
คูมือสําหรับประชาชน : การออก/ตออายุใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย 

หนวยงานท่ีใหบริการ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.ผูยื่นคําขอออก/ตออายุใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การนําเขา และการมีไวในครอบครอง

ซ่ึงวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2547,กฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2555) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

2.การยื่นคําขอออก/ตออายุใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย ชนิดท่ี 3 สําหรับการยื่นคําขอออก/ตออายุ

ใบอนุญาตมีไวในครอบครอง ซ่ึงวัตถุอันตรายเพ่ือขายนอกเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นท่ีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ท่ี 2กรมวิชาการเกษตร 

3.กรณีเจาหนาท่ีมีขอสงสัยในหลักฐานท่ียื่นขอสามารถแจงใหผูยื่นคําขอมาชี้แจงเพ่ิมเติมได 

4.กรณีการตรวจสถานท่ีเก็บวัตถุอันตรายแลวการตรวจไมผาน ผูรับคําขอจะยกเลิกคําขอนั้นทันที 

5.ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามท่ีระบุไวในคูมือ

ประชาชนเรียบรอยแลว 

 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 

(หมายเหตุ: -)  

กลุมควบคุมตามพระราชบัญญัติ สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตท่ี 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 

โทรศัพท/โทรสาร   0-5531-3162   /ติดตอดวยตนเอง ณ 

หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 

วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูยื่นคําขอออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุ

อันตราย (วอ.7) และเอกสารประกอบคําขอ ตอพนักงาน

เจาหนาท่ี 

2. พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสาร  

(หมายเหตุ:) กรณีตออายุใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุ

อันตราย ผูยื่นคําขอ ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต (วอ.9) แทน

คําขอใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.7) ) 

3 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

2) การพิจารณา 

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจพิจารณาความถูกตองของเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

1 วันทําการ สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

3) การพิจารณา 

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีเก็บวัตถุอันตราย 

(หมายเหตุ: -)  

1 วันทําการ สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

4) การพิจารณา 

1. พนักงานเจาหนาท่ีจัดทํารายงานการตรวจตรวจ

สถานท่ีเก็บวัตถุอันตราย 

2. พนักงานเจาหนาท่ีจัดทําใบอนุญาตมีไวในครอบครอง 

(วอ.8) 

(หมายเหตุ: -)  

10 วันทําการ สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผูมีอํานาจลงนามใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย 

(วอ.8) 

(หมายเหตุ: -)  

2 วันทําการ สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจอยางละ 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3) 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีมอบอํานาจ) 

- 

4) 

 

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีเปนคนตางดาว/ใชยื่นครั้งแรก) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

คําขออนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย (วอ.7) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมีไวครอบตรองซ่ึงวัตถุ

อันตราย) 

กรมวิชาการเกษตร 

6) 

 

คําขอตออายุใบอนุญาต (วอ.9) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีตออายุใบอนุญาตมีไวครอบตรองซ่ึงวัตถุ

อันตราย) 

- 

7) ใบอนุญาตมีไวครอบตรองซ่ึงวัตถุอันตราย (วอ.8) - 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีตออายุใบอนุญาตมีไวครอบตรองซ่ึงวัตถุ

อันตราย) 

8) 

 

แผนท่ีแผนผังสังเขปแสดงสถานท่ีเก็บวัตถุอันตราย 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

9) 

 

หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีเก็บ หรือหนังสือสัญญาเชาสถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใชในกรณีผูยื่นขอไมใชเจาของสถานเก็บ) 

กรมวิชาการเกษตร 

10) 

 

ประกาศนียบัตรผูผานการอบรมผูควบคุมการใชรับจางรมยากําจัด

แมลงศัตรูผลิตผลเกษตร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใชในกรณีขอออก/ตออายุใบอนุญาตเพ่ือใช หรือใชรับจาง) 

กรมวิชาการเกษตร 

11) 

 

ประกาศนียบัตรผูผานการอบรมผูควบคุมการจําหนายวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ใชในกรณีขอออก/ตออายุใบอนุญาตเพ่ือขายปลีก และ

กรณีขายสง) 

กรมวิชาการเกษตร 

12) 

 

ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนผลิตวัตถุอันตรายหรือใบสําคัญการข้ึน

ทะเบียนนําเขาวัตถุอันตราย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุ

อันตราย เพ่ือขายสง) 

กรมวิชาการเกษตร 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

13) 

 

ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายหรือใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุ

อันตราย เพ่ือขายสง) 

กรมวิชาการเกษตร 

14) 

 

ฉลากวัตถุอันตราย 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุ

อันตราย เพ่ือขายสง) 

- 

15) 

 

บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุ

อันตราย เพ่ือขายสง) 

กรมวิชาการเกษตร 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย 

(หมายเหตุ: (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

http://www.mediafire.com/view/ac28dlgbal4glov/กําหนด

อัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการออกใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึง

วัตถุอันตราย.pdf))  

 คาธรรมเนียม 500 บาท 

  

 

 

 

 

 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร     เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท : 0-2579-4652 โทรสาร : 0-2579-5084 

(หมายเหตุ: -)  

2) สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทรศัพท/โทรสาร   0 5531 3162 

(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 

ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

4) ศูนยรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120 

- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

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

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 

Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) คําขออนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย (วอ.7) 

(หมายเหตุ: -)  

2) คําขอตออายุใบอนุญาต (วอ.9) 

(หมายเหตุ: -)  

 

 



หมายเหตุ 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 

www.info.go.th 
วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 17/09/2558 

http://www.info.go.th/

