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การขอใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา 
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 

 ผูใดมีความประสงคจะผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา จะตองมีใบอนุญาตตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
ถาไมมีใบอนุญาต  จะมีความผิดตามมาตรา 57 คือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

คุณสมบัติของผูขอใบอนุญาต 
 

 

 เปนเจาของกิจการ และมีถ่ินท่ีอยูหรือสํานักงานในประเทศไทย 
 ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อท่ีใช ในการประกอบพาณิชย

กิจของผูท่ีเคยไดรับใบอนุญาตอยูแลว หรือ ผูซึ่งอยูในระหวางถูกส่ังพักใบอนุญาตหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบ 1 ป  

 มีสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บปุยเคมี โดยการขออนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาแบบ
ผสม หรือผลิตโดยตรง อนุญาตใหผูผลิต 1 ราย ตอ 1 สถานท่ีผลิต ถาเปนการขอ
อนุญาตผลิตแบบแบงบรรจุ สามารถใชสถานท่ีผลิตของผูรับใบอนุญาตรายอื่นได แต
ตองมีหลักฐานการยินยอมใหใชสถานท่ีผลิตจากผูรับใบอนุญาตรายนั้นดวย 

  
หลักฐานประกอบการขอใบอนุญาต 

 
 

 แบบคําขออนุญาตเกี่ยวกับปุย (อ.ป.1)  
 เอกสารหลักฐาน 
  เอกสารแสดงการเปนเจาของกิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการ กรณีเปนนิติบุคคลให
สงหนังสือรับรอง หรือสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แสดงผู
มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตและวัตถุประสงค 
  สําเนาทะเบียนการคา หรือทะเบียนพาณิชย โดยระบุชนิดแหงพาณิชยกิจวา  
“ผลิตปุยเคมี” 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และสําเนาทะเบียน
บานของผูขอใบอนุญาต 
 สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สหกรณหรือกลุม
ตาง ๆ  



  สําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม (ถาม)ี หรือเอกสารอื่นท่ีแสดงถึงสถานท่ีผลิต และเก็บปุยเคมี 
  สําเนาสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี  
  กรณีสถานท่ีผลิตมีอุปกรณการผลิตไมเขาขายโรงงานอุตสาหกรรม ตองแนบหนังสือ
อนุญาตใหผลิตและเก็บปุยเคมีจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต. เทศบาล 
สํานักงานเขต ฯลฯ) ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
  ภาพถายอุปกรณและสถานท่ีผลิต 
  แผนท่ีสถานท่ีผลิต และสถานท่ีเก็บปุยเคม ี
  หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําแทนและเอกสาร 
แสดงตน พรอมติดอากรแสตมป  

         การตรวจสอบสถานท่ีผลิตและอุปกรณการผลิต เพ่ือประกอบการพิจารณาการออก
ใบอนุญาต ผูขออนุญาตจะตองอํานวยความสะดวกและใหขอมูลการผลิตท่ีถูกตองแกเจาหนาท่ี 
 
 

เอกสารทุกฉบับ จะตองลงนามและประทับตรานิติบุคคล 
ในกรณีท่ีมีตราประทับ 

 
 

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาต 
 

 
 กรณีการขอยายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บปุยเคมี ตองแจงเปนหนังสือตอพนักงาน
เจาหนาท่ี ณ สถานท่ียื่นคําขอใบอนุญาตคร้ังแรก ภายใน 15 วัน นับตั้งแตมีการเปล่ียนแปลง 
และแนบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ดังนี้ 
 ใบอนุญาตฉบับจริง 
 สําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน หรือ สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจาก

กระทรวงอุตสาหกรรมของสถานท่ีผลิตปุยเคมีแหงใหม หรือเอกสารแสดงสถานท่ีผลิต
หรือเก็บปุยเคมีแหงใหม 

 สัญญาเชาหรือหนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีผลิตหรือ เก็บปุยเคมีแหงใหม  
 หนังสืออนุญาตใหผลิตและเก็บปุยเคมีแหงใหม จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

รับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  
 แผนท่ีสถานท่ีผลิตหรือเก็บปุยเคมีแหงใหม 

 กรณีผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาตาย ตองแจงเปนหนังสือตอพนักงาน 
เจาหนาท่ี ณ สถานท่ียื่นคําขอใบอนุญาตคร้ังแรก พรอมกับใบอนุญาตฉบับจริง ภายใน 30 วัน 
นับแตวันท่ีผูรับใบอนุญาตตาย 
 



การขอใบแทนใบอนุญาต 
 

 
 แจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายใน 15 วัน นับตั้งแตใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ถูกทําลายในสาระสําคัญ เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาต ณ สถานท่ียื่นคําขอใบอนุญาตคร้ังแรก โดย
ในกรณีสูญหายใหแนบใบบันทึก รับแจงความของสถานีตํารวจท่ีรับแจงความนั้น 
 

การยกเลิกใบอนุญาต 
 

 
 ผูประกอบการผูใดตองการเลิกกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ตองแจง การยกเลิกเปน
หนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานท่ียื่นคําขอใบอนุญาต คร้ังแรก ภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีเลิกกิจการ แตตองกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  มิเชนนั้นจะมีความผิดตามมาตรา 59 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแต 4,000 -   20,000 บาท  โดยระบุเหตุผลท่ีขอยกเลิกใบอนุญาตฯ พรอม
แนบใบอนุญาตฉบับจริง และตองขายปุยเคมีของตนท่ีเหลืออยูใหหมดภายใน 60 วัน นับแต  
วันเลิกกิจการ 

   
สถานท่ียื่นคําขอและขอรับใบอนุญาต 

 
  

กลุมควบคุมปุย สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร                       
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2579-5536-7 

โทรสาร 0-2579-7987 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

              สําหรับพนักงานเจาหนาท่ีกรอก 
    เลขรับท่ี..................................... 
    วันท่ี.......................................... 

