
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนดิที ่3 (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูป้ระสงคจ์ะผลติ น าเขา้ สง่ออกหรอืครอบครองวัตถุอันตรายชนดิที ่3 ทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผดิชอบตอ้งยืน่ค าขอ

อนุญาตผลติ น าเขา้ สง่ออกหรอืครอบครองวัตถุอันตราย ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออกความในพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 โดยตอ้งยืน่ค าขออนุญาต ณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอืส านักงานสาธารณสขุจังหวัดทีรั่บผดิชอบ ทัง้นี้ ผูย้ืน่ค า

ขอตอ้งเป็นผูรั้บมอบอ านาจและผูม้ีอ านาจไดย้ื่นหนังสอืรับรองการปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการอนุญาตไวต้่อส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแลว้ 
 

ผูย้ืน่ค าขอตอ้งจัดเตรียมและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามรายการเอกสารและหลักฐานตามทีก่ าหนด และปฏบิัตติาม

กฎระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ขอใหผู้ย้ืน่ค าขอตรวจสอบรายการเอกสารดว้ยตนเองตามแบบบันทกึการตรวจสอบ

ค าขอและเอกสารประกอบค าขอ (Checklist) และลงนามในแบบตรวจสอบค าขอฯ (Checklist) ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ค าขอ (จ านวนชดุเอกสาร

ทีต่อ้งยืน่ - เอกสารตน้ฉบบั 1 ชดุ และขอใหผู้ย้ืน่ค าขอจัดท าส าเนา 1 ชดุ เก็บไวท้ีต่นเองเพือ่เป็นหลกัฐานในการอา้งองิ) 
 

ก่อนยื่นค าขอ ผูย้ื่นค าขอตอ้งช าระค่าค าขอแลว้น าหลักฐานการช าระค่าค าขอ พรอ้มค าขอ เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ และ 

checklist ยืน่ตอ่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืส านักงานสาธารณสขุจังหวัดทีรั่บผดิชอบ ทัง้นี้ เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบความ

ครบถว้นของเอกสารและหลักฐานทางวชิาการทีย่ืน่และแจง้ผลโดยใชเ้วลาไมเ่กนิ 7 วนัท าการ 
 

ในกรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถว้น และ/หรอื มคีวามบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตใุหไ้ม่สามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรือยืน่เอกสาร

เพิม่เตมิภายใน 10 วนัท าการ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 
 

หากเอกสารหลักฐานครบถว้นหรือผูย้ืน่ค าขอแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นภายใน 10 วันท าการ และเจา้หนา้ที่

รับค าขอแลว้ ใหผู้ย้ืน่ค าขอช าระเงนิคา่ตรวจสถานประกอบการ 
 

การพจิารณาอนุญาต 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพิจารณาอนุญาตเป็นไปตามทีร่ะบุในคู่มือประชาชน การนับระยะเวลาเริ่มนับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีไ่ดรั้บ

เอกสารครบถว้น และ/หรือไดรั้บเอกสารทีแ่กไ้ขขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ พรอ้มหลักฐานการช าระค่าตรวจสถานประกอบการ โดย

เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแตว่ันพจิารณาแลว้เสร็จ ทัง้นี้ เจา้หนา้ทีจ่ะออกใบอนุญาตผลติ น าเขา้ สง่ออก หรือ

ครอบครองวตัถอุนัตรายใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอ ก็ตอ่เมือ่ผลการตรวจสถานประกอบการพจิารณาแลว้วา่เหมาะสม ครบถว้นและสอดคลอ้งตาม

กฎหมายและหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ในขัน้ตอนการตรวจสถานประกอบการ หากมปีระเด็นทางวชิาการจ าเป็นตอ้งขอความเห็นเพิม่เตมิจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นร่วมตรวจ

ประเมนิสถานประกอบการ เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผูย้ืน่ค าขอทราบและผูย้ืน่ค าขอตอ้งช าระคา่ประเมนิในสว่นนี้เพิม่เตมิ ระยะเวลารวมทัง้หมด

ทีใ่ชใ้นการพจิารณาจะไมเ่กนิระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นคูม่อืประชาชนฉบับนี ้
 

หมายเหต ุ

การช าระคา่ค าขอและคา่ตรวจสถานประกอบการวัตถุอันตรายพือ่การอนุญาต เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยคา่ใชจ้่าย

ทีจ่ะจัดเก็บจากผูย้ื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลติภัณฑว์ัตถุอันตรายในความรับผดิชอบของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะครอบครองผลติภัณฑว์ัตถุอันตรายในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประกอบกจิการ

