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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 

2535 
2) กฎกระทรวง ก าหนดค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2552 
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ผูค้วบคมุการใชว้ตัถอุนัตรายเพือ่ใชร้ับจ้าง พ.ศ. 2550 
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การน าเขา้ การส่งออก และการมีไวใ้น

ครอบครองเพือ่ใชร้ับจ้างซ่ึงวตัถอุนัตรายทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหนา้ทีร่ับผิดชอบ พ.ศ. 2555 
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง แต่งตัง้พนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถอุนัตราย 

พ.ศ. 2535  ทีก่ระทรวงสาธารณสขุรับผิดชอบ พ.ศ.2554 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานเพ่ือบริการประชาชน พ.ศ. 2557  

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

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด -  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด -  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูม่ือประชาชน] การขอใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 12/05/2015 
09:38  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ  

กรณีสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยู่ในจงัหวดันครนายก 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 
ทีอ่ยู่: ชั้น 1 ตึกส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เลขที่ 90 หมู่ 7ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก โทรศัพท์ 0 3738 6390/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)                 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ  ปิดรับเอกสารเวลา 15.30 น. 

2) สถานทีใ่ห้บริการ  
กรณีสถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุนัตรายอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
ชัน้ 1 อาคาร 5 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ต าบลตลาดขวญั  อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000    โทรศพัท์: 0 2590 7417-8, 0 2590 7440 
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วนัจนัทร์ วนัพธุ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา  
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เปิดรับบตัรคิว 8.30-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.) 

  
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ผู้ ท่ีประสงค์จะครอบครองผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตรายในการก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
 เพ่ือประกอบกิจการรับจ้าง หรือให้บริการ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ท าความสะอาดตามบ้านเรือน อาคารสถานท่ี 
              2. ก าจดัปลวก มด แมลง หน ูและสตัว์ร าคาญตามบ้านเรือน อาคารสถานท่ี โดยการประกอบกิจการลกัษณะนี ้
ต้องมีผู้  ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้างจะต้องย่ืนค าขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย ตามแบบ วอ.7 
ส าหรับการขอครอบครองวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบหลกัท่ี
เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้
              การขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายชนิดท่ี 3 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย 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) ออกตามความในพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 (ดรูายละเอียดและ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/ministrial%20reg/ministerial_reg4_2555.pdf ) 
 กฎกระทรวง ก าหนดคา่ธรรมเนียมเก่ียวกบัวตัถอุนัตราย 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 การน าเข้า การสง่ออก และการมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตรายท่ี 
 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ พ.ศ.2555 (ดรูายละเอียดและดาวน์โหลด
เอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/55/moph_lakken.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
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 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง พ.ศ. 2550 (ดรูายละเอียดและ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf ) 
              คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน พิจารณาอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายเพ่ือใช้รับจ้าง(ดรูายละเอียดและ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/คูม่ือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานพิจารณา
อนญุาตชรจ..pdf ) 
 รายละเอียดเก่ียวกบัการแตง่ตัง้พนกังานเจ้าหน้าท่ีได้ท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสขุวา่ด้วยการแตง่ตัง้พนกังาน
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิวตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
(http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf) 
              หมายเหต ุหากมีความประสงค์จะครอบครองวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 2 เพ่ือใช้รับจ้างหรือให้บริการ ให้ดรูายละเอียด
ตามคูม่ือประชาชน การแจ้งด าเนินการผลิต น าเข้า สง่ออกหรือมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย ชนิดท่ี 2 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของ 

ขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รับค าขอ (แบบ วอ.7) พร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ 
และสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่
ผู้ รับผิดชอบ 

3 ชัว่โมง กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

2) การพิจารณา ขัน้ตอนการพิจารณา 
- พิจารณาค าขอและเอกสาร
ประกอบ 
- นดัหมายเพื่อตรวจประเมิน
สถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 
- ตรวจประเมินสถานท่ีเก็บรักษา
วตัถอุนัตราย 
- พิจารณาเอกสารและการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

