
 

 

 อ.ป.1 
 ส ำหรับพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีกรอก           
 เลขท่ีรับ.......................................   
 วนัท่ี............................................    
                   พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บ........................ 

ค ำขออนุญำตเกีย่วกบัปุ๋ ย 

 เขียนท่ี......ศวพ.อ ำนำจเจริญ...................... 
 วนัท่ี.......1..........เดือน.......ตุลาคม........พ.ศ. ......2557.........  
 ขา้พเจา้..................นายขยนั......ดียิง่.....................อาย.ุ......45............ปี       สญัชาติ............ไทย.............................  
บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี........3-3499-00568-526.....................ออกให ้ ณ........อ..เมือง.......จ.อ านาจเจริญ................ 
ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้วเลขท่ี...........................-...............................ออกให ้ ณ...................-............................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........316.............หมู่ท่ี.........13.............ซอย...............-.................ถนน...........อรุณประเสริฐ.............................  
ต าบล/แขวง........บุ่ง....................... อ าเภอ/เขต ..............เมือง......................จงัหวดั..................อ านาจเจริญ............................ 
รหสัไปรษณีย.์.......370000......... โทรศพัทบ์า้น.........045-781144............ โทรศพัทมื์อถือ.........089-1234567...................... 
เป็นผูด้  าเนินกิจการ/ผูรั้บมอบอ านาจ ของ (ช่ือนิติบุคคล/ร้าน) .........เจริญดี.................................................................................  
ทะเบียนการคา้/ทะเบียนพาณิชย ์เลขท่ี ......... 3-3499-00568-526.........ออกให ้ณ .......เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ................ 
มีความประสงคข์อรับต่ออายใุบอนุญาต (เขียนเคร่ืองหมาย  /   ในช่อง          ตามประเภทใบอนุญาตท่ีขอ) 
 ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการคา้                   (           ผลิตโดยตรง;             ผสม;              แบ่งบรรจุ)               
 ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการคา้              (           ผลิตโดยตรง;             ผสม;              แบ่งบรรจุ)       
 ผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อการคา้              (           ผลิตโดยตรง;             ผสม;              แบ่งบรรจุ)       
                 น าเขา้ปุ๋ย      ขายปุ๋ย         น าผา่นปุ๋ย    ส่งออกปุ๋ย   
ในนามของ...............................ร้านเจริญดี.................................................................................(ช่ือผูข้ออนุญาตหรือนิติบุคล)  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร(ผูข้ออนุญาตหรือนิติบุคล) ......... 3-3499-00568-526...........................................................  
โดยมี.............................นายขยัน......ดียิง่........................................................................................เป็นผูด้  าเนินกิจการ  
ส านกังานเลขท่ี........316..........หมู่ท่ี .....13....... ซอย...............-...................... ถนน...........อรุณประเสริฐ..........................  
ต าบล/แขวง............บุ่ง.............อ าเภอ/เขต.......เมือง.............จงัหวดั............อ านาจเจริญ........โทรศพัท ์...... 045-781144.......  
สถานท่ีผลิตปุ๋ยเพ่ือการคา้ อยูเ่ลขท่ี............-.............หมู่ท่ี ......-........ ซอย.............-........................... ถนน.............-....................... 
ต าบล/แขวง.............-.....................อ าเภอ/เขต.............-...................จงัหวดั..........-....................โทรศพัท ์...............-....................  
สถานท่ีเก็บปุ๋ย(1) อยูเ่ลขท่ี....... 316.............หมู่ท่ี ..... 13....... ซอย.............-................. ถนน...........อรุณประเสริฐ...................  
ต าบล/แขวง.......... .บุ่ง...............อ าเภอ/เขต........เมือง..........จงัหวดั..........อ านาจเจริญ.........โทรศพัท ์...... 045-781144......... 
สถานท่ีเก็บปุ๋ย(2) อยูเ่ลขท่ี............-..................หมู่ท่ี .......-....... ซอย................-..................... ถนน..............-................................. 
ต าบล/แขวง..................-.................อ าเภอ/เขต..............-..................จงัหวดั.............-.................โทรศพัท ์..........-......................... 