รับจา้ง หรอืใหบ้รกิาร ดงัตอ่ไปนี ้

1. ท าความสะอาดตามบา้นเรอืน อาคารสถานที ่

2. ก าจัดปลวก มด แมลง หนู และสตัวร์ าคาญตามบา้นเรอืน อาคารสถานที ่โดยการประกอบกจิการลักษณะนีต้อ้งมผีู ้ควบคมุการใช ้

วตัถุอนัตรายเพือ่ใชรั้บจา้ง 
 

จะตอ้งยืน่ค าขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถอุันตราย ตามแบบ วอ.7 ส าหรับการขอครอบครองวัตถอุันตรายชนดิที ่3 พรอ้มแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณาตามกฎระเบยีบหลักทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี้ 

  

  



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center: OSSC) อาคาร 6 ชัน้ 5 ตกึส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานทีเ่ก็บรักษาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านักงาน
สาธารณสขุจังหวดั ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ เฉพาะกรณีสถานทีเ่ก็บรักษาอยูต่า่งจังหวัด)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

(1) ผูย้ืน่ค าขอยืน่หลกัฐานการช าระเงนิพรอ้มรับค าขอ 
(แบบ วอ.7) พรอ้มเอกสารหลักฐานครบถว้นและหรอืแกไ้ข

ขอ้บกพร่องครบถว้นแลว้ 
(2) เจา้หนา้ทีต่รวจสอบหลักฐานและออกใบนัดเรือ่ง 

 

(หมายเหต:ุ -)  
 

1 วนัท าการ ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

2) การพจิารณา 
- พจิารณาค าขอและเอกสารประกอบ - นัดหมายเพือ่ตรวจ

ประเมนิสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุันตราย - ตรวจประเมนิสถานที่

เก็บรักษาวตัถุอนัตราย - พจิารณาเอกสารและการแกไ้ข
ขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

10 วนัท าการ ส านักควบคมุ
เครือ่งส าอางและวตัถุ

อนัตราย 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เสนอลงนามใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ 
วอ.8) ตามล าดับขัน้ 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนัท าการ ส านักควบคมุ

เครือ่งส าอางและวตัถุ
อนัตราย 

 

4) - 
แจง้ผลการพจิารณาและออกใบสัง่ช าระคา่ธรรมเนยีม 

 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาไมร่วมเวลาทีผู่ย้ ืน่ค าขอมารับใบอนุญาต
และช าระคา่ธรรมเนยีม))  

1 วนัท าการ ส านักควบคมุ
เครือ่งส าอางและวตัถุ

อนัตราย 
 

5) - 
ระยะเวลาด าเนนิการรวมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบับนี ้ไมนั่บระยะเวลาที่

ผูย้ืน่ค าขอชีแ้จงเพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอตอ้งด าเนนิการใหแ้ลว้

เสร็จภายใน 15 วนัท าการ หากครบระยะเวลาแลว้ ผูย้ืน่ค าขอยัง
ไมช่ีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิ อย. จะพจิารณาค าขอตามขอ้มลูทีย่ืน่ไว ้

แลว้ 
(หมายเหต:ุ -)  

0 วนัท าการ ส านักควบคมุ
เครือ่งส าอางและวตัถุ

อนัตราย 

 

 

  



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

แบบฟอรม์ค าขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ 

วอ.7) ทีก่รอกขอ้มูลครบถว้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(สถานทีต่ัง้ของสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถุอนัตรายอาจจะเป็นที่
เดยีวหรอืคนละสถานทีต่ัง้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองนติบิคุคล) 

- 

2) 

 

บญัชรีายชือ่ผลติภณัฑว์ตัถุอนัตรายชนดิที ่3 พรอ้มเลขทะเบยีน

ผลติภณัฑ ์ทีป่ระสงคจ์ะครอบครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของผลติภณัฑว์ตัถอุนัตราย (SDS) ที่

ประสงคจ์ะขอครอบครอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(จัดเรยีงล าดับของเอกสาร SDS ตามล าดบับญัชรีายชือ่วตัถุ
อนัตรายขอ้ 4 ) 

- 

4) 

 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถอุนัตรายและบรเิวณขา้งเคยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

แผนผงัภายในหอ้งเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย/บรเิวณขา้งเคยีง โดยแสดง

รายละเอยีดใหส้อดคลอ้งกบัภาพถา่ย เช่น ช ัน้วางผลติภณัฑว์ตัถุ

อนัตราย  ทีเ่ก็บอุปกรณ์การท างาน ทีว่างอุปกรณป้์องกนัอุบตัภิยั (ถงั
ดบัเพลงิ อา่งลา้งมอื ฝักบวั ทีอ่าบน า้ฉุกเฉนิ)  อุปกรณ์จดัการกรณี