15 วนัท าการ กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

3) การลงนาม เสนอลงนามใบอนญุาตมีไว้ใน
ครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ 
วอ.8) ตามล าดบัขัน้ 

1 วนัท าการ กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

4) การแจ้งผลพิจารณา แจ้งผลการพิจารณาและออก
ใบสัง่ช าระคา่ธรรมเนียม 

3 ชัว่โมง กลุม่งาน

คุ้มครอง

ผู้บริโภค 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   17 วนัท าการ 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/law/moph/50/MOPH_PCO_50.pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/�����͢�鹵��û�Ժѵԧҹ�Ԩ�ó�حҵ�è..pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/�����͢�鹵��û�Ժѵԧҹ�Ԩ�ó�حҵ�è..pdf
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/provincial/officer54.pdf
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
 ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 17 วนัท าการ 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รายการเอกสาร 

ยนืยนัตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นนิติบคุคล 

ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาเอกสาร)  

2) บตัรประจ าตวัประชาชน กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นบคุคลธรรมดา  

ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน และส าเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ (ถ้าม)ี พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาเอกสาร) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มค าขออนญุาต
มีไว้ในครอบครองซึง่วตัถุ
อนัตราย (แบบ วอ.7) 
ที่กรอกข้อมลูครบถ้วน 
ทัง้นี ้สถานท่ีตัง้ของ
สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ
อนัตรายอาจจะเป็นท่ี
เดียวหรือคนละสถาน
ที่ตัง้ที่ระบใุนหนงัสอื
รับรองนิติบคุคล 

- 1 1 ชดุ - 

2) บญัชีรายช่ือผลติภณัฑ์
วตัถอุนัตรายชนิดที่ 3 
พร้อมเลขทะเบียน
ผลติภณัฑ์ ท่ีประสงค์จะ
ครอบครอง 

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) ส าเนาใบส าคญัการขึน้
ทะเบียนพร้อมเอกสาร
ข้อมลูความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย 
(SDS) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

0 2 ชดุ - 

4) แผนท่ีโดยสงัเขปแสดง
สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ
อนัตรายและบริเวณ
ข้างเคียง 

- 1 1 ชดุ - 

5) แผนผงัภายในห้องเก็บ
รักษาวตัถอุนัตราย/
บริเวณข้างเคียง โดย
แสดงรายละเอียดให้
สอดคล้องกบัภาพถ่าย 
เช่น ชัน้วางผลติภณัฑ์
วตัถอุนัตราย 
ที่เก็บอปุกรณ์การท างาน 
ที่วางอปุกรณ์ปอ้งกนั
อบุตัิภยั 
(ถงัดบัเพลงิ อา่งล้างมือ 
ฝักบวั ที่อาบน า้ฉกุเฉิน)  
อปุกรณ์จดัการกรณีเกิด
การหกร่ัวไหลของสารเคมี
(ถงัทราย ขีเ้ลือ่ย) เป็นต้น 

- 1 1 ชดุ - 

6) ภาพถ่ายตวัอาคาร
สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ
อนัตราย และบริเวณ
โดยรอบตวัอาคาร 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

7) ภาพถ่ายพืน้ห้องภายใน
ห้องเก็บรักษาวตัถุ
อนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

8) ภาพถ่ายการจดัชัน้หรือ
ยกพืน้ส าหรับวาง
ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 



6/16 
 

ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) ภาพถ่ายระบบหรือ
อปุกรณ์การระบาย
อากาศ เช่น ช่องลม/
ประตเูข้า-ออก ระบบปรับ
อากาศ พดัลม ปรับ
อากาศ ฯลฯ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

