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คู ่ มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึ งวัตถุอันตรายชนิดที 3
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: ศูนย์บริ การผลิตภั ณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ ้ มครองผู ้ บริ โภคสํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื อกระบวนงาน: การขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึ งวั ตถุอ ั นตรายชนิดที3
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็ จ กลุ่มงานคุ ้ มครองผู ้ บริ โภคสํานั กงานสาธารณสุข
จั งหวั ดพระนครศรีอยุธยา
3. ประเภทของงานบริ การ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู ่ ของงานบริ การ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที ให้ อํานาจการอนุญาต หรื อที เกี ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบั บที 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติว ั ตถุอั นตราย พ.ศ.
2535
2)

กฎกระทรวง กํ าหนดค่าธรรมเนี ยมเกี ยวกั บวั ตถุอ ั นตรายพ.ศ. 2552

3)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื อง ผู้ควบคุมการใช้ว ั ตถุอ ั นตรายเพื อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550

4)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื อง หลั กเกณฑ์และวิ ธีการในการผลิ ต การนํ าเข้า การส่งออก และการมี ไว้ใน
ครอบครองเพื อใช้รับจ้างซึงวั ตถุ อ ั นตรายที สํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยามี อํานาจหน้าที รับผิ ดชอบ พ.ศ. 2555

5)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื อง แต่งตั งพนั กงานเจ้าหน้าที เพื อปฏิ บั ติตามพระราชบั ญญั ติว ั ตถุอ ั นตราย
พ.ศ. 2535 ที กระทรวงสาธารณสุขรับผิ ดชอบ พ.ศ.2554
6) พระราชบั ญญั ติว ั ตถุอ ั นตราย พ.ศ.2535
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคั ญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นที ให้ บริ การ: ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที กํ าหนดระยะเวลา ประกาศสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือง กําหนด
ระยะเวลาการปฏิบั ติงานเพือบริ การประชาชน พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 17 วั นทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที มากที สุด0
จํานวนคําขอที น้ อยที สุด 0
10. ชื ออ้ างอิงของคู ่ มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึ งวั ตถุ อ ั นตราย
11. ช่ องทางการให้ บริ การ
1. สถานที ให้ บริ การ
กรณี สถานที เก็บรักษาวั ตถุ อ ั นตรายอยูในจั
่ งหวั ดพระนครศรี อยุธยา
ศูนย์ บริ การผลิ ตภั ณฑ์สุ ขภาพเบ็ดเสร็ จ กลุ ่มงานคุ้มครองผู้บริ โภค สํานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดพระนครศรี อยุธยา ชั น
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1 ตึกสํ านั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ด130 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุ ธยา โทรศั พท์
0 3532 2011, 0 3524 1520 ต่อ112 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริ การผลิ ตภัณฑ์ สุขภาพเบ็ดเสร็ จ
ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ เปิ ดให้บริ การวั น จั นทร์ ถึง วั นศุ กร์(ยกเว้นวั นหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พ ั กเที ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื อนไข(ถ้ ามี) ในการยื นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ้ ทีประสงค์จะครอบครองผลิตภัณฑ์ว ั ตถุอ ั นตรายในการกํากั บดูแลของสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพือประกอบกิจการรับจ้ าง หรื อให้ บริ การ ดั งต่อไปนี
1. ทําความสะอาดตามบ้ านเรื อน อาคารสถานที
2. กําจั ดปลวก มด แมลง หนู และสัตว์รําคาญตามบ้ านเรื อน อาคารสถานที โดยการประกอบกิจการลักษณะนี
ต้ องมีผู ้ ควบคุมการใช้ ว ั ตถุอ ั นตรายเพือใช้ รับจ้ างจะต้ องยืนคําขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึ งวั ตถุอ ั นตรา
ย ตามแบบ วอ.7
สําหรับการขอครอบครองวั ตถุอ ั นตรายชนิดที3 พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบหลักที
เกียวข้ องดั งต่ อไปนี
การขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึ งวั ตถุอ ั นตรายชนิดที3 กฎระเบียบทีเกียวข้ องได้ แก่
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบั ญญัติว ั ตถุอ ั นตราย พ.ศ. 2535 (ดูรายละเอียดและดาวน์
โหลดเอกสารได้ ที http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg1.pdf )
กฎกระทรวง ฉบั บที 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบั ญญัติว ั ตถุอ ั นตราย พ.ศ. 2535 (ดูรายละเอียดและ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf )
กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมเกียวกั บวั ตถุ อ ั นตราย พ.ศ. 2552 ตามข้ อ 2 (5) (ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด
เอกสารได้ ที http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministrial_reg_2552.pdf )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้ า การส่งออก และการมีไว้ ใน
ครอบครองเพือใช้ รับจ้ างซึงวั ตถุ อ ั นตรายที
สํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหน้ าทีรับผิดชอบ พ.ศ.2555 (ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด
เอกสารได้ ที http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.PDF )
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื อง ผู ้ ควบคุมการใช้ ว ั ตถุ อ ั นตรายเพือใช้ รับจ้ าง พ.ศ. 2550 (ดูรายละเอียดและ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf )
คู่มือขั นตอนการปฏิบั ติงาน พิจารณาอนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึงวั ตถุ อ ั นตรายเพือใช้ รับจ้ า(ดูง รายละเอียดและ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/คู่มือขั นตอนการปฏิบั ติงานพิจารณา
อนุญาตชรจ..pdf )
รายละเอียดเกียวกั บการแต่ งตั งพนั กงานเจ้ าหน้ าทีได้ ทีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่ าด้ วยการแต่งตั งพนั กงาน
เจ้ าหน้ าทีเพือการปฏิบั ติตามพระราชบั ญญัติว ั ตถุอ ั นตราย พ.ศ. 2535
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf)
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หมายเหตุ หากมีความประสงค์จะครอบครองวั ตถุอ ั นตรายชนิดที2 เพือใช้ รับจ้ างหรื อให้ บริ การ ให้ ดูรายละเอียด
ตามคู่มือประชาชน การแจ้ งดําเนินการผลิต นําเข้ า ส่งออกหรือมีไว้ ในครอบครองซึงวั ตถุอ ั นตราย ชนิดที2
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที รับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของ
ขั นตอนการบริ การ