เกดิการหกร ัว่ไหลของสารเคม(ีถงัทราย ขีเ้ล ือ่ย) เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

ภาพถา่ยตวัอาคารสถานทีเ่ก็บรกัษาวตัถอุนัตราย และบรเิวณ

โดยรอบตวัอาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 
หนา้กระดาษ) 

- 

7) 

 

ภาพถา่ยพืน้หอ้งภายในหอ้งเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 
หนา้กระดาษ) 

- 

8) 

 

ภาพถา่ยการจดัช ัน้หรอืยกพืน้ส าหรบัวางผลติภณัฑว์ตัถอุนัตราย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 
หนา้กระดาษ) 

- 

9) 

 

ภาพถา่ยระบบหรอือุปกรณ์การระบายอากาศ เชน่ ชอ่งลม/ประตู

เขา้-ออก ระบบปรบัอากาศ พดัลม ปรบัอากาศ ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 
หนา้กระดาษ) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

10) 

 

ภาพถา่ยป้ายถาวร ขนาดเห็นไดช้ดัเจน  

-  ป้าย “วตัถุอนัตราย”  ตดิบรเิวณทางเขา้หอ้งเก็บรกัษาวตัถุ
อนัตราย (ตวัหนงัสอืแดงบนพืน้ขาวขนาดสงูกวา่ 6 ซม.)  

-  ป้าย “หา้มสูบบุหรี ่ด ืม่น า้ รบัประทานอาหารหรอืเก็บอาหาร” 
ตดิ ณ บรเิวณหอ้งเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย 

 -  ป้าย “ค าเตอืน 9 ขอ้” ตามทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรือ่ง  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ   การน าเขา้  การสง่ออก 

และการมีไว ้ในครอบครองเพื่อใช้รบัจ้างซึ่งวตัถุอนัตรายที่

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยารบัผดิชอบ พ.ศ. 2555  
ตดิ ณ บรเิวณหอ้งเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

11) 

 

ภาพถา่ยป้าย “อนัตรายหา้มเขา้” หรอื “สถานทีม่กีารใชว้ตัถอุนัตราย” 

ขนาดเห็นไดช้ดัเจน เพือ่ใชแ้จง้เตอืนขณะทีม่กีารใชว้ตัถอุนัตราย ณ 
สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

- 

12) 
 

ภาพถา่ยระบบหรอือุปกรณ์ป้องกนัอุบตัภิยั โดยตอ้งต ัง้อยูใ่กล ้
หอ้งเก็บรกัษาวตัถอุนัตราย  เชน่  

-  ถงัดบัเพลงิ มกีารตดิหรอืต ัง้ไวไ้มค่วรสูงเกนิ 1.5 เมตร เพือ่ป้องกนั
อนัตรายจากการลม้ของถงัดบัเพลงิและสะดวกในการใชง้าน 

-  ตูย้า โดยมยีาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทีพ่รอ้มใช ้
-  อา่งลา้งมอื  ฝกับวั  หรอืทีอ่าบน า้ฉุกเฉนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 
 

- 

13) 

 

ภาพถา่ยอุปกรณ์ส าหรบัการจดัการกรณีสารเคมหีกหรอืร ัว่ไหล เช่น 

ถงัทราย ขีเ้ล ือ่ยหรอื แกลบ พรอ้มอุปกรณท์ีใ่ชใ้นการจดัเก็บ เช่น  
ทีโ่กยผง ถงัขยะ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 
 

- 

14) 

 

ภาพถา่ยชุดปฏบิตังิาน และอุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 
หนา้กระดาษ) 

 

- 

15) 
 

ภาพถา่ยภาชนะรองรบัการแบง่ถา่ยผลติภณัฑ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นภาพสพีมิพห์รอืตดิลงกระดาษ A4 ไมเ่กนิ 2 ภาพตอ่ 1 

หนา้กระดาษ) 

 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

16) 

 

ตวัอยา่งสญัญาการใหบ้รกิารแกล่กูคา้  โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี

รายละเอยีด   
 - เลขทีใ่บอนุญาตมไีวใ้นครอบครอง (รอเลขทีใ่บอนุญาต)    

 - ชือ่วตัถุอนัตรายและเลขทะเบยีนผลติภณัฑว์ตัถุอนัตรายทีใ่ช้

ใหบ้รกิาร และแนบเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

(SDS) หรอืส าเนาฉลากผลติภณัฑซ์ึง่มรีายละเอยีดของอาการ
เกดิพษิ   วธิแีกพ้ษิและค าเตอืนของผลติภณัฑน์ ัน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

