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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง   

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๐  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ  
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นของคณะกรรมการ 
วัตถุอันตราย  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใช
รับจาง  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 

ขอ ๒ วัตถุอันตรายตามประกาศนี้  หมายความวา  วัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางตามประกาศนี้  หมายถึง  บุคลากร
ผูรับผิดชอบสําหรับควบคุมการดําเนินการเพื่อใหบริการใชรับจาง  การจัดการแมลงและสัตวอื่น   
ของสถานประกอบการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง 

ขอ ๔ การจัดการแมลงและสัตวอื่น  (Pest  Management)  หมายถึง  กระบวนการการใช
เทคนิคตาง  ๆ  อยางเหมาะสม  เพื่อการปองกัน  กําจัดแมลงและสัตวอื่น 

ขอ ๕ ใหผูมีวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓  ไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง   
ตองจัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  ที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวา  ๒๐  ปบริบูรณ   
(๒) มีประสบการณในการปฏิบัติงานการจัดการแมลงและสัตวอื่น  ในบานเรือนหรือทาง

สาธารณสุขไมนอยกวา  ๓  ป  หรือจบการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา   
(๓) มีหนังสือรับรองวาเปนผูผานการฝกอบรมและการทดสอบความรูตามหลักสูตร   

และหนวยงาน  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด  และตองอบรมหลักสูตร
ตอเนื่องความรูผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  การจัดการแมลงและสัตวอื่น  ทุก  ๓  ป   
ตามหลักสูตรและหนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 
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การจัดใหมีผูควบคุมตามวรรคหนึ่ง  ใหผูแจงดําเนินการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  
หรือ  ผูย่ืนขออนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  เพื่อใชรับจาง  แจงชื่อผูควบคุมการใช
วัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  เปนบุคลากรผูรับผิดชอบสําหรับควบคุมการดําเนินการเพื่อใหบริการใช
รับจาง  การจัดการแมลงและสัตวอื่น  ประกอบการแจงดําเนินการหรือย่ืนขออนุญาต  ตอหนวยงานผูรับ
แจงหรือผูอนุญาตนั้น   

ทั้งนี้   ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใช รับจางตองเปนพนักงานประจําของสถาน
ประกอบการมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง  และไมมีชื่อเปนผูควบคุมอยูในสถานที่ประกอบการแหง
อื่นในชวงเวลาเดียวกัน 

ขอ ๖ ใหผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร  เกี่ยวกับการจัดการแมลงและสัตวอื่น  ใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการ  อยางมีประสิทธิภาพ  และปองกันอันตรายอันจะเกิดแกบุคคล  สัตว  พืช  ทรัพย  หรือ
ส่ิงแวดลอม 

(๒) ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย  เร่ือง  หลักเกณฑ
วิธีการในการมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง  ในสวนที่เกี่ยวกับการปองกัน  กําจัดแมลงและสัตวอื่น  
การใช  การเก็บรักษา  และการขนสงวัตถุอันตราย  รวมทั้งมาตรการเพื่อความปลอดภัยสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน  ผูรับบริการ  หรือส่ิงแวดลอม 

ขอ ๗ ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  ที่ไมประสงคจะทําหนาที่เปนผูควบคุม
การใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางของสถานประกอบการแหงนั้นตอไป  ตองแจงใหหนวยงานผูรับแจง  
หรือผูอนุญาตทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  ๗  วัน  นับแตวันที่จะไมทําหนาที่ดังกลาว 

ขอ ๘ กรณีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  แจงความประสงคจะไมทําหนาที่
เปนผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายตอไปตามขอ  ๗  หรือตาย  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได   
ใหผูแจงดําเนินการหรือผูรับอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางของสถานที่นั้น  จัดหา 
ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางแทนคนเดิม  และแจงขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูควบคุมการใชวัตถุ
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อันตรายตอผูรับแจง  หรือผูอนุญาตภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใช
รับจางคนเดิมไมทําหนาที่ตอไป 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  กอนวันที่   
๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศนี้จนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
มรกต  กรเกษม 

รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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