           พนักงานเจาหนาท่ีผูรับ............. 
 

คําขออนุญาตเกี่ยวกับปุย 
   เขียนท่ี...................................................... 

          วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 ขาพเจา.......................................................................อายุ............ป สัญชาติ...................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี..................................................ออกให ณ ........................................................ 
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขท่ี.........................................ออกให ณ ........................................................ 
อยูบานเลขท่ี...............................หมูท่ี............ซอย............................................................................................. 
ถนน.......................................... ตําบล/แขวง.................................................................................................... 
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................. โทรศัพท .......................................................... 
ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ/ผูรับมอบอํานาจ ของ (ชื่อนิติบุคคล/ราน)................................................................... 
ทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณิชย เลขท่ี.....................................ออกให ณ........................................................ 
ประสงคจะขอรับใบอนุญาต(เขียนเคร่ืองหมายในชองตามประเภทใบอนุญาตท่ีขอ) 
 ผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา     (  ผลิตโดยตรง,  ผสม,  แบงบรรจุ)  
 ผลิตปุยชีวภาพเพ่ือการคา (  ผลิตโดยตรง,  ผสม,  แบงบรรจุ)    
 ผลิตปุยอินทรียเพ่ือการคา (  ผลิตโดยตรง,  ผสม,  แบงบรรจุ)    
 นําเขาปุย      ขายปุย      นําผานปุย          สงออกปุย        

ในนามของ.......................................................................................................(ชื่อผูขออนุญาตหรือนิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ผูขออนุญาตหรือนิติบุคคล)............................................................................... 
โดยมี ..................................................................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ 
สํานักงานเลขท่ี...........................หมูท่ี ..............ซอย.......................................................................................... 
ถนน.......................................... ตําบล/แขวง....................................................................................................  
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด .................................. โทรศัพท ......................................................... 
สถานท่ีผลิตเพ่ือการคาเลขท่ี..............หมูท่ี..........ซอย....................................................................................... 
ถนน........................................... ตําบล/แขวง...................................................................................................  
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด .................................. โทรศัพท ......................................................... 
สถานท่ีเก็บปุย (1) เลขท่ี...................หมูท่ี..........ซอย....................................................................................... 
ถนน........................................... ตําบล/แขวง...................................................................................................  
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด .................................. โทรศัพท ......................................................... 
สถานท่ีเก็บปุย (2) เลขท่ี...................หมูท่ี..........ซอย....................................................................................... 
ถนน............................................ ตําบล/แขวง..................................................................................................  
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด ................................. โทรศัพท ......................................................... 

     /พรอมกับคําขอน้ี... 
 
 
 
 

อ.ป.1 



 
 
 

พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดสงมอบหลักฐานตาง ๆ  มาดวยคือ  (เขียนเคร่ืองหมาย    ในชอง  � ) 
�  (1)  เอกสารแสดงการเปนเจาของกิจการ  ใบอนุญาตประกอบกิจการกรณีเปนนิติบุคคลใหสงหนังสือ

รับรอง หรือสําเนาหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงผูมีอํานาจทําการแทน
นิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตและวัตถุประสงค 

�  (2)  สําเนาใบทะเบียนการคาหรือทะเบียนพาณิชย 
�  (3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวของผูขออนุญาต 
�  (4)  สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร ของผูขออนุญาต/นิติบุคคล 
�  (5)  หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนกระทําแทนพรอมเอกสารแสดงตน 
�  (6)  แผนท่ีสถานท่ีเก็บปุย (ถามี) 
 

หลักฐานเพิ่มเติมสําหรับการขอใบอนุญาตผลิตเพื่อการคา 
�  (7)  สําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (ถามี) 
�  (8)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (ถามี) 
�  (9)  สําเนาสัญญาเชา หรือ หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ี 
�  (10) ภาพถายอุปกรณและสถานท่ีผลิต 
�  (11) แผนท่ีสถานท่ีผลิต 
 

หลักฐานเพิ่มเติมสําหรับการขอใบอนุญาตนําผานปุย 
�  (12) สําเนาใบกํากับสินคา  (Invoice) 

�  (13) สําเนาใบตราสงตลอดทาง  (Through Bill of Lading)   
�  (14) หนังสือแจงเสนทางการเขา ออกและผานราชอาณาจักร สถานท่ีขนถายหรือพักสินคา และชนิดของ

ยานพาหนะท่ีนําสินคาผานราชอาณาจักร 
 

ขาพเจาขอรับรองวาไมเคยไดรับใบอนุญาตประเภทท่ียื่นตามคําขอนี้มากอน และขอรับรองวา
ขอความและรายการท่ียื่นแนบทายคําขอนี้ถูกตองกับความจริงทุกประการ 

 
      (ลงลายมือชื่อ).......................ผูขออนุญาต 

(...........................................) 
ประทับตราบริษัท/หาง/ราน (ถามี) 

 


