครอบครองซึง่วตัถุ
อนัตราย (แบบวอ.8) 
ตามล าดบัขัน้ 
 
 

5 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

- 

4) 

- 
 

แจ้งผลการพิจารณาและ
ออกใบสัง่ช าระ
คา่ธรรมเนียม 
 

1 วนัท าการ ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดัพิจิตร 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 17 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

2 0 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนค าขอ
เป็นนิตบิคุคลให้
ย่ืน ส าเนา
หนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บคุคลพร้อมลง
นามรับรองส าเนา
เอกสาร 
กรณีผู้ ย่ืนค าขอ
เป็นบคุคลธรรมดา
ให้ย่ืนส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
เอกสาร 
) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ฉบบั ((กรณีผู้ ย่ืนค าขอ
เป็นบคุคลธรรมดา
ให้ย่ืนส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
เอกสาร)) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบฟอร์มค าขอ
อนญุาตมีไว้ใน
ครอบครองซึง่
วตัถอุนัตราย 
(แบบวอ.7) ท่ี
กรอกข้อมลู
ครบถ้วนทัง้นี ้
สถานท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บรักษา
วตัถอุนัตราย
อาจจะเป็นท่ี
เดียวหรือคนละ
สถานท่ีตัง้ท่ีระบุ
ในหนงัสือรับรอง
นิตบิคุคล 

- 1 1 ชดุ - 

2) 

บญัชีรายช่ือ
ผลิตภณัฑ์วตัถุ
อนัตรายชนิดท่ี 3 
พร้อมเลข
ทะเบียน
ผลิตภณัฑ์ท่ี
ประสงค์จะ
ครอบครอง 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

ส าเนาใบส าคญั
การขึน้ทะเบียน
พร้อมเอกสาร
ข้อมลูความ

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์วตัถุ
อนัตราย (SDS) 

4) 

แผนท่ีโดยสงัเขป
แสดงสถานท่ีเก็บ
รักษาวตัถุ
อนัตรายและ
บริเวณข้างเคียง 

- 2 0 ชดุ - 

5) 

แผนผงัภายใน
ห้องเก็บรักษา
วตัถอุนัตราย/
บริเวณข้างเคียง
โดยแสดง
รายละเอียดให้
สอดคล้องกบั
ภาพถ่ายเชน่ชัน้
วางผลิตภณัฑ์
วตัถอุนัตรายท่ี
เก็บอปุกรณ์การ
ท างานท่ีวาง
อปุกรณ์ป้องกนั
อบุตัภิยั (ถงั
ดบัเพลิงอา่งล้าง
มือฝักบวัท่ี
อาบน า้ฉกุเฉิน)  
อปุกรณ์จดัการ
กรณีเกิดการหก
ร่ัวไหลของ
สารเคมี(ถงัทราย

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ขีเ้ล่ือย) เป็นต้น 

6) 

ภาพถ่ายตวั
อาคารสถานท่ี
เก็บรักษาวตัถุ
อนัตรายและ
บริเวณโดยรอบ
ตวัอาคาร 

- 2 0 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

7) 

ภาพถ่ายพืน้ห้อง
ภายในห้องเก็บ
รักษาวตัถุ
อนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

8) 

ภาพถ่ายการจดั
ชัน้หรือยกพืน้
ส าหรับวาง
ผลิตภณัฑ์วตัถุ
อนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

9) 

ภาพถ่ายระบบ
หรืออปุกรณ์การ
ระบายอากาศ
เชน่ชอ่งลม/
ประตเูข้า-ออก
ระบบปรับ
อากาศพดัลม
ปรับอากาศฯลฯ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

10) 

ภาพถ่ายป้าย
ถาวรขนาดเห็น
ได้ชดัเจน -  ป้าย
“วตัถอุนัตราย”

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตดิบริเวณ
ทางเข้าห้องเก็บ
รักษาวตัถุ
อนัตราย 
(ตวัหนงัสือแดง
บนพืน้ขาวขนาด
สงูกวา่ 6 ซม.) -  
ป้าย“ห้ามสบู
บหุร่ีด่ืมน า้
รับประทาน
อาหารหรือเก็บ
อาหาร”ตดิณ
บริเวณห้องเก็บ
รักษาวตัถุ
อนัตราย -  ป้าย
“ค าเตือน 9 ข้อ”
ตามท้าย
ประกาศ
กระทรวง
สาธารณสขุเร่ือง
หลกัเกณฑ์และ
วิธีการในการ
ผลิตการน าเข้า
การสง่ออกและ
การมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือ
ใช้รับจ้างซึง่วตัถุ
อนัตรายท่ี
ส านกังาน

หน้ากระดาษ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คณะกรรมการ
อาหารและยา
รับผิดชอบพ.ศ. 
2555  ตดิณ
บริเวณห้องเก็บ
รักษาวตัถุ
อนัตราย 

11) 

