
คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตขายปุย 

หนวยงานท่ีใหบริการ : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1)ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหผูประกอบ

กิจการผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา ผลิตปุยชีวภาพเพ่ือการคา ผลิตปุยอินทรียเพ่ือการคา ผูนําเขาปุย ผูนําผานปุย ผูขายปุย และ

ผูสงออกปุย ตองขอใบอนุญาตเก่ียวกับปุยเสียกอน จึงจะประกอบกิจการได ติดตอยื่นคําขอเก่ียวกับใบอนุญาตไดท่ี กลุม

ควบคุมปุย สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ตามมาตรา 12 และ 15 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 

2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550 

2) ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนถูกตองตามท่ีระบุไวใน

คูมือประชาชนเรียบรอยแลว 

 

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 : 1 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูประกอบการยื่นคําขอใบอนุญาตขายปุย 

 

2.เจาหนาท่ีรับเรื่องตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ

เอกสาร  

(หมายเหตุ: -)  

30 นาที สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

2) การพิจารณา 

1.เจาหนาท่ีตรวจพิจารณาความสอดคลองของเอกสาร

หลักฐานกับขอบัญญัติปุยตาม พ.ร.บ.ปุย 

2.เจาหนาท่ีพิมพใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: -)  

3.5 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

1.ผูมีอํานาจลงนามในใบอนุญาตขายปุย 

2.เจาหนาท่ีแจงผูประกอบการชําระคาธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 

2 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

คําขออนุญาตเกี่ยวกับปุย (อ.ป.1) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีขอใหม) 

กรมวิชาการเกษตร 

2) 

 

คําขอตออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย (อ.ป.2) และใบอนุญาตฉบับ

จริง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

กรมวิชาการเกษตร 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีขอตออายุ) 

3) 

 

หนังสือมอบอํานาจ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ ((ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน พรอม

ติดอากรแสตมป)) 

- 

4) 

 

ทะเบียนพาณิชย/ทะเบียนการคา/ใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/

กลุมบุคคล/คณะตาง/สหกรณฯ/องคการฯ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผูประกอบการเปนผูทําข้ึนเอง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

5) 

 

เอกสารอ่ืนๆ เชน หนังสือสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอมใหใช

สถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (ผูประกอบการเปนผูจัดทําข้ึนเอง) 

- 

6) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคลธรรมดา/นิติบุคล/ผูมอบอํานาจ/ผูรับมอบ

อํานาจ) 

กรมการปกครอง 

7) 

 

สําเนาทะเบียนบาน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

8) 

 

หนังสือเดินทาง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการกงสุล 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

9) 

 

ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

10) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

11) 

 

แผนท่ีสถานท่ีเก็บปุย 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

12) 

 

เอกสารอ่ืนๆ เชนหนังสือสัญญาเชา หรือหนังสือยินยอมใหใช

สถานท่ี 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีเชาสถานท่ีของคนอ่ืน) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) ใบอนุญาตขายปุย 

(หมายเหตุ: (ตอ 1 ฉบับ))  

 คาธรรมเนียม 200 บาท 

  

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

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

(หมายเหตุ: -)  



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

2) สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร                                                                         

เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม. 10900       โทร : 0-2579-4652 โทรสาร : 0-

2579-5084 

(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 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคูมือมีผลบังคับใช: 03/09/2558 

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