10) ภาพถ่ายปา้ยถาวร ขนาด
เห็นได้ชดัเจน  
 -  ปา้ย “วตัถอุนัตราย”  
ติดบริเวณทางเข้าห้องเก็บ
รักษาวตัถอุนัตราย 
(ตวัหนงัสอืแดงบนพืน้ขาว)  
-  ปา้ย “ห้ามสบูบหุร่ี ดื่ม
น า้ รับประทานอาหาร
หรือเก็บอาหาร” ติด ณ 
บริเวณห้องเก็บรักษาวตัถุ
อนัตราย 
 -  ปา้ย “ค าเตือน 9 ข้อ” 
ตามท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ  เร่ือง  
หลกัเกณฑ์และวิธีการใน
การผลติ การน าเข้า  การ
สง่ออก และการมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง
ซึง่วตัถอุนัตรายที่
ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 ติด ณ บริเวณ
ห้องเก็บรักษาวตัถุ
อนัตราย 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

11) ภาพถ่ายปา้ย “อนัตราย
ห้ามเข้า” หรือ “สถานท่ีมี
การใช้วตัถอุนัตราย” 
ขนาดเห็นได้ชดัเจน เพื่อ

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ใช้แจ้งเตือนขณะท่ีมีการ
ใช้วตัถอุนัตราย ณ 
สถานท่ีให้บริการ 

12) ภาพถ่ายระบบหรือ
อปุกรณ์ปอ้งกนัอบุตัิภยั 
โดยต้องตัง้อยูใ่กล้ห้องเก็บ
รักษาวตัถอุนัตราย  เช่น  
-   ถงัดบัเพลงิ มีการติด
หรือตัง้ไว้ไมค่วรสงูเกิน 1.5 
เมตร เพื่อปอ้งกนัอนัตราย
จากการล้มของถงัดบัเพลงิ
และสะดวกในการใช้งาน 
 -  ตู้ยา โดยมียาและ
อปุกรณ์ปฐมพยาบาลท่ี
พร้อมใช้ 
 -  อา่งล้างมือ  ฝักบวั  หรือ
ที่อาบน า้ฉกุเฉิน 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

13) ภาพถ่ายอปุกรณ์ส าหรับ
การจดัการกรณีสารเคมี
หกหรือร่ัวไหล เช่น ถงั
ทราย ขีเ้ลือ่ยหรือ แกลบ 
พร้อมอปุกรณ์ที่ใช้ในการ
จดัเก็บ เช่น ท่ีโกยผง ถงั
ขยะ 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

14) ภาพถ่ายบริเวณหรือห้อง
ที่เก็บอปุกรณ์ปอ้งกนั
อนัตรายสว่นบคุคล เช่น 
ชดุปฏิบตัิงาน หมวกถงุ
มือยาง   รองเท้า 
หน้ากาก และแวน่ตา
ปอ้งกนัสารเคมี เป็นต้น  
โดยต้องเก็บภายนอกห้อง
เก็บรักษาวตัถอุนัตราย 
 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 



8/16 
 

ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

15) ภาพถ่ายภาชนะรองรับ
การแบง่ถ่ายผลติภณัฑ์ 
 

- 1 1 ชดุ (เป็นภาพสพีิมพ์หรือติดลงกระดาษ 
A4 ไมเ่กิน 2 ภาพตอ่ 1 
หน้ากระดาษ) 

16) ตวัอยา่งสญัญาการ
ให้บริการแก่ลกูค้า  โดย
อยา่งน้อยต้องมี
รายละเอียด   
 -เลขที่ใบอนญุาตมีไว้ใน
ครอบครอง 
(รอเลขท่ีใบอนญุาต)   
 -ช่ือวตัถอุนัตรายและเลข
ทะเบียนผลติภณัฑ์วตัถุ
อนัตรายที่ใช้ให้บริการ 
และแนบเอกสารข้อมลู
ความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ์ (SDS) หรือ
ส าเนาฉลากผลติภณัฑ์ซึง่
มีรายละเอียดของอาการ
เกิดพิษ   วิธีแก้พิษและ
ค าเตือนของผลติภณัฑ์
นัน้ 