ภาพถ่ายป้าย
“อนัตรายห้าม
เข้า”หรือ“สถานท่ี
มีการใช้วตัถุ
อนัตราย”ขนาด
เห็นได้ชดัเจนเพ่ือ
ใช้แจ้งเตือน
ขณะท่ีมีการใช้
วตัถอุนัตรายณ
สถานท่ีให้บริการ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

12) 

ภาพถ่ายระบบ
หรืออปุกรณ์
ป้องกนัอบุตัภิยั
โดยต้องตัง้อยู่
ใกล้ห้องเก็บ
รักษาวตัถุ
อนัตรายเชน่ -   
ถงัดบัเพลิงมีการ
ตดิหรือตัง้ไว้ไม่
ควรสงูเกิน 1.5 
เมตรเพ่ือป้องกนั
อนัตรายจากการ

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ล้มของถงั
ดบัเพลิงและ
สะดวกในการใช้
งาน -   ตู้ยาโดย
มียาและอปุกรณ์
ปฐมพยาบาลท่ี
พร้อมใช้ -   อา่ง
ล้างมือฝักบวัหรือ
ท่ีอาบน า้ฉกุเฉิน 

13) 

ภาพถ่ายอปุกรณ์
ส าหรับการ
จดัการกรณี
สารเคมีหกหรือ
ร่ัวไหลเชน่ถงั
ทรายขีเ้ล่ือยหรือ
แกลบพร้อม
อปุกรณ์ท่ีใช้ใน
การจดัเก็บเชน่ท่ี
โกยผงถงัขยะ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

14) 

ภาพถ่ายชดุ
ปฏิบตังิานและ
อปุกรณ์ป้องกนั
อนัตรายสว่น
บคุคล 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

15) 

ภาพถ่ายภาชนะ
รองรับการแบง่
ถ่ายผลิตภณัฑ์ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสีพิมพ์
หรือตดิลง
กระดาษ A4 ไม่
เกิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

16) 

ตวัอยา่งสญัญา
การให้บริการแก่
ลกูค้าโดยอยา่ง
น้อยต้องมี
รายละเอียด   -
 เลขท่ี
ใบอนญุาตมีไว้
ในครอบครอง 
(รอเลขท่ี
ใบอนญุาต)   -
 ช่ือวตัถุ
อนัตรายและเลข
ทะเบียน
ผลิตภณัฑ์วตัถุ
อนัตรายท่ีใช้
ให้บริการและ
แนบเอกสาร
ข้อมลูความ
ปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑ์ 
(SDS) หรือ
ส าเนาฉลาก
ผลิตภณัฑ์ซึง่มี
รายละเอียดของ
อาการเกิดพิษวิธี
แก้พิษและค า
เตือนของ
ผลิตภณัฑ์นัน้ 

- 1 1 ชดุ - 

17) ตวัอยา่งบนัทกึ - 2 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เก่ียวกบัสถานท่ีท่ี
ไปให้บริการโดย
อยา่งน้อยต้องมี
รายละเอียด -  
วนัท่ีไปให้บริการ  
-  ช่ือผู้วา่จ้าง   -  
ช่ือวตัถอุนัตราย
ท่ีใช้พร้อมเลข
ทะเบียนปริมาณ
ท่ีใช้พร้อม
อตัราสว่นในการ
ผสม   -  ท่ีตัง้
สถานท่ีไป
ให้บริการและช่ือ
ผู้ปฏิบตังิาน 

18) 

ส าเนาหนงัสือ
รับรองการส าเร็จ
หลกัสตูรผู้
ควบคมุการใช้
วตัถอุนัตรายเพ่ือ
ใช้รับจ้างก าจดั
แมลงและสตัว์
อ่ืนในบ้านเรือน
หรือทาง
สาธารณสขุ
พร้อมฉบบัจริง
(เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบแล้ว
คืนฉบบัจริงให้ผู้

- 0 2 ชดุ (เป็นเอกสาร
หลกัฐานของผู้
ควบคมุการใช้วตัถุ
อนัตรายเพ่ือใช้
รับจ้างส าหรับ
สถาน
ประกอบการใช้
รับจ้างก าจดัปลวก
มดแมลงหนแูละ
สตัว์ร าคาญตาม
บ้านเรือนอาคาร
สถานท่ีทัง้นี ้
สามารถตดิตอ่
สอบถาม
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ย่ืน) รายละเอียดการ
อบรมผู้ควบคมุ
การใช้วตัถุ
อนัตรายเพ่ือใช้
รับจ้างได้ท่ี
ภาควิชากีฏวิทยา
คณะ
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษ
ตรศาสตร์โทร. 02-
9428350  หรือท่ี  
http://www.ento.
agr.ku.ac.th/ent
oinfo/      และ
รายละเอียดอ่ืนๆ  
http://www.fda.
moph.go.th/psio
nd/pco.htm ) 

19) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ควบคมุการใช้
วตัถอุนัตรายเพ่ือ
ใช้รับจ้าง 