ระยะเวลา
ให้ บริ การ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอ (แบบ วอ.7) พร้ อม
เอกสารหลั กฐานประกอบคําขอ
และส่งเรืองให้ เจ้ าหน้ าที
ผู ้ รับผิดชอบ
ขั นตอนการพิจารณา
- พิจารณาคําขอและเอกสาร
ประกอบ
- นัดหมายเพือตรวจประเมิน
สถานทีเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- ตรวจประเมินสถานทีเก็บรักษา
วัตถุอันตราย

3 ชัวโมง

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม

เสนอลงนามใบอนุญาตมีไว้ ใน
ครอบครองซึงวัตถุอันตราย (แบบ
วอ.8) ตามลําดับขั น

4)

การแจ้ งผลพิจารณา

แจ้ งผลการพิจารณาและออก
ใบสั งชําระค่าธรรมเนียม

15 วันทําการ

1 วันทําการ

3 ชัวโมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริ การ
ผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพ
เบ็ดเสร็จ สสจ.
พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาดําเนินการรวม 17 วั นทําการ
14. งานบริ การนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบั ติราชการมาแล้ ว17 วั นทําการ

หมายเหตุ

-

ไม่รวมระยะเวลาทีผู ้
ขออนุญาตแก้ ไข
เอกสารและปรับปรุง
สถานทีให้ ถูกต้ อง

-

-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

1)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

0

2

ชุด

หมายเหตุ

(กรณีผู ้ ยืนคําขอเป็ นนิติบุคคล
ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาเอกสาร)

2)

บัตรประจําตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ชุด

(กรณีผู ้ ยืนคําขอเป็ นบุคคลธรรมดา
ให้ ยืนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาเอกสาร)

15.2) เอกสารอื น ๆ สําหรับยื นเพิ มเติม
ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

1)