- 1 1 ชดุ - 

17) ตวัอยา่งบนัทกึเก่ียวกบั
สถานท่ีที่ไปให้บริการ  
โดยอยา่งน้อยต้องมี
รายละเอียด 
 -  วนัท่ีไปให้บริการ  -  
ช่ือผู้วา่จ้าง    
-  ช่ือวตัถอุนัตรายที่ใช้
พร้อมเลขทะเบียน  
ปริมาณที่ใช้พร้อม
อตัราสว่นในการผสม    
-  ที่ตัง้สถานท่ีไป
ให้บริการ  และช่ือ
ผู้ปฏิบตัิงาน 

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

18) ส าเนาหนงัสอืรับรองการ
ส าเร็จหลกัสตูรผู้ควบคมุ
การใช้วตัถอุนัตรายเพื่อ
ใช้รับจ้างก าจดัแมลงและ
สตัว์อื่นในบ้านเรือนหรือ
ทางสาธารณสขุ  พร้อม
ฉบบัจริง (เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้วคืนฉบบั
จริงให้ผู้ยื่น) 

ส านกังาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

และ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

0 2 ชดุ (เป็นเอกสารหลกัฐานของผู้ควบคมุ
การใช้วตัถอุนัตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ส าหรับสถานประกอบการใช้รับจ้าง
ก าจดัปลวก มด แมลง หน ูและสตัว์
ร าคาญตามบ้านเรือน อาคาร
สถานท่ี ทัง้นี ้ สามารถติดตอ่
สอบถามรายละเอียดการอบรมผู้
ควบคมุการใช้วตัถอุนัตรายเพื่อใช้
รับจ้างได้ที่ภาควิชากีฏวิทยา คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 
โทร. 02-9428350  หรือที่  
http://www.ento.agr.ku.ac.th/ent
oinfo/  และรายละเอียดอื่น ๆ  
http://www.fda.moph.go.th/psion
d/pco.htm ) 

19) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้ควบคมุ
การใช้วตัถอุนัตรายเพื่อ
ใช้รับจ้าง 

กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (เป็นเอกสารหลกัฐานของผู้ควบคมุการ
ใช้วตัถอุนัตรายเพื่อใช้รับจ้างส าหรับ
สถานประกอบการใช้รับจ้างก าจดัปลวก 
มด แมลง หน ูและสตัว์ร าคาญตาม
บ้านเรือน อาคารสถานท่ี ) 

20) หนงัสอืรับรองการ
ปฏิบตัิงานของผู้ควบคมุ
การใช้วตัถอุนัตรายเพื่อ
ใช้รับจ้าง 

- 1 1 ชดุ (เป็นเอกสารหลกัฐานของผู้ควบคมุ
การใช้วตัถอุนัตรายเพื่อใช้รับจ้าง
ส าหรับสถานประกอบการใช้รับจ้าง
ก าจดัปลวก มด แมลง หน ูและสตัว์
ร าคาญตามบ้านเรือน อาคาร
สถานท่ี ) 

21) ส าเนาทะเบียนบ้านของ
สถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ
อนัตราย โดยมี
รายละเอียดเจ้าบ้านกรณี
ผู้ขออนญุาตไมไ่ด้เป็นเจ้า
บ้าน ให้แนบหนงัสอื
ยินยอมให้ใช้สถานท่ี หรือ

กรมการปกครอง 0 2 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

สญัญาเช่า  โดยต้อง
แสดงเอกสารความเป็น
เจ้าของของผู้ยินยอมหรือ
ผู้ให้เช่าที่ออกโดย
หนว่ยงานราชการ เช่น 
ส าเนาทะเบียนบ้าน (เป็น
เจ้าบ้าน) หรือส าเนา
โฉนด(เป็นผู้มีกรรมสทิธ์ิ) 
เป็นต้น  
- ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน  และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้
ยินยอมหรือผู้ให้เช่า  
- ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน  และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ รับการ
ยินยอมหรือผู้ เช่า 

