หลักฐานที่ใชประกอบคําขอใบอนุญาต

ขายปุย
ขอใหม 1. แบบคําขอ อป.1
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
- สัญญาเชากรณีเปนพื้นที่เชา
4. สําเนาทะเบียนพาณิชย

(ระบุ ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช
หรือ
จําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตร)

5. คาธรรมเนียม 200 บาท/ป

ขายวัตถุอันตราย
1. แบบคําขอ วอ.7
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
- สัญญาเชากรณีเปนพื้นที่เชา
4. สําเนาทะเบียนพาณิชย

ขายเมล็ดพันธุควบคุม
1. แบบคําขอ พพ.1
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบาน
- สัญญาเชากรณีเปนพื้นที่เชา
4. สําเนาทะเบียนพาณิชย

5. สําเนาใบประกาศนียบัตร
“ผูควบคุมการขายวัตถุอันตราย”

5. คาธรรมเนียม 100 บาท/ป

(ระบุ ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช หรือ
จําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตร)

(ระบุ ปุย เมล็ดพันธุ ยาปราบศัตรูพืช
หรือ จําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตร)

(สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน)
-กรณีที่เจาของรานไมมีใบประกาศฯ แตมผี ูอื่น
เปนผูควบคุมรานตองแนบแบบยินยอมเปน
ผูควบคุมรานจากเจาของใบประกาศฯ และ
สําเนาบัตรประชาชนของผูมีใบประกาศฯ

6. คาธรรมเนียม 500 บาท/ป

*** ใบประกาศนียบัตร “ผูควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ขออบรมรายใหม ,รายเกา
ติดตอที่ กลุมถายทอดเทคโนโลยี สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เบอรโทร 055 – 313-131
สหกรณ 1. ใบสําคัญจดทะเบียนสหกรณ
2. วาระการประชุมที่มีรายชื่อคณะกรรมการ
3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของประธาน,รองประธาน
4. หนังสือรับรองสถานที่ตั้งสหกรณ หรือ สัญญาเชากรณีเปนพื้นที่เชา
5. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ธุรกรรมละ 10 บาท (กรณีมีการมอบอํานาจ)
6. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
7. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ
นิติ 1. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน หจก. หรือ บริษัท
บุคคล 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก. หรือ บริษัท
3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของประธาน,รองประธาน
4. รายละเอียดวัตถุประสงค
5. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป ธุรกรรมละ 10 บาท (กรณีมีการมอบอํานาจ)
7. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ
8. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ
9. สัญญาเชากรณีเปนพื้นที่เชา

กรณีสงใบอนุญาตทางไปรษณีย
สงหลักฐานพรอมธนาณัติ

สั่งจาย ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ที่อยู สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (กคบ.)
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
***

หากมีขอสงสัยติดตอสอบถาม
งานออกใบอนุญาต กลุมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
 โทร 055-313162 , 055-313127 ตอ 24
 โทรสาร 055-313162

หากเลิกขาย/ ปิ ดกิจการ ต้ องมาแจ้ งหยุดก่ อนใบอนุญาตสิ้นอายุทุกครั้ง***

พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ.2535 แก้ไข
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
1. จําหน่ายวัตถุอนั ตรายโดยไม่ได้รับอนุ ญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
2. จําหน่ายวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 4 มีโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
3. จําหน่ายวัตถุอนั ตรายปลอม มีโทษจําคุกไม่เกิน

7 ปี

หรื อปรับไม่เกิน 700,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

4. จําหน่ายวัตถุอนั ตรายผิดมาตรฐาน มีโทษจําคุกไม่เกิน

5 ปี

หรื อปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

5. จําหน่ายวัตถุอนั ตรายทีต่ ้ องขึน้ ทะเบียนแต่ ไม่ ขนึ้ ทะเบียน มีโทษจําคุกไม่เกิน
หรื อทั้งจําทั้งปรับ

3 ปี

หรื อปรับไม่เกิน 300,000บาท

6. ไม่ ติดแสดงใบอนุญาตในทีเ่ ปิ ดเผย มีโทษปรับไม่ เกิน 10,000 บาท

พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พ.ร.บ.ปุ๋ย (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2550
1. จําหน่ายปุ๋ ยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
2. จําหน่ายปุ๋ ยปลอม มีโทษจําคุกตั้งแต่ 3 - 10 ปี และ ปรับตั้งแต่ 120,000 – 400,000 บาท