                                                                                                               

       /พร้อมกบัค าขอน้ี....... 
                                                                                                            



  
 

พร้อมกบัค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดส่้งมอบหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยคือ (เขียนเคร่ืองหมาย   /    ในช่อง           ) 
 (1)  เอกสารแสดงการเป็นเจา้ของกิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการ กรณีเป็นนิติบุคคลใหส่้งหนงัสือรับรอง หรือส าเนา 
 หนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั แสดงผูมี้อ  านาจท าการแทนนิติบุคคล ผูข้อรับใบอนุญาต และ  
 วตัถุประสงค ์ 
 (2)  ส าเนาใบทะเบียนการคา้หรือทะเบียนพาณิชย ์
 (3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว ของผูข้ออนุญาต 
 (4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ของผูข้ออนุญาต/นิติบุคคล 
 (5)  หนงัสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นกระท าแทน พร้อมเอกสารแสดงตน 
 (6)  แผนท่ีสถานท่ีเก็บปุ๋ย (ถา้มี) 
 หลกัฐานเพิม่เตมิส าหรับการขอใบอนุญาตผลติเพือ่การค้า 
 (7)  ส าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (ถา้มี) 
 (8)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถา้มี) 
 (9)  ส าเนาสญัญาเช่า หรือ หนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ี 
 (10)  ภาพถ่ายอุปกรณ์ และสถานท่ีผลิต 
 (11)  แผนท่ีสถานท่ีผลิต 

 หลกัฐานเพิม่เตมิส าหรับการขอใบอนุญาตน าผ่านปุ๋ ย 
 (12)  ส าเนาใบก ากบัสินคา้ (Invioce) 
 (13)  ส าเนาใบตราส่งตลอดทาง (Through Bill of  Lading) 
 (14)  หนงัสือแจง้เสน้ทางการเขา้ ออก และผา่นราชอาณาจกัร สถานท่ีขนถ่ายหรือพกัสินคา้ และชนิดของยานพาหนะท่ีน า 
          สินคา้ผา่นราชอาณาจกัร 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไม่เคยไดรั้บใบอนุญาตประเภทท่ียืน่ตามค าขอน้ีมาก่อน  
 แนบทา้ยค าขอน้ีถูกตอ้งกบัความจริงทุกประการ 

 (ลงลายมือช่ือ) ..................ขยนั...................................ผูข้ออนุญาต 
                                                                                                    ( .............นายขยนั......ดียิง่.................) 
                                                                ประทบัตราบริษทั/หา้ง/ร้าน (ถา้มี) 
 

 

 

 

 

 

 



พ.พ.1 
 
 
 
 

ค าขอรับใบอนุญาต 
รวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออก 
ซ่ึงเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพือ่การค้า 

--------------------- 
เขียนท่ี...........ศวพ.อ านาจเจริญ...................... 

วนัท่ี....1..... เดือน....ตุลาคม......... พ.ศ. ....2557…......... 

ขา้พเจา้...................นายขยนั......ดียิง่.................... อาย ุ….... .45............. ปี     สญัชาติ............ไทย................. 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืน(ระบุ)........................................... เลขท่ี ............ 3-3499-00568-526...................... 

ออกให ้ณ อ าเภอ/เขต.......อ..เมือง................................. จงัหวดั....................อ านาจเจริญ................................................ 

อยูบ่า้นเลขท่ี........... 316.............. หมู่ท่ี …... 13........ ตรอก/ซอย..........-......................... ถนน.......อรุณประเสริฐ........... 

ต าบล/แขวง..........บุ่ง......................... อ าเภอ/เขต..................เมือง................. จงัหวดั.............อ านาจเจริญ....................... 