22) ส าเนาหนงัสอืมอบ

อ านาจและแตง่ตัง้

ผู้ด าเนินการซึง่ได้ยื่น

ต้นฉบบัไว้ที่ อย. แล้ว 

พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาเอกสาร 

- 0 2 ชดุ (1. การยื่นต้นฉบบัหนงัสอืมอบ
อ านาจไว้ที่ อย. ใช้เฉพาะกบักรณี
การยื่นค าขอที่ อย. เทา่นัน้ 
2. ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC 
ผลติภณัฑ์วตัถอุนัตราย หรือดาวน์
โหลดได้ที่
http://www.fda.moph.go.th/psion
d/download.htm หวัข้อ “บนัทกึ
การตรวจสอบหลกัฐานของผู้ขอ
อนญุาต” และ “แบบฟอร์มหนงัสอื
มอบอ านาจและแตง่ตัง้
ผู้ด าเนินการ” ) 

23) ส าเนาหนงัสอืรับรองการ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขการอนญุาต

ซึง่ได้ยื่นต้นฉบบัไว้ที่ อย. 

- 0 2 ชดุ (1. ใช้เฉพาะกบักรณีการยื่นค าขอที่ 
อย. เทา่นัน้ 
2.ขอแบบฟอร์มได้ที่ OSSC กลุม่
ควบคมุวตัถอุนัตราย หรือดาวน์
โหลดได้ที ่

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

แล้ว พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาเอกสาร 

http://www.fda.moph.go.th/psion
d/download.htm หวัข้อ 
“แบบฟอร์มหนงัสอืรับรองการ
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
การอนญุาต” ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาไม่ถงึห้าร้อยตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service Center:OSSC)) ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

2) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่ห้าร้อยตารางเมตรขึน้ไป
แต่ไม่ถงึหน่ึงพันตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center:OSSC)) 
ส านกังาน สาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

3) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่หน่ึงพันตารางเมตรขึน้ไป
แต่ไม่ถงึสองพันตารางเมตร  
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service Center:OSSC)) ส านกังาน สาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

4) กรณีครอบครองไม่ถงึสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป  
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service Center:OSSC))   

5) กรณีปริมาณครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อ
การเกบ็รักษาไม่ถงึหน่ึงพันตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service Center:OSSC)) ส านกังาน สาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

6) กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็
รักษาตัง้แต่หน่ึงพันตารางเมตรขึน้ไปแต่ไม่ถงึสองพันตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm
http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm
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หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service Center:OSSC)) ส านกังาน สาธารณสขุจงัหวดันครนายก   

7) กรณีครอบครองตัง้แต่สิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปี แต่ไม่ถงึห้าสิบเมตริกตันต่อปีและใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการเกบ็
รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service Center:OSSC)) ส านกังาน สาธารณสขุจงัหวดันครนายก  

8) กรณีครอบครองตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการ
เกบ็รักษาไม่ถงึสองพันตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service Center:OSSC)) ส านกังาน สาธารณสขุจงัหวดันครนายก 

9) กรณีครอบครองตัง้แต่ห้าสิบเมตริกตันขึน้ไปต่อปีแต่ไม่ถงึหน่ึงร้อยเมตริกตันต่อปี และใช้พืน้ที่เฉพาะเพื่อการ
เกบ็รักษาตัง้แต่สองพันตารางเมตรขึน้ไป 
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ 
 (One Stop Service Center:OSSC)) ส านกังาน สาธารณสขุจงัหวดันครนายก   

10) กรณีครอบครองตัง้แต่หน่ึงร้อยเมตริกตันขึน้ไปต่อปี 
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 

