
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ : การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1) ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550          
ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า ผู้น า
เข้าปุ๋ย ผู้น าผ่านปุ๋ย ผู้ขายปุ๋ย และผู้ส่งออกปุ๋ย ต้องขอใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ยเสียก่อน จึงจะประกอบกิจการได้
ติดต่อ ยื่นค าขอเกี่ยวกับใบอนุญาตขายปุ๋ยได้ที่ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8 ตามมาตรา 12 และ   
15 แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 
 2) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน 
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
  
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8  /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง)  

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 วันท าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผู้ประกอบการยื่นค าขอใบอนุญาตขายปุ๋ย 
2.เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร  
(หมายเหตุ: -)  

30 นาท ี กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

2) การพิจารณา 
1.เจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของเอกสาร
หลักฐานกับข้อบัญญัติปุ๋ยตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย 
2.เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2.5 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

3) การลงนาม 
1.ผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาตขายปุ๋ย 
2.เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

 



คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ : การออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย  
หน่วยงานที่ให้บริการ : กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 1. ผู้ยื่นค าขอออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการผลิต การน าเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็น
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 
 2. การยื่นค าขอออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ส าหรับการยื่นค าขอ
ออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง ให้ยื่นที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘  
 3. กรณีเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยในหลักฐานที่ยื่นขอสามารถแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอมาชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 
 4. กรณีการตรวจสถานที่เก็บวัตถุอันตรายแล้วการตรวจไม่ผ่าน ผู้รับค าขอจะยกเลิกค าขอนั้น
ทันที 
 5. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วันท าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผู้ยื่นค าขอออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตราย (วอ.7) และเอกสารประกอบค าขอ ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสาร 
(หมายเหตุ: (กรณีต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
วัตถุอันตราย ผู้ยื่นค าขอ ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
(วอ.9) แทนค าขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตราย (วอ.7)  

2.5 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

2) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาความถูกต้องของ
เอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

   3) การพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เก็บวัตถุอันตราย 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การพิจารณา 

1. พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการตรวจตรวจ
สถานที่เก็บวัตถุอันตราย 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครอง (วอ.8) 
(หมายเหตุ: -)  

10 วันท าการ กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ผู้มีอ านาจลงนามใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุ
อันตราย (วอ.8) 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท าการ กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ : การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.8 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
         1. ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดชนิดของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. 2556 ดังนั้นการ
จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุมต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนด าเนินกิจการ 
          2. วิธีการขอใบอนุญาตเป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอ
อนุญาตการออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
ควบคุมพ.ศ. 2549 โดยใช้ค าขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดแบบ
ค าขอแบบใบอนุญาตและแบบพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
          3. มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตฯ 
ดังนี้ 
         3.1 บรรลุนิติภาวะ 
         3.2 มีถ่ินทีอ่ยู่หรือส านักงานในประเทศไทย 
         3.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
         3.4 มีสถานที่ท่ีเหมาะสมในการรวบรวม ขาย น าเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่
ก าหนดขอรับใบอนุญาต 
         3.5 ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ าหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของ
ผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หรือผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบ 2ปี 
         4. กรณีค าขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่อาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมได้ขณะนั้นผู้ยื่นค าขอและผู้รับค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายละเอียดของ
การแก้ไขพร้อมก าหนดระยะเวลาหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมในเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ
ปฏิเสธค าขอชุดนั้นและหากผู้ยื่นค าขอประสงค์จะด าเนินการต่อต้องยื่นค าร้องพร้อมเอกสารใหม่ 
        5. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 1 วันท าการ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1. ผู้ประกอบการยื่นค าขอรับใบอนุญาตรวบรวม 
ขาย น าเข้า หรือส่งออกซ่ึงเมล็ดพันธุ์ควบคุม
เพ่ือการค้า (พ.พ. 1) พร้อมเอกสารและ
หลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 

๒ ชั่วโมง กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 



2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ถูกต้อง 
(หมายเหตุ: -)  

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่ก าหนดเลขท่ีใบอนุญาตฯ พร้อมจัดพิมพ์
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม  (พ.พ. 4)  และเสนอ
ผู้มีอ านาจลงนาม 
(หมายเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
1. ผู้มีอ านาจอนุญาตลงนามใบอนุญาตขายฯ 
2. เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ประกอบการและช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง กลุ่มควบคุมฯ สวพ.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