รหสัไปรษณีย.์...............37000................. เลขหมายโทรศพัท.์.............. 045-781144……................................................ 
มีความประสงคข์อรับใบอนุญาต [เขียนเคร่ืองหมาย / ในช่อง ( ) ตามประเภทใบอนุญาตท่ีขอ] 

( ) รวบรวมเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพื่อการคา้   ( ) น าเขา้ซ่ึงเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพือ่การคา้ 
( ) ส่งออกซ่ึงเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพ่ือการคา้   (  ) ขายเมลด็พนัธ์ุควบคุม 

ในนามของ..................................ร้านเจริญดี.......................................................... (ช่ือผูข้ออนุญาตหรือนิติบุคคล) 

โดยมี................................นายขยนั......ดียิง่...................................................................เป็นผูด้  าเนินกิจการ 

สถานท่ีท าการเลขท่ี.................316......................... หมู่ท่ี..........13……...... ตรอก/ซอย ..................-................................ 

ถนน..................อรุณประเสริฐ...................ต าบล/แขวง.............บุ่ง................อ าเภอ/เขต............เมือง......................... 

จงัหวดั...........อ านาจเจริญ.............. รหสัไปรษณีย.์.........37000.......... เลขหมายโทรศพัท.์......... 045-781144........... 
สถานท่ีรวบรวมเลขท่ี.............-............................ หมู่ท่ี ……..-…..... ตรอก/ซอย .........................-................................... 
ถนน..................-..................... ต าบล/แขวง............-.............................อ าเภอ/เขต........................-................................... 
จงัหวดั................-.................... รหสัไปรษณีย.์............-............... เลขหมายโทรศพัท.์....................-.................................. 

สถานท่ีเก็บเมลด็พนัธ์ุควบคุมตั้งอยูเ่ลขท่ี ..........316.............. หมู่ท่ี ……13…..... ตรอก/ซอย ..........-............................... 

ถนน........อรุณประเสริฐ............................... ต าบล/แขวง...........บุ่ง..............................อ าเภอ/เขต.........เมือง................ 

จงัหวดั..........อ านาจเจริญ.......................... รหสัไปรษณีย.์..... 37000.......... เลขหมายโทรศพัท.์......... 045-781144...... 
 
 
 

       /พร้อมกบัค าขอน้ี....... 
 
 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
เลขรับท่ี ............................ 
วนัท่ี ................................. 
ผูรั้บค าขอ.......................... 



 
 
 

- 2 – 
 

พร้อมกบัค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 
(  ) 1. ส าเนาหรือรูปถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนซ่ึงใชแ้ทนบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ืน่ค  าขอ  
         ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
( ) 2. ส าเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนพาณิชย ์หรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) 
( ) 3. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงคแ์ละผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตไม่เกินหกเดือน 
( ) 4. หนงัสือแสดงวา่เป็นผูด้  าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 
( ) 5. หนงัสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอไดรั้บมอบอ านาจใหย้ืน่ค  าขอแทน 
( ) 6. แบบแจง้รายละเอียดของเมลด็พนัธ์ุควบคุมท่ีขออนุญาต (ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอประสงคจ์ะยืน่แบบ 
         แจง้รายละเอียดของเมลด็พนัธ์ุควบคุมท่ีขออนุญาตน าเขา้/รวบรวมเพ่ือการคา้ไวพ้ร้อมกบัค าขอรับใบอนุญาต) 
( ) 7. แผนผงัแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีรวบรวมและสถานท่ีเก็บเมลด็พนัธ์ุควบคุม 
( ) 8. เอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น หนงัสือสญัญาเช่า หนงัสือยนิยอมใหใ้ชส้ถานท่ีและอปุกรณ์ในการรวบรวมเมลด็พนัธ์ุควบคุม ภาพถ่าย
อุปกรณ์และสถานท่ีรวบรวม ฯลฯ 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกพกัใชใ้บอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยพนัธ์ุพืช 
หรือเป็นผูถู้กเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยพนัธ์ุพืชยงัไม่ครบสองปี 
 
 
 
 

(ลงมือช่ือ)...................ขยนั...............................ผูย้ืน่ค  าขอ 

                                       (….……นายขยัน......ดียิง่…..…. ) 
 
 
 

หมายเหต ุใหใ้ชค้  าขอรับใบอนุญาตประเภทละหน่ึงใบค าขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        วอ.7                                                       

 ค าขออนุญาตมไีว้ในครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย 

 วนัท่ี.....1.......เดือน......ตุลาคม..........พ.ศ...2557. 