แบบฟอร์ มคําขออนุญาต
มีไว้ ในครอบครองซึงวัตถุ
อันตราย (แบบ วอ.7)
ทีกรอกข้ อมูลครบถ้ วน
ทั งนีสถานทีตั งของ
สถานทีเก็บรักษาวัตถุ
อันตรายอาจจะเป็ นที
เดียวหรือคนละสถาน
ทีตั งทีระบุในหนังสือ
รับรองนิติบุคคล
บัญชีรายชือผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายชนิดที 3
พร้ อมเลขทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ ทีประสงค์ จะ
ครอบครอง

2)

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หน่ วยนับ
เอกสาร
ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

หมายเหตุ
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ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

3)

สําเนาใบสําคัญการขึ น
ทะเบียนพร้ อมเอกสาร
ข้ อมูลความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
(SDS)
แผนทีโดยสั งเขปแสดง
สถานทีเก็บรักษาวัตถุ
อันตรายและบริเวณ
ข้ างเคียง
แผนผังภายในห้ องเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย/
บริเวณข้ างเคียง โดย
แสดงรายละเอียดให้
สอดคล้ องกับภาพถ่าย
เช่น ชั นวางผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตราย
ทีเก็บอุปกรณ์ การทํางาน
ทีวางอุปกรณ์ป้องกัน
อุบัติภัย
(ถังดับเพลิง อ่างล้ างมือ
ฝั กบัว ทีอาบนํ าฉุกเฉิน)
อุปกรณ์ จัดการกรณีเกิด
การหกรัวไหลของสารเคมี
(ถังทราย ขี เลือย) เป็ นต้ น
ภาพถ่ายตัวอาคาร
สถานทีเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย และบริเวณ
โดยรอบตัวอาคาร
ภาพถ่ายพื นห้ องภายใน
ห้ องเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย
ภาพถ่ายการจัดชั นหรือ
ยกพื นสําหรับวาง
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

4)

5)

6)

7)

8)

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
2

หน่ วยนับ
เอกสาร
ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)
(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)

หมายเหตุ

6/15

ที

9)

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

ภาพถ่ายระบบหรือ
อุปกรณ์ การระบาย
อากาศ เช่น ช่องลม/
ประตูเข้ า-ออก ระบบปรับ
อากาศ พัดลม ปรับ
อากาศ ฯลฯ
10) ภาพถ่ายป้ายถาวร ขนาด
เห็นได้ ชัดเจน
- ป้าย “วัตถุอันตราย”
ติดบริเวณทางเข้ าห้ องเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย
(ตัวหนังสือแดงบนพื นขาว)
- ป้าย “ห้ ามสู บบุหรี ดืม
นํ า รับประทานอาหาร
หรือเก็บอาหาร” ติด ณ
บริเวณห้ องเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย
- ป้าย “คําเตือน 9 ข้ อ”
ตามท้ ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข เรือง
หลั กเกณฑ์และวิธีการใน
การผลิต การนําเข้ า การ
ส่งออก และการมีไว้ ใน
ครอบครองเพือใช้ รับจ้ าง
ซึงวัตถุอันตรายที
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. 2555 ติด ณ บริเวณ
ห้ องเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย
11) ภาพถ่ายป้าย “อันตราย
ห้ ามเข้ า” หรือ “สถานทีมี
การใช้ วัตถุอันตราย”
ขนาดเห็นได้ ชัดเจน เพือ

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)

-

1

1

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)

-

1

1

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)
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ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

