
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การออก/ตอ่อายุใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุอนัตราย 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูย้ืน่คําขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถอุันตราย ตอ้งปฏบิัตติามพระราชบญัญัตวัิตถอุันตราย พ.ศ. 2535, 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการผลติ การนําเขา้ และการมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถุ
อันตรายทีก่รมวชิาการเกษตรเป็นผูรั้บผดิชอบ พ.ศ. 2547,กฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถอุันตราย พ.ศ. 2535 
 
2.การยืน่คําขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถอุันตราย ชนดิที ่3 ใหย้ืน่ทีสํ่านักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร สําหรับการยืน่คําขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้นครอบครอง ซึง่วัตถอุนัตรายเพือ่ขายนอกเขต
กรงุเทพมหานคร ใหย้ืน่ทีสํ่านักวจัิยและพัฒนาการเกษตร กรมวชิาการเกษตรในทอ้งทีนั่น้ๆ 
 
3.กรณีเจา้หนา้ทีม่ขีอ้สงสยัในหลักฐานทีย่ืน่ขอสามารถแจง้ใหผู้ย้ ืน่คําขอมาชีแ้จงเพิม่เตมิได ้
 
4.กรณีการตรวจสถานทีเ่ก็บวัตถอุันตรายแลว้การตรวจไมผ่่าน ผูรั้บคําขอจะยกเลกิคําขอนัน้ทันท ี
 
5.ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นถกูตอ้งตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่ควบคมุวัตถอุนัตราย  สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร 
กรมวชิาการเกษตร เลขที ่50  ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขต
จตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์025797986, 
025797990  โทรสาร 025797988 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สํานักวจัิยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1-8/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วันทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูย้ืน่คําขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถุ
อันตราย (วอ.7) และเอกสารประกอบคําขอ ตอ่พนักงาน
เจา้หนา้ที ่
2. พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสอบความครบถว้นของเอกสาร 
 

3 ชัว่โมง สํานักควบคมุพชืและ
วัสดกุารเกษตร 

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ (กรณีตอ่อายใุบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถุ
อันตราย ผูย้ืน่คําขอ ยืน่คําขอตอ่อายใุบอนุญาต (วอ.9) แทนคํา
ขอใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถอุันตราย (วอ.7) ))  

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจพจิารณาความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทําการ สํานักควบคมุพชืและ
วัสดกุารเกษตร 

 
3) การพจิารณา 

พนักงานเจา้หนา้ทีต่รวจสถานทีเ่กบ็วัตถอุันตราย 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วันทําการ สํานักควบคมุพชืและ
วัสดกุารเกษตร 

 
4) การพจิารณา 

1. พนักงานเจา้หนา้ทีจั่ดทํารายงานการตรวจตรวจสถานที่
เก็บวัตถอุนัตราย 
2. พนักงานเจา้หนา้ทีจั่ดทําใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครอง 
(วอ.8) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วันทําการ สํานักควบคมุพชืและ
วัสดกุารเกษตร 

 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจลงนามใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถอุนัตราย 
(วอ.8) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วันทําการ สํานักควบคมุพชืและ
วัสดกุารเกษตร 

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนผูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจอยา่งละ 1 ฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอํานาจ) 

- 

4) 
 

ใบสําคญัประจําตวัคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีเป็นคนตา่งดา้ว/ใชย้ืน่ครัง้แรก) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

คาํขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองวตัถุอนัตราย (วอ.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวค้รอบตรองซึง่วัตถุ
อันตราย) 

กรมวชิาการเกษตร 

6) 
 

คาํขอตอ่อายใุบอนุญาต (วอ.9) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีตอ่อายใุบอนุญาตมไีวค้รอบตรองซึง่วัตถุ
อันตราย) 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตมไีวค้รอบตรองซึง่วตัถุอนัตราย (วอ.8) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีตอ่อายใุบอนุญาตมไีวค้รอบตรองซึง่วัตถุ
อันตราย) 

8) 
 

แผนทีแ่ผนผงัสงัเขปแสดงสถานทีเ่ก็บวตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีเ่ก็บ หรอืหนงัสอืสญัญาเชา่สถานที ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีผูย้ ืน่ขอไมใ่ชเ่จา้ของสถานเก็บ) 

กรมวชิาการเกษตร 

10) 
 

ประกาศนยีบตัรผูผ้า่นการอบรมผูค้วบคมุการใชร้บัจา้งรมยากําจดั
แมลงศตัรูผลติผลเกษตร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตเพือ่ใช ้หรอืใชรั้บจา้ง) 

กรมวชิาการเกษตร 

11) 
 

ประกาศนยีบตัรผูผ้า่นการอบรมผูค้วบคมุการจาํหนา่ยวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใชใ้นกรณีขอออก/ตอ่อายใุบอนุญาตเพือ่ขายปลกี และกรณี
ขายสง่) 

กรมวชิาการเกษตร 

12) 
 

ใบสําคญัการขึน้ทะเบยีนผลติวตัถุอนัตรายหรอืใบสําคญัการขึน้
ทะเบยีนนําเขา้วตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถุ
อันตราย เพือ่ขายสง่) 

กรมวชิาการเกษตร 

13) 
 

ใบอนุญาตผลติวตัถุอนัตรายหรอืใบอนญุาตนําเขา้วตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถุ
อันตราย เพือ่ขายสง่) 

กรมวชิาการเกษตร 

14) 
 

ฉลากวตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถุ
อันตราย เพือ่ขายสง่) 

- 

15) 
 

 บญัชรีายชือ่วตัถุอนัตราย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีขอออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองวัตถุ
อันตราย เพือ่ขายสง่) 

กรมวชิาการเกษตร 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.mediafire.com/view/ac28dlgbal4glov/กําหนดอัตรา
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกับการออกใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถุ
อันตราย.pdf))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สํานักควบคมุพชืและวัสดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร     เลขที ่50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร 
กรงุเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์: 0-2579-4652 โทรสาร : 0-2579-5084 
(หมายเหต:ุ -)  

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

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี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 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คําขออนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วัตถอุนัตราย (วอ.7) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) คําขอตอ่อายใุบอนุญาต (วอ.9) 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์ูนยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 27/07/2558 

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

