คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ : การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
หน่วยงานที่ให้บริการ : กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
ได้กาหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ผู้นา
เข้าปุ๋ย ผู้นาผ่านปุ๋ย ผู้ขายปุ๋ย และผู้ส่งออกปุ๋ย ต้องขอใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเสียก่อน จึงจะประกอบกิจการได้
ติดต่อ ยื่นคาขอเกี่ยวกับใบอนุญาตขายปุ๋ยได้ที่ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8 ตามมาตรา 12 และ
15 แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
2) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.ผู้ประกอบการยื่นคาขอใบอนุญาตขายปุ๋ย
2.เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
1.เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของเอกสาร
หลักฐานกับข้อบัญญัติปุ๋ยตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย
2.เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)
3) การลงนาม
1.ผู้มีอานาจลงนามในใบอนุญาตขายปุ๋ย
2.เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการชาระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

2.5 ชั่วโมง

กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

3 ชั่วโมง

กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ : การออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
หน่วยงานที่ให้บริการ : กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาขอออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิต การนาเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็น
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535
2. การยื่นคาขอออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย สาหรับการยื่นคาขอ
ออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ให้ยื่นที่สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
3. กรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นขอสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอมาชี้แจงเพิ่มเติมได้
4. กรณีการตรวจสถานที่เก็บวัตถุอันตรายแล้วการตรวจไม่ผ่าน ผู้รับคาขอจะยกเลิกคาขอนั้น
ทันที
5. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ยื่นคาขอออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตราย (วอ.7) และเอกสารประกอบคาขอ ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสาร
(หมายเหตุ: (กรณีต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตราย ผู้ยื่นคาขอ ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
(วอ.9) แทนคาขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตราย (วอ.7)
2) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาความถูกต้องของ
เอกสาร
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เก็บวัตถุอันตราย
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
2.5 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

1 วันทาการ

กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

1 วันทาการ

กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

ลาดับ
4)

5)

ขั้นตอน
การพิจารณา
1. พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทารายงานการตรวจตรวจ
สถานที่เก็บวัตถุอันตราย
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครอง (วอ.8)
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตราย (วอ.8)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

1 วันทาการ

กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ : การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
หน่วยงานที่ให้บริการ : กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่องกาหนดชนิดของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. 2556 ดังนั้นการ
จาหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนดาเนินกิจการ
2. วิธีการขอใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอ
อนุญาตการออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
ควบคุมพ.ศ. 2549 โดยใช้คาขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดแบบ
คาขอแบบใบอนุญาตและแบบพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3. มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ได้กาหนดคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตฯ
ดังนี้
3.1 บรรลุนิติภาวะ
3.2 มีถิ่นทีอ่ ยู่หรือสานักงานในประเทศไทย
3.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3.4 มีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขาย นาเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่
กาหนดขอรับใบอนุญาต
3.5 ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของ
ผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หรือผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบ 2ปี
4. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่อาจ
แก้ไขเพิ่มเติมได้ขณะนั้นผู้ยื่นคาขอและผู้รับคาขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายละเอียดของ
การแก้ไขพร้อมกาหนดระยะเวลาหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะ
ปฏิเสธคาขอชุดนั้นและหากผู้ยื่นคาขอประสงค์จะดาเนินการต่อต้องยื่นคาร้องพร้อมเอกสารใหม่
5. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 1 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1. ผู้ประกอบการยื่นคาขอรับใบอนุญาตรวบรวม
ขาย นาเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม
เพื่อการค้า (พ.พ. 1) พร้อมเอกสารและ
หลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง

ระยะเวลา
๒ ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

2)

3)

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ถูกต้อง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่กาหนดเลขที่ใบอนุญาตฯ พร้อมจัดพิมพ์
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม (พ.พ. 4) และเสนอ
ผู้มีอานาจลงนาม
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
1. ผู้มีอานาจอนุญาตลงนามใบอนุญาตขายฯ
2. เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการและชาระค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

2 ชั่วโมง

กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

2 ชั่วโมง

กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8