ใช้ แจ้ งเตือนขณะทีมีการ
ใช้ วัตถุอันตราย ณ
สถานทีให้ บริการ
12) ภาพถ่ายระบบหรื อ
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัย
โดยต้ องตั งอยู่ใกล้ ห้องเก็บ
รักษาวัตถุอันตราย เช่น
- ถังดับเพลิง มีการติด
หรือตั งไว้ ไม่ควรสูงเกิน1.5
เมตร เพือป้องกันอันตราย
จากการล้ มของถังดับเพลิง
และสะดวกในการใช้ งาน
- ตู ้ ยา โดยมียาและ
อุปกรณ์ ปฐมพยาบาลที
พร้ อมใช้
- อ่างล้ างมือ ฝั กบัว หรือ
ทีอาบนํ าฉุกเฉิน
13) ภาพถ่ายอุปกรณ์ สําหรับ
การจัดการกรณีสารเคมี
หกหรือรัวไหล เช่น ถัง
ทราย ขี เลือยหรือแกลบ
พร้ อมอุปกรณ์ทีใช้ ในการ
จัดเก็บ เช่น ทีโกยผง ถัง
ขยะ
14) ภาพถ่ายบริเวณหรือห้ อง
ทีเก็บอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น
ชุดปฏิบัติงาน หมวกถุง
มือยาง รองเท้ า
หน้ ากาก และแว่นตา
ป้องกันสารเคมี เป็ นต้ น
โดยต้ องเก็บภายนอกห้ อง
เก็บรักษาวัตถุอันตราย

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)

-

1

1

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)

-

1

1

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)
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ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

15) ภาพถ่ายภาชนะรองรับ
การแบ่งถ่ายผลิตภัณฑ์
16) ตัวอย่างสั ญญาการ
ให้ บริการแก่ลู กค้ า โดย
อย่างน้ อยต้ องมี
รายละเอียด
-เลขทีใบอนุญาตมีไว้ ใน
ครอบครอง
(รอเลขทีใบอนุญาต)
-ชือวัตถุอันตรายและเลข
ทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายทีใช้ ให้ บริการ
และแนบเอกสารข้ อมูล
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ (SDS) หรือ
สําเนาฉลากผลิตภัณฑ์ซึง
มีรายละเอียดของอาการ
เกิดพิษ วิธีแก้ พิษและ
คําเตือนของผลิตภัณฑ์
นั น
17) ตัวอย่างบันทึกเกียวกับ
สถานทีทีไปให้ บริ การ
โดยอย่างน้ อยต้ องมี
รายละเอียด
- วันทีไปให้ บริการ ชือผู ้ ว่าจ้ าง
- ชือวัตถุอันตรายทีใช้
พร้ อมเลขทะเบียน
ปริมาณทีใช้ พร้ อม
อัตราส่วนในการผสม
- ทีตั งสถานทีไป
ให้ บริการ และชือ
ผู ้ ปฏิบัติงาน

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

1

1

ชุด

(เป็ นภาพสีพิมพ์หรือติดลงกระดาษ
A4 ไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1
หน้ ากระดาษ)
-

-

1

1

ชุด

-
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หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
และ
มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
2

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

19) บัตรประจําตัวประชาชน
ของผู ้ ควบคุมการใช้ วัตถุ
อันตรายเพือใช้ รับจ้ าง

กรมการปกครอง

0

2

ชุด

20) หนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงานของผู ้ ควบคุม
การใช้ วัตถุอันตรายเพือ
ใช้ รับจ้ าง

-

1

1

ชุด

21) ทะเบียนบ้ านของสถานที
เก็บรักษาวัตถุอันตราย
โดยมีรายละเอียดเจ้ า
บ้ านกรณีผู ้ ขออนุญาต
ไม่ได้ เป็ นเจ้ าบ้ าน ให้ แนบ
หนังสือยินยอมให้ ใช้
สถานที หรือสั ญญาเช่า