- 1 1 ชดุ (เป็นเอกสาร
หลกัฐานของผู้
ควบคมุการใช้วตัถุ
อนัตรายเพ่ือใช้
รับจ้างส าหรับ
สถาน
ประกอบการใช้
รับจ้างก าจดัปลวก
มดแมลงหนแูละ
สตัว์ร าคาญตาม
บ้านเรือนอาคาร
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถานท่ี ) 

20) 

หนงัสือรับรอง
การปฏิบตังิาน
ของผู้ควบคมุการ
ใช้วตัถอุนัตราย
เพ่ือใช้รับจ้าง 

- 1 1 ชดุ (เป็นเอกสาร
หลกัฐานของผู้
ควบคมุการใช้วตัถุ
อนัตรายเพ่ือใช้
รับจ้างส าหรับ
สถาน
ประกอบการใช้
รับจ้างก าจดัปลวก
มดแมลงหนแูละ
สตัว์ร าคาญตาม
บ้านเรือนอาคาร
สถานท่ี ) 

21) 

ส าเนาทะเบียน
บ้านของสถานท่ี
เก็บรักษาวตัถุ
อนัตรายโดยมี
รายละเอียดเจ้า
บ้านกรณีผู้ขอ
อนญุาตไมไ่ด้
เป็นเจ้าบ้านให้
แนบหนงัสือ
ยินยอมให้ใช้
สถานท่ีหรือ
สญัญาเชา่โดย
ต้องแสดง
เอกสารความ
เป็นเจ้าของของผู้
ยินยอมหรือผู้ให้

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เชา่ท่ีออกโดย
หนว่ยงาน
ราชการเชน่
ส าเนาทะเบียน
บ้าน (เป็นเจ้า
บ้าน) หรือส าเนา
โฉนด(เป็นผู้ มี
กรรมสิทธ์ิ) เป็น
ต้น  - ส าเนา
บตัรประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้
ยินยอมหรือผู้ให้
เชา่ - ส าเนา
บตัรประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ รับการ
ยินยอมหรือผู้ เชา่ 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถงึห้าร้อยตารางเมตร  

 
ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

2) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตัง้แต่ห้าร้อยตารางเมตร
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ขึน้ไป 
แต่ไม่ถงึหน่ึงพันตารางเมตร 
 
ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

3) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตัง้แต่หน่ึงพันตารางเมตร
ขึน้ไป 
แต่ไม่ถงึสองพันตารางเมตร 
 
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

4) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตร
ขึน้ไป 
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

5) กรณีปริมาณครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะ
เพื่อการเก็บรักษาไม่ถงึหน่ึงพันตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

6) กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะเพื่อการ
เก็บรักษาตัง้แต่หน่ึงพันตารางเมตรขึน้ไป 
แต่ไม่ถงึสองพันตารางเมตร 
 
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
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15.30 น.) 
 

7) กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะเพื่อการ
เก็บรักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

8) กรณีครอบครองตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะ
เพื่อการเก็บรักษาไม่ถงึสองพันตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม1,500 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

9) กรณีครอบครองตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ท่ีเฉพาะ
เพื่อการเก็บรักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

10) กรณีครอบครองตัง้แต่หน่ึงร้อยเมตริกตันขึน้ไปต่อปี 
ค่าธรรมเนียม3,000 บาท 
หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียมช าระทีฝ่่ายการเงินส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรตัง้แต่เวลา 8.30-
15.30 น.) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่ด้วยตนเองณกลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชัสาธารณสขุส านกังาน

สาธารณสขุจงัหวดัพิจิตรต าบลในเมืองอ าเภอเมืองพิจิตรจงัหวดัพิจิตร 66000 หรือเบอร์โทรศพัท์ 0 5699 0354 
ตอ่ 138, 147 หรือ E-mail: fdapv66@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
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สขุภาพ (ศรป.)  ชัน้ 1 อาคาร 1  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสขุถนนตวิานนท์
ต าบลตลาดขวญัอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบรีุ 11000 สายดว่น   1556  โทรศพัท์   0 2590 7354 -55 โทรสาร    0 
2590 1556    E-mail      1556@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ(กรณีร้องเรียน) 

3) ช่องทางการร้องเรียนสายดว่น 1111 
หมายเหตุ(กรณีร้องเรียน) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มค าขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบวอ.7) 

- 
 

2) ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มค าขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบวอ.7) 
- 
 

3) ตวัอยา่งแผนผงัแสดงสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย  
- 
 

4) ตวัอยา่งหนงัสือรับรองการปฏิบตังิานของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย  
- 
 

5) ข้อความ“ค าเตือน 9 ข้อ”ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิตการน าเข้า
การสง่ออกและการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบพ.ศ. 2555 
- 
 

 
19. หมายเหตุ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน
เรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 



20/20 
 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า
หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดท าโดย ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัพิจิต
รสสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