- 

17) 

 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองการส าเร็จหลกัสูตรผูค้วบคุมการใชว้ตัถุอนัตราย

เพือ่ใชร้บัจา้งก าจดัแมลงและสตัวอ์ ืน่ในบา้นเรอืนหรอืทางสาธารณสุข  
พรอ้มฉบบัจรงิ(เจา้หนา้ทีต่รวจสอบแลว้คนืฉบบัจรงิใหผู้ย้ ืน่) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ– 

- 

18) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูค้วบคมุการใชว้ตัถุอนัตราย
เพือ่ใชร้บัจา้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(เป็นเอกสารหลักฐานของผูค้วบคมุการใชว้ัตถอุนัตรายเพือ่ใช ้

รับจา้งส าหรับสถานประกอบการใชรั้บจา้งก าจัดปลวก มด แมลง หนู และ
สตัวร์ าคาญตามบา้นเรอืน อาคารสถานที ่) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตังิานของผูค้วบคมุการใชว้ตัถอุนัตรายเพือ่
ใชร้บัจา้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เป็นเอกสารหลักฐานของผูค้วบคมุการใชว้ัตถอุนัตรายเพือ่ใช ้

รับจา้งส าหรับสถานประกอบการใชรั้บจา้งก าจัดปลวก มด แมลง หนู และ
สตัวร์ าคาญตามบา้นเรอืน อาคารสถานที ่) 

- 

20) 

 

เอกสารยนิยอมจากเจา้ของสถานทีว่่าใหใ้ชห้รอืใหเ้ช่าเพือ่ผลติ 

หรือเก็บรกัษาวตัถุอนัตราย โดยมีเอกสารความเป็นเจ้าของ
สถานทีน่ ัน้มาแสดงประกอบดว้ย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ– 

 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ใชจ้า่ยในการพจิารณาค าขอและการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 

2) คา่ใชจ้า่ยในการตรวจสถานประกอบการ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  

 

3) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตครอบครองซึง่วตัถุอนัตราย ตามขอ้ 2 (5) 

ตามกฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัวตัถุอนัตราย  
พ.ศ. 2552 

(หมายเหต:ุ ช าระทีห่อ้งการเงนิ ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service Center: OSSC) ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 15.30 น. โดยมี
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการช าระคา่ธรรมเนยีม 15 นาท)ี  

 -   

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) ทีอ่ยู ่อาคาร 6 ชัน้ 5 ตกึส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 88/24 ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวัด

นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์0 2590 7626 
(หมายเหต:ุ กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ เฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  

2) กลุม่ก ากบัดแูลวัตถอุนัตรายหลังออกสูต่ลาด ส านักควบคมุเครือ่งส าอางและวตัถุอนัตราย ชัน้ 5 อาคาร 2 ตกึ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง จังหวดั
นนทบรุ ี11000 โทรศพัท ์0 2590 7304, 0 2590 7369 โทรสาร 0 2590 7304 E-mail toxic@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ กรณีตดิตามสถานะการพจิารณาค าขอ เฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  
3) ศนูยจ์ัดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกีย่วกบัผลติภัณฑส์ขุภาพ (ศรป.) ชัน้ 1 อาคาร 1 

ตกึส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนตวิานนท ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืง 

จังหวดันนทบรุ ี11000 สายดว่น 1556 โทรศพัท ์0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556 E-mail 
1556@fda.moph.go.th 

(หมายเหต:ุ กรณีรอ้งเรยีน)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ  เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค าขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.7) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

2) แบบตรวจค าขอการอนุญาตผลติ น าเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถอุนัตรายชนดิที ่3 และขอแกไ้ข

เปลีย่นแปลง กรณีตรวจสถานที ่
(หมายเหต:ุ -)  
 

3) ขอ้ความ “ค าเตอืน 9 ขอ้” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ การน าเขา้ 
การสง่ออก และการมไีวใ้นครอบครองเพือ่ใชรั้บจา้งซึง่วัตถอุนัตราย ทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยารบผัดิ

ชอบ พ.ศ. 2555 
(หมายเหต:ุ -)  
 

4) ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ ค าขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.7) 
(หมายเหต:ุ -)  
 

5) ตวัอยา่งการกรอกหนังสอืรับรองการปฏบิตังิานของผูค้วบคมุการใชว้ตัถอุนัตราย 
(หมายเหต:ุ -)  
 

 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ย

แลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 

mailto:Fad.pacc@gmail.com)