กรมการปกครอง

0

2

ชุด

(เป็ นเอกสารหลั กฐานของผู ้ ควบคุม
การใช้ วัตถุอันตรายเพือใช้รับจ้ าง
สําหรับสถานประกอบการใช้ รับจ้ าง
กําจัดปลวก มด แมลง หนู และสัตว์
รําคาญตามบ้ านเรือน อาคาร
สถานที ทั งนี สามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดการอบรมผู ้
ควบคุมการใช้ วัตถุอันตรายเพือใช้
รับจ้ างได้ ทีภาควิชากีฏวิทยา คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
โทร. 02-9428350 หรือที
http://www.ento.agr.ku.ac.th/ent
oinfo/ และรายละเอียดอืน ๆ
http://www.fda.moph.go.th/psion
d/pco.htm )
(เป็ นเอกสารหลักฐานของผู ้ ควบคุมการ
ใช้ วัตถุอันตรายเพือใช้ รับจ้ างสําหรับ
สถานประกอบการใช้ รับจ้ างกําจัดปลวก
มด แมลง หนู และสัตว์ รําคาญตาม
บ้ านเรื อน อาคารสถานที )
(เป็ นเอกสารหลั กฐานของผู ้ ควบคุม
การใช้ วัตถุอันตรายเพือใช้ รบั จ้ าง
สําหรับสถานประกอบการใช้รับจ้ าง
กําจัดปลวก มด แมลง หนู และสั ตว์
รําคาญตามบ้ านเรือน อาคาร
สถานที )
-

ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

18) หนังสือรับรองการสําเร็จ
หลั กสู ตรผู ้ ควบคุมการใช้
วัตถุอันตรายเพือใช้
รับจ้ างกําจัดแมลงและ
สั ตว์อืนในบ้ านเรือนหรือ
ทางสาธารณสุ ข พร้ อม
ฉบับจริ ง (เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบแล้ วคืนฉบับ
จริงให้ ผู ้ ยืน)

10/15

ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

โดยต้ องแสดงเอกสาร
ความเป็ นเจ้ าของของผู ้
ยินยอมหรือผู ้ ให้ เช่าที
ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น สําเนา
ทะเบียนบ้ าน (เป็ นเจ้ า
บ้ าน) หรือสําเนาโฉนด
(เป็ นผู ้ มีกรรมสิทธิ)
เป็ นต้ น
- บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้ าน
ของผู ้ ยินยอมหรือผู ้ ให้ เช่า
- บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้ าน
ของผู ้ รับการยินยอมหรือ
ผู ้ เช่า
22) หนังสือแสดงว่าเป็ นผู ้
ได้ รับมอบหมายให้
ดําเนินกิจการของนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดา
(1.กรณีมอบอํานาจให้
บุคคลเดียวหรือหลายคน
กระทําการครั งเดียว ปิ ด
อากรแสตมป์ 10 บาท
2มอบอํานาจให้ บุคคล
เดียวหรือหลายคนร่ วมทํา
การมากว่าครั งเดียว ปิ ด
30 บาท
3.มอบอํานาจให้ ทําการ
มากว่าครั งเดียว โดยให้
บุคคลหลายคนต่างคน
ต่างกระทํากิจการแยกกัน

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

-

0

2

ชุด

หมายเหตุ

11/15

ที

รายการเอกสารยื น
เพิ มเติม

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู ้ ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริ ง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ได้ คิดตามรายตัวบุคคลที
รับมอบคนละ 30 บาท)
หนังสือมอบอํานาจทัวไป
(กรณีผู ้ ดําเนินกิจการของ
นิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาไม่ได้ มา
ดําเนินการด้ วยตนเอง)
(1.กรณีมอบอํานาจให้
บุคคลเดียวหรือหลายคน
กระทําการครั งเดียว ปิ ด
อากรแสตมป์ 10 บาท
2มอบอํานาจให้ บุคคล
เดียวหรือหลายคนร่ วมทํา
การมากว่าครั งเดียว ปิ ด
30 บาท
3.มอบอํานาจให้ ทําการ
มากว่าครั งเดียว โดยให้
บุคคลหลายคนต่างคน
ต่างกระทํากิจการแยกกัน
ได้ คิดตามรายตัวบุคคลที
รับมอบคนละ 30 บาท)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) กรณีครอบครองไม่ ถึงสิบเมตริ กตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื อการเก็บรักษาไม่ ถึงห้ าร้ อยตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม ที งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา)
2) กรณีครอบครองไม่ ถึงสิบเมตริ กตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื อการเก็บรักษาตั งแต่ ห้าร้ อยตารางเมตรขึ นไป
แต่ ไม่ ถึงหนึ งพันตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ดพระนครศรี อยุธยา)
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3)