3. จําหน่ายปุ๋ ยผิดมาตรฐาน มีโทษจําคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 3 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000 – 200,000 บาท
4. ไม่ ติดแสดงใบอนุญาตในทีเ่ ปิ ดเผย มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท

พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พ.ร.บ.พันธุ์พืช (ฉบับที2่ ) พ.ศ.2535 (ฉบับที3่ ) พ.ศ.2550
1. จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยไม่ ได้ รับอนุญาต มีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรื อ ทั้งจําทั้งปรับ
2. จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ปลอม มีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ

3. จําหน่ายเมล็ดพันธุ์เสื่ อมคุณภาพ มีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
4. ไม่ ติดแสดงใบอนุญาตในทีเ่ ปิ ดเผย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ใบอนุญาตขายปุ๋ย

ยื่นคําขอต่ ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุต้องระวาง โทษปรับ
วันละไม่ เกิน

ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ยื่นคําขอต่ ออายุใบอนุญาต ภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุต้องระวางโทษปรับ
วันละไม่ เกิน

***

50- 400 บาท

100 บาท

หากเลิกขาย/ ปิ ดกิจการ ต้ องมาแจ้ งหยุดก่ อนใบอนุญาตสิ้นอายุทุกครั้ง***

แจ้ งผู้ประกอบการ

วัตถุอนั ตราย

ปุ๋ย

เมล็ดพันธุ์

การต่ ออายุใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร
1.แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต วอ.9
2.ใบอนุญาต วอ.8 ฉบับจริ ง
3.สําเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้านและผูค้ วบคุมร้าน
4.ใบประกาศนียบัตรฉบับจริ ง (กรณี อบรมทบทวน)
5.ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุ ญาต 500 บาท/ฉบับ ค่าธรรมเนียมใบแทน 500 บาท/ฉบับ
( สามารถจ่ายเป็ นเงินสดกรณี มาด้วยตนเอง หรื อสัง่ จ่ายธนาณัติส่งมาทางไปรษณี ย ์ )
1.แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต อป.2
2.ใบอนุญาต ขป.2 ฉบับจริ ง
3.สําเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
4.ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุ ญาต 200 บาท/ฉบับ ค่าธรรมเนี ยมใบแทน 100 บาท/ฉบับ
( สามารถจ่ายเป็ นเงินสดกรณี มาด้วยตนเอง หรื อสั่งจ่ายธนาณัติส่งมาทางไปรษณี ย ์ )
1.แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต พพ.10
2.ใบอนุญาต พพ.4 ฉบับจริ ง
3.สําเนาบัตรประชาชนเจ้าของร้าน
4.ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุ ญาต 100 บาท/ฉบับ ค่าธรรมเนี ยมใบแทน 50 บาท/ฉบับ
( สามารถจ่ายเป็ นเงินสดกรณี มาด้วยตนเอง หรื อสั่งจ่ายธนาณัติส่งมาทางไปรษณี ย ์ )

**กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรุ ณาส่ งค่ าธรรมเนียมเป็ นธนาณัติเท่ ากับจํานวนค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่ านั้น**

โดยธนาณัติส่งั จ่าย ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขต 2
ที่อยู่ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
อัตราค่ าเปรียบเทียบปรับใบอนุญาตขายปุ๋ย กรณีต่ออายุหลังใบอนุญาตหมดอายุ

หมดอายุครั้งที่ 1
ปรับวันละ 50 บาท
หมดอายุครั้งที่ 2
ปรับวันละ 200 บาท
หมดอายุครั้งที่ 3
ปรับวันละ 400 บาท
หมดอายุครั้งที่ 4
ส่ งฟ้องศาลเพื่อดําเนินคดี
โดย กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.2 จะเป็ นผูท้ าํ การเปรี ยบเทียบปรับ

อัตราค่ าเปรียบเทียบปรับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม กรณีต่ออายุหลังใบอนุญาตหมดอายุ

อัตราค่าเปรี ยบเทียบปรับไม่เกินวันละ 100 บาท ที่สถานีตาํ รวจโดยเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเป็ นผูม้ ีอาํ นาจเปรี ยบเทียบปรับ

หากมีข้อสงสั ย ติดต่ อสอบถามได้ ที่
กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต 2
โทร 055-313162 ต่อ 24 FAX 055-313162
***

หากเลิกขาย/ ปิ ดกิจการ ต้ องมาแจ้ งหยุดก่ อนใบอนุญาตสิ้นอายุทุกครั้ง***

