
 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทยั ขั้นตอนการด าเนินงาน หน้า 
หมายเลขเอกสาร แก้ไขครั้งที่                 ฉบับที่ 

เร่ือง  คู่มือการปฏบิัติงานส าหรับ
กระบวนงานออกใบอนญุาตขายและมีไว้
ในครอบครอง 

ผู้จัดท า 1. นายพัฒนพงศ์  ตอ้ยเรียง 
ต าแหน่ง  เจา้พนักงานการเกษตรช านาญงาน 

วันที่ออกเอกสาร 
ผู้ทบทวน 

 

1.   วัตถุประสงค ์  

 1.  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2544  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551  ได้อย่างถูกต้อง  

 2.  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ. 2518  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550  ได้อย่างถูกต้อง 

 3.  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์
พืช (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2550  ได้อย่างถูกต้อง 

 4.  เพื่อให้บริการออกใบอนุญาตจ าหน่ายปัจจัยการผลิต  

2.  ขอบข่าย 

 ผู้ประกอบการค้ามีไว้ครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายทางการเกษตร  ขายปุ๋ยและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

3.  ความรับผิดชอบ 

 -  กลุ่มบริการวิชาการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

 -  ออกใบอนุญาตวัตถุอันตราย, ปุ๋ย, เมล็ดพันธุ์ ,ค้ายาง  

4.  เอกสารอ้างอิง  

 -  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  และ (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. 2551 

 -  พระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ. 2518  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

 -  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535  และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2550 

 -  พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

 -  กฎกระทรวง (พ.ศ.2537) 

 -  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต  การน าเข้า-ส่งออก  และการมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุ
อันตราย  ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2547 

5.  ค านิยาม 

 -  ขาย  หมายความว่า  การจ าหน่าย  จ่าย  หรือแจก  เพื่อประโยชน์ทางการค้า  และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย 

 

 

 

 



 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทยั ขั้นตอนการด าเนินงาน หน้า 
หมายเลขเอกสาร แก้ไขครั้งที่                 ฉบับที่ 

เร่ือง  คู่มือการปฏบิัติงานส าหรับ
กระบวนงานการตรวจสถานที่ขายปุย๋/วตัถุ
อันตรายทางการเกษตร/การจ าหน่ายเมล็ด
พันธุ์ควบคุม 

ผู้จัดท า 1. นายพัฒนพงศ์  ตอ้ยเรียง 
ต าแหน่ง  เจา้พนักงานการเกษตรช านาญงาน 

วันที่ออกเอกสาร 
ผู้ทบทวน 

 

1.   วัตถุประสงค ์  

 1.  เพื่อให้พนักงานเจา้หนา้ที่  มกีรอบขัน้ตอนในการด าเนินงาน  เพือ่พิจารณากระบวนงานการตรวจสถานที่ในการจ าหน่ายปุย๋/วัตถุ
อันตราย/เมล็ดพันธุ์ควบคุม 

 2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงกฎระเบียบและขั้นตอนในการตรวจสอบที่ร้านค้าจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

 3.  เพื่อให้เห็นความโปร่งใสของขั้นตอนในการท างาน 

2.  ขอบข่าย 

 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholer)  ได้แก่  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  และผู้ประกอบการ  สามารถเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการตรวจสถานที่
ร้านจ าหน่าย 

3.  เอกสารอ้างอิง 

 -  คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 -  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2550 

 -  พระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ. 2518  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550 

4.  ค านิยาม 

 -  ขาย  หมายความว่า  การจ าหน่าย  จ่าย  หรือแจก  เพื่อประโยชน์ทางการค้า  และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย 

 -  มีไว้ในครอบครอง  หมายความว่า  การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้ อื่น  และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย  เพื่อขนส่ง  
เพื่อใช้  หรือเพื่อประการอื่นใด  และรวมถึงการทิ้งอยู่  หรือปรากฏอยู่ในความครอบครองด้วย 

 -  พนักงานเจ้าหน้าที่  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบแต่งต้ังให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 -  ผู้ประกอบการ  หมายความว่า  ผู้ด าเนินการเปิดร้านขายวัตถุอันตราย  ร้านจ าหน่ายปุ๋ย  และร้านขายเมล็ดพันธุ์ 

5.  เอกสารแนบท้าย 

 1.  แบบฟอร์ม  ภค.1 , ภค.2 , ภค.5 , ภค.6 , ภค.8 ,  ภค.9 , ภค.11 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทยั ขั้นตอนการด าเนินงาน หน้า 
หมายเลขเอกสาร แก้ไขครั้งที่                 ฉบับที่ 

เร่ือง  คู่มือการปฏบิัติงานส าหรับ
กระบวนงานการด าเนินคดี 

ผู้จัดท า 1. นายพัฒนพงศ์  ตอ้ยเรียง 
ต าแหน่ง  เจา้พนักงานการเกษตรช านาญงาน 

วันที่ออกเอกสาร 
ผู้ทบทวน 

 

1.   วัตถุประสงค ์  

 1.  เพื่อให้พนักงานเจา้หนา้ที่  มกีรอบขัน้ตอนในการด าเนินงาน  เพือ่พิจารณากระบวนงานการด าเนินคดี 

 2.  เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงกฎระเบียบและขั้นตอนในการด าเนินคดี 

 3.  เพื่อให้เห็นความโปร่งใสของขั้นตอนในการท างาน 

2.  ขอบข่าย 

 -  สามารถเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนในการท างาน 

3.  เอกสารอ้างอิง 

 -  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2544  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2551 

 -  พระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.2518  แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 -  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2550 

 

4.  ค านิยาม 

 -  สารวัตรเกษตร  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบแต่งต้ังให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 -  ผู้ประกอบการ  หมายความว่า  ผู้ด าเนินการเปิดร้านขายวัตถุอันตราย  ร้านจ าหน่ายปุ๋ย  และร้านขายเมล็ดพันธุ์ 

 -  สปผ.  หมายความว่า  ส านักพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 -  สคว.  หมายความว่า  ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

 -  นิติกร  หมายความว่า  กลุ่มที่ท างานเกี่ยวกับกฎหมาย  ด าเนินคดี  ตาม พ.ร.บ.  3  ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