หมายเหตุ (ช่องทางช าระค่าธรรมเนียม ที่ ศูนย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service Center:OSSC)) ส านกังาน สาธารณสขุจงัหวดันครนายก   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center : OSSC)  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น 1 ตึกส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ต าบลเขาพระ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
โทรศัพท์ 0 3738 6390 

2) ช่องทางการร้องเรียน  
ศนูย์ด ารงธรรม ศาลากลางจงัหวดันครนายก อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก 26000 

3) ช่องทางการร้องเรียน  
ศนูย์จดัการเร่ืองร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพ (ศรป.)  
ชัน้ 1 อาคาร 1  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั   
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000   สายดว่น   1556    โทรศพัท์   0 2590 7354 -55  
โทรสาร    0 2590 1556      E-mail     1556@fda.moph.go.th 

หมายเหตุ (กรณีร้องเรียน) 
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4) ช่องทางการร้องเรียน  
สายดว่น 1111 
หมายเหตุ (กรณีร้องเรียน) 

5) ช่องทางการร้องเรียน  
ศนูย์บริการผลิตภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC)  
ชัน้ 1 อาคาร 5  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ  ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั  
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000     โทรศพัท์   0 2590 7417-8, 0 2590 7440 
หมายเหตุ (กรณีติดตามสถานะเฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก) 

6) ช่องทางการร้องเรียน  
กลุม่ก ากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงัออกสูต่ลาด   ส านกัควบคมุเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย  
ชัน้ 5 อาคาร 2  ตกึส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวญั  
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000   โทรศพัท์   0 2590 7304, 0 2590 7369  
โทรสาร    0 2590 7304        E-mail      toxic@fda.moph.go.th 
หมายเหตุ (กรณีติดตามสถานะเฉพาะกรณียืน่ค าขอทีส่ านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก) 

7) ช่องทางการร้องเรียน  
ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 
ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มค าขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.7) 

- 
2) ตวัอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ค าขออนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.7) 

- 
3) ตวัอย่างแผนผงัแสดงสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

- 
4) ตวัอย่างหนงัสือรับรองการปฏิบตัิงานของผู้ควบคมุการใช้วตัถอุนัตราย 

- 
5) ข้อความ “ค าเตือน 9 ข้อ”  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การน าเข้า  การ

สง่ออก และการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างซึง่วตัถอุนัตราย ท่ีส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายกรับผิดชอบ 
พ.ศ. 2555 
- 

19. หมายเหตุ 
               การนบัระยะเวลาในการด าเนินการนัน้เร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตก่ารย่ืนเอกสารท่ีครบถ้วนจนถงึพร้อมสง่มอบใบอนญุาตมีไว้

ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.8) ทัง้นี ้ไมน่บัรวมระยะเวลาระหวา่งรอเพ่ือเข้าตรวจสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตรายตามนดัหมาย 
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วันที่พมิพ์ 03/07/2558 
สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย Suthida Pungpoonsub 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและวิธีการยื่นค าขออนุญาตด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 
สถานท่ีให้บริการ:ศนูย์บริการผลติภณัฑ์สขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

    กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ศกึษารายละเอียดในคูมื่อส าหรับประชาชนด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย  
ตามประเภทการขออนญุาตท่ีเก่ียวข้อง 

2. กรอกค าขอและจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานตามที่ระบใุนคูมื่อส าหรับ
ประชาชน และตามกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

3.1 นดัหมายล่วงหน้า(จองควิ) 
ตามช่องทางที่ระบใุนคูมื่อ

ส าหรับประชาชน 

ระบใุห้นดัหมาย
ลว่งหน้า 

3.1.1 ย่ืนใบนดัท่ี OSSC ตามวนั
เวลาท่ีระบใุนใบนดั 

3.2 รับบตัรควิท่ี OSSC ตาม
วนัเวลาการให้บริการตามที่
ระบใุนคูมื่อส าหรับประชาชน 

4. ย่ืนค าขอและเอกสาร
หลกัฐานท่ีช่องบริการตามที่
ระบใุนใบนดัหรือบตัรควิ 

ครบถ้วนตาม 
บนัทกึตรวจสอบค าขอ  

(Checklist) 
 