 ขา้พเจา้ ......................นายขยนั......ดียิง่......................................อาย ุ....... 45........ปี   สญัชาติ       ไทย        
 (บุคคลธรรมดา/นิติบุคล) 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน             3-3499-00568-526        สถานท่ีติดต่อ ตั้งอยูเ่ลขท่ี..........316..............หมู่ท่ี ........13......... 
ตรอก/ซอย .............-..........ต าบล/แขวง..........บุ่ง............อ าเภอ/เขต........... .เมือง............จงัหวดั       อ านาจเจริญ                  
รหสัไปรษณีย.์.........37000............ โทรศพัท ์               045-781144                  มือถือ          089-1234567     

สถานท่ีเก็บวตัถุอนัตรายช่ือ    ร้านเจริญดี                                                                                                      
ตั้งอยูเ่ลขท่ี................... 316...................หมู่ท่ี ...........13...........ถนน...........อรุณประเสริฐ....................................................    
ต าบล/แขวง  ............บุ่ง.....................อ าเภอ/เขต.............เมือง.............................. จงัหวดั          อ านาจเจริญ   

รหสัไปรษณีย.์.........37000................... โทรศพัท ์            045-781144                   มือถือ            089-1234567                     
ขออนุญาตมีไวใ้นครอบครองซ่ึงวตัถุอนัตราย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการครอบครองเพื่อ 
 ขาย ขนส่ง ใช ้ อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………….. 
ช่ือวตัถุอนัตราย   ท่ีขออนุญาตมีไวใ้นครอบครอง………………………………………………………………………………… 

        (ถา้มีหลายรายการใหร้ะบุวา่ "ดงับญัชีรายช่ือแนบทา้ย") 
ปริมาณครอบครองสูงสุด.........................เมตริกตนั  พ้ืนท่ีเฉพาะในส่วนของการครอบครองสูงสุด ...............................ตารางเมตร  
ช่ือผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคคลากรเฉพาะรับผิดชอบส าหรับการเก็บรักษา (ในกรณีท่ีมีประกาศตาม มาตรา 20(2) แห่งพระราชบญัญติั         

วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 บงัคบัใหต้อ้งมี ).......นายขยัน......ดียิง่.........ผา่นการอบรมระหวา่งวนัท่ี.....11-12    พฤษภาคม 2557.....    
พร้อมกนัน้ีขา้พเจา้ไดส่้ง  
               ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 
      ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
      หลกัฐานแสดงการรับครอบครองวตัถุอนัตราย 
      รายช่ือวตัถุอนัตรายท่ีมีไวใ้นครอบครอง ในกรณีท่ีมีมากกวา่หน่ึงรายการ 
       แผนท่ีสงัเขปแสดงสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุอนัตราย และบริเวณใกลเ้คียง 
      แผนผงัภายในของอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุอนัตราย (กรณีท่ีมีประกาศ ตามมาตรา 20(1) แห่งพระราชบญัญติั 
      วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ใหส้ถานท่ีเก็บรักษาวตัถุอนัตรายตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด) 
      เอกสารแสดงความรู้ความช านาญของผูเ้ช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาพรับผิดชอบส าหรับการเก็บรักษา 
  เอกสารแสดงระบบ/กรรมวธีิการป้องกนัและอุปกรณ์ในการบรรเทาความรุนแรงของอุบติัภยัของสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุอนัตราย 
       เอกสารแสดงวธีิการเก็บรักษาวตัถุอนัตราย 
  เอกสารแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของวตัถุอนัตราย เช่น Materials Safety Data Sheet 

  อ่ืนๆ ระบุ.........ส าเนาทะเบียนบา้น,.......ส าเนาทะเบียนพาณิชย.์............................................................................. 
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

 

                                                                                           (ลายมือช่ือ)...................ขยนั.......................ผูข้ออนุญาต 

                                                                                                             (.........นายขยนั......ดียิ่ง...........) 

    

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         



                                                                                             