กรณีครอบครองไม่ ถึงสิบเมตริ กตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื อการเก็บรักษาตั งแต่ หนึ งพันตารางเมตรขึ นไป
แต่ ไม่ ถึงสองพันตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ดพระนครศรี อยุธยา)
4) กรณีครอบครองไม่ ถึงสิบเมตริ กตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื อการเก็บรักษาตั งแต่ สองพันตารางเมตรขึ นไป
ค่ าธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ดพระนครศรี อยุธยา)
อ
5) กรณีปริ มาณครอบครองตั งแต่ สิบเมตริ กตันขึ นไปต่ อปี แต่ ไม่ ถึงห้ าสิบเมตริกตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื
การเก็บรั กษาไม่ ถึงหนึ งพันตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ดพระนครศรี อยุธยา)
็บ
6) กรณีครอบครองตั งแต่ สิบเมตริ กตันขึ นไปต่ อปี แต่ ไม่ ถึงห้ าสิบเมตริกตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื อการเก
รั กษาตั งแต่ หนึ งพันตารางเมตรขึ นไปแต่ ไม่ ถึงสองพันตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ดพระนครศรี อยุธยา)
็บ
7) กรณีครอบครองตั งแต่ สิบเมตริ กตันขึ นไปต่ อปี แต่ ไม่ ถึงห้ าสิบเมตริกตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื อการเก
รั กษาตั งแต่ สองพันตารางเมตรขึ นไป
ค่ าธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม ที งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา)
อการ
8) กรณีครอบครองตั งแต่ ห้าสิบเมตริกตันขึ นไปต่ อปี แต่ ไม่ ถึงหนึ งร้ อยเมตริกตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื
เก็บรั กษาไม่ ถึงสองพันตารางเมตร
ค่ าธรรมเนียม 1,500 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม ที งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา)
อการ
9) กรณีครอบครองตั งแต่ ห้าสิบเมตริกตันขึ นไปต่ อปี แต่ ไม่ ถึงหนึ งร้ อยเมตริกตันต่ อปี และใช้ พื นที เฉพาะเพื
เก็บรั กษาตั งแต่ สองพันตารางเมตรขึ นไป
ค่ าธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ดพระนครศรี อยุธยา)
10) กรณีครอบครองตั งแต่ หนึ งร้ อยเมตริ กตันขึ นไปต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 3,000 บาท
หมายเหตุ (ช่องทางชํ าระค่าธรรมเนี ยม งานการเงิ น สํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ดพระนครศรี อยุธยา)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน

1)
2)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที 130 ถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3532 2011
ศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั น1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3534 5689
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3)

4)

ศูนย์ จัดการเรื องร้ องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ(ศรป.)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ชั น1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556 หรือ
E-mail: 1556@fda.moph.go.th
ช่ องทางการร้ องเรียน ศู นย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู ่ มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ มคําขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึงวั ตถุ อ ั นตราย(แบบ วอ.7)
2)
ตั วอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม คําขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึงวั ตถุอ ั นตราย(แบบ วอ.7)
3)
ตั วอย่างแผนผั งแสดงสถานทีเก็บรักษาวั ตถุอ ั นตราย
4)
ตั วอย่างหนั งสือรับรองการปฏิบั ติงานของผู ้ ควบคุมการใช้ ว ั ตถุ อ ั นตราย
5)
ข้ อความ “คําเตือน 9 ข้ อ” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนําเข้ า การ
ส่งออก และการมีไว้ ในครอบครองเพือใช้ รับจ้ างซึงวั ตถุอ ั นตราย ทีสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. 2555
19. หมายเหตุ
การนั บระยะเวลาในการดําเนินการนั นเริ มนั บระยะเวลาตั งแต่การยืนเอกสารทีครบถ้ วนจนถึงพร้ อมส่งมอบใบอนุ
ญาตมีไว้
ในครอบครองซึงวั ตถุอ ั นตราย(แบบ วอ.8) ทั งนี ไม่น ั บรวมระยะเวลาระหว่างรอเพือเข้ าตรวจสถานทีเก็บรักษาวั ตถุอ ั นตรายตามนั ดหมาย
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แผนผังแสดงขั นตอนและวิธีการยื นคําขออนุญาตด้ านผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย
สถานทีให้ บริการ:ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)

สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
1. ศึกษารายละเอียดในคู่มือสําหรับประชาชนด้ านผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายตามประเภทการขออนุญาตทีเกียวข้ อง

2. กรอกคําขอและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามทีระบุในคู่มือ
สําหรับประชาชน และตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง

3. ยืนคําขอและเอกสารหลักฐานทีช่องบริการ
ตามทีระบุในใบนัดหรือบัตรคิว

5. เจ้ าหน้ าทีรับเรือง/
ติดตามเรืองให้ ผู ้ ยืนคําขอ

ครบถ้ วนตาม
บั นทึกตรวจสอบคําขอ
(Checklist)

4. เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารหลักฐาน

ไม่ครบถ้ วน/ไม่ถูกต้ องตาม
บั นทึกตรวจสอบคําขอ
(Checklist)
4.1 เจ้ าหน้ าทีบันทึกข้ อบกพร่ องและ

6. เจ้ าหน้ าทีพิจารณาคําขอ
และประเมินเอกสารหลักฐาน

7. แจ้ งผลการพิจารณาให้ ผู ้ ยืน
คําขอทราบภายใน 7 วัน
นับแต่วันทีพิจารณาแล้ วเสร็จ

กําหนดระยะเวลาการแก้ ไข /
เจ้ าหน้ าทีและผู ้ ยืนคําขอลงนาม
รับทราบร่วมกัน

4.2 เจ้ าหน้ าทีมอบสําเนา
บันทึกข้ อบกพร่ องให้ ผู ้ ยืนคํา
ขอไว้ เป็ นหลักฐาน

4.3 ผู ้ ยืนคําแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ภายในกําหนดเวลา

4.4 เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบการแก้ ไข

4.5 เจ้ าหน้ าทีคืนคํา
ขอให้ ผู ้ ยืนคําขอ
หมายเหตุ 1.ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู ้ ประกอบการแก้ ไข หรื อส่งเอกสารเพิมเติม
2.เมือครบกําหนดเวลาตามทีระบุในคู่มือนี แล้ ว หากผู ้ อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้ วเสร็จ
จะแจ้ งเป็ นหนั งสือให้ ผู ้ ยืนคําขอรับทราบแห่งความล่าช้ าทุก7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็จ
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แผนผังแสดงขั นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
คู ่ มือสําหรั บประชาชน เรื องการขออนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึ งวัตถุอันตรายชนิดที 3
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพเบ็ดเสร็จ สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ประเภทของงานบริ การ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
ระยะเวลาดําเนินการรวม : 17 วั นทําการ
การตรวจสอบเอกสาร * (3 ชั วโมง)
รับคําขอ (แบบ วอ.7) พร้ อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ และส่งเรือง
ให้ เจ้ าหน้ าทีผู ้ รับผิดชอบ

การพิจารณา (15 วันทําการ)
- พิจารณาคําขอและเอกสารประกอบ
- นัดหมายเพือตรวจประเมินสถานทีเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- ตรวจประเมินสถานทีเก็บรักษาวัตถุอันตราย
(ไม่รวมระยะเวลาทีผู ้ ขออนุญาตแก้ ไขเอกสารและปรับปรุงสถานทีให้ ถูกต้ อง)

การลงนาม (1 วันทําการ)
เสนอลงนามใบอนุญาตมีไว้ ในครอบครองซึง
วัตถุอันตราย (แบบ วอ.8) ตามลําดับขั น

การแจ้ งผลการพิจารณา (3 ชั วโมง)
แจ้ งผลการพิจารณาและออกใบสั งชําระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ * ดูรายละเอียดขั นตอนการยืนคําขอและการตรวจสอบความครบถ้ วนของคําขอและเอกสารประกอบได้ ในแผนผังแสดงขั นตอนและ
วิธีการยืนคําขออนุญาตด้ านผลิตภัณฑ์วั ตถุอันตราย