ไมค่รบถ้วน /  
ไมถ่กูต้องตาม 

บนัทกึตรวจสอบค าขอ  
(Checklist) 

 

5.1  เจ้าหน้าท่ีบนัทกึ
ข้อบกพร่องและก าหนด
ระยะเวลาการแก้ไข / 

เจ้าหน้าท่ีและผู้ ย่ืนค าขอลง
นามรับทราบร่วมกนั 

5.3 ผู้ ย่ืนค าแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายในก าหนดเวลา 

5.5  เจ้าหน้าท่ีคืนค าขอ 
ให้ผู้ ย่ืนค าขอ 

5.2  เจ้าหน้าท่ีมอบส าเนา
บนัทกึข้อบกพร่องให้ผู้ ย่ืนค า

ขอไว้เป็นหลกัฐาน 

ไมไ่ด้ระบใุห้นดัหมาย
ลว่งหน้า 

 5.4 เจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบการแก้ไข 

6.  เจ้าหน้าท่ีออกใบนดัรับเร่ือง/
ตดิตามเร่ืองให้ผู้ ย่ืนค าขอ 

7. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาค าขอและ
ประเมินเอกสารหลกัฐาน 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาตามที่ก าหนดใน
คูมื่อส าหรับประชาชนส าหรับ
ค าขอนัน้ๆ 

 

3. ตรวจสอบ 
ช่องทางการให้บริการ 

ตามที่ระบใุนคูมื่อส าหรับ
ประชาชนวา่ต้องนดัหมาย

ล่วงหน้าหรือไม่ 

9.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืน
ค าขอทราบภายใน 7 วนั 

นบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

 8. พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามที่

ระบใุนคูมื่อฯ 

ใช ่
 

ไมใ่ช ่
 

8.1  แจ้งเหตแุหง่ความล่าช้า
ให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบทกุ  7 วนั
จนกวา่จะพิจารณาแล้วเสร็จ 

 แก้ไขไมค่รบถ้วน / ไมถ่กูต้อง 
 เกินเวลาที่ก าหนด 

แก้ไขครบถ้วนถกูต้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

5. เจ้าหน้าท่ี 
ตรวจสอบค าขอและ 
เอกสารหลกัฐาน 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน 
คู่มือส าหรับประชาชน เร่ือง การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :   กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันครนายก  
ประเภทของงานบริการ:   กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
ระยะเวลาด าเนินการรวม:   17 วนัท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ *    ดรูายละเอียดขัน้ตอนการย่ืนค าขอและการตรวจสอบความครบถ้วนของค าขอและเอกสารประกอบได้ใน แผนผงัแสดงขัน้ตอนและ
วธีิการย่ืนค าขออนญุาตด้านผลิตภณัฑ์วตัถอุนัตราย  

  
 

การพิจารณา (15 วันท าการ) 

- พิจารณาค าขอและเอกสารประกอบ 

- นดัหมายเพื่อตรวจประเมินสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

- ตรวจประเมินสถานท่ีเก็บรักษาวตัถอุนัตราย 

- พิจารณาเอกสารและการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

การตรวจสอบเอกสาร *  (3 ชั่วโมง) 

รับค าขอ (แบบ วอ.7) พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ และสง่เร่ือง

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ 

การลงนาม (1 วันท าการ) 

เสนอลงนามใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึง่

วตัถอุนัตราย (แบบ วอ.8) ตามล าดบัขัน้ 

การแจ้งผลการพิจารณา (3 ชั่วโมง) 

แจ้งผลการพิจารณาและออกใบสัง่ช าระคา่ธรรมเนียม 


