
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช 

งาน พรบ. กลุ่มบริการวิชาการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรมัย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการตรวจสถานที่จ าหน่ายวัตถุอันตราย 
ตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  
 

สถานที่จ าหน่ายวัตถุอันตราย แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย 2535 

ตรวจเอกสาร 
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
(เลขที่ใบอนุญาต/อายุใบอนุญาต/สถานที่ 
ที่ระบุในใบอนุญาต) 
 

ตรวจสถานที่และการจัดร้าน ตรวจสถานที่โดยรอบ และการจัดร้าน  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตรวจผลิตภัณฑ์ 
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป/ฉลากวัตถุอันตราย 
(ชื่อการค้า/ชื่อสามัญ/อัตราส่วนสารออกฤทธิ์/ 
ทะเบียน/ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย/วันที่ผลิต เป็นต้น) 

การสุ่มเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ  

บันทึกการตรวจสถานที่ ตามแบบบันทึกการตรวจ 
สถานที่ประกอบการ ฯ (ภค.1) บันทึกรายละเอียด
ต่าง ๆ ตามแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างและอายัด
วัตถุอันตรายเพื่อตรวจสอบ (ภค.2) ถ้ามีการเก็บ
ตัวอย่าง 

การบันทึก 



กระบวนงานการอายัดและถอนอายัดวัตถุอันตราย 

 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  
 

 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  

 



ขั้นตอนการตรวจสถานที่จ าหน่ายปุ๋ย 
ตามพระราชบัญญัติปุย๋ พ.ศ. 2518 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติปุ๋ย  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  

สถานที่จ าหน่ายปุย๋ แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ 
ปุ๋ย 2518 

ตรวจเอกสาร ใบอนุญาตขายปุ๋ย (เลขที่ใบอนุญาต/ 
อายุใบอนุญาต/สถานที่ที่ระบุในใบอนุญาต) 

ตรวจสถานที่และการจัดร้าน ตรวจสถานที่โดยรอบ และการจัดร้าน/ 
ป้ายแสดง “สถานที่ขายปุ๋ย”  
 

ตรวจผลิตภัณฑ์ 
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป/ฉลากปุ๋ย 
(ชื่อการค้า/ ทะเบียน/ผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย/ 
วันที่ผลิต เป็นต้น) 

การสุ่มเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ  

บันทึกการตรวจสถานที่ ตามแบบบันทึกการตรวจ 
สถานที่ประกอบการ ฯ (ภค.1) บันทึกรายละเอียด
ต่าง ๆ ตามแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างและอายัด
ปุ๋ยเพื่อตรวจสอบ (ภค.6) ถ้ามีการเก็บตัวอย่าง 

การบันทึก 



กระบวนงานการอายัดและถอนอายัดปุ๋ย 

 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  
 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 

 
 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  



ขั้นตอนการตรวจสถานที่จ าหน่ายเมล็ดพันธุค์วบคุม 
ตามพระราชบัญญัติพนัธุ์พืช พ.ศ. 2518 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  

สถานที่จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ 
พันธุ์พืช 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 

ตรวจเอกสาร 
ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า 
(เลขที่ใบอนุญาต/อายุใบอนุญาต/สถานที่ 
ที่ระบุในใบอนุญาต 

ตรวจสถานที่และการจัดร้าน ตรวจสถานที่โดยรอบ และการจัดร้าน/ 
ป้ายแสดง “สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม”  
 

ตรวจผลิตภัณฑ์ 
ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ควบคุม/ฉลากเมล็ดพันธุ์
ควบคุม (ชนิดและชื่อพันธุ์/ทะเบียน/รายละเอียด
ต่าง ๆ ของเมล็ดพันธุ์ ฯ/ผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์/
วันที่รวบรวม/วันสิ้นอายุ เป็นต้น) 

การสุ่มเก็บตัวอย่าง สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ  

บันทึกการตรวจสถานที่ ตามแบบบันทึกการตรวจ 
สถานที่ประกอบการ ฯ (ภค.1) บันทึกรายละเอียด
ต่าง ๆ ตามแบบบันทึกการเก็บตัวอย่างและอายัด
เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อตรวจสอบ (ภค.9) ถ้ามี 
การเก็บตัวอย่าง 

การบันทึก 



กระบวนงานการอายัดและถอนอายัดเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  
 

 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 

 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พระราชบัญญัติ 
 วัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร.  

2562.  
 



ขั้นตอนการออกใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535.  
 ฝ่ายวัตถุมีพิษ ส่วนใบอนุญาตและข้ึนทะเบียน ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร.กรมวิชาการเกษตร.  
 2552. 
 

 

- บันทึกรายงานเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประทับตรากรมวิชาการเกษตรในใบอนุญาตทีล่งนามเรียบร้อยแล้ว 

- ผู้ยื่นค าขอ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแต่ 500 – 3,000 บาท  
  ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ท่ียื่นขอไว้  
- เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ลงเลขที่ใบเสร็จในบัญชีคุมใบอนุญาต 
  ใบอนุญาต 

- เจ้าหน้าที่มอบใบอนญุาตฉบับจริงให้ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้ยื่นค าขอลงช่ือรับใบอนุญาต ในสมุดออกเลขที่ใบอนุญาต  
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้ในแฟ้มประวัติผู้ได้รับ   
  ใบอนุญาต 
 

- ค าขออนุญาตตามแบบ วอ.7  
- เอกสารประกอบ 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าขอและเอกสารประกอบ  
- ลงเลขที่รับ วันที่รับ พร้อมลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
- ตรวจสอบสถานที่ตั้งตามที่ได้ยื่นค าขอ และจัดท ารายงานผล 
  การตรวจสถานท่ีตั้ง ภายใน 10 วัน นับแต่ยื่นค าขอ 
- ลงบัญชีคุมใบอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต 
- จัดพิมพ์ใบอนุญาต ตามแบบ วอ.8  

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ 

ออกใบอนุญาต 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 

ส่งมอบใบอนุญาต 



ขั้นตอนการต่ออายใุบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535.  
ฝ่ายวัตถุมีพิษ ส่วนใบอนุญาตและข้ึนทะเบียน ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร.กรมวิชาการเกษตร. 
2552. 

 

- บันทึกรายงานเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประทับตรากรมวิชาการเกษตรในใบอนุญาตทีล่งนามเรียบร้อยแล้ว 

- ผู้ยื่นค าขอ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 500 – 3,000 บาท  
  ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ท่ียื่นขอไว้ - 
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ลงเลขที่ใบเสร็จในบัญชีคุมใบอนุญาต 
 

- เจ้าหน้าที่มอบใบอนญุาตฉบับจริงให้ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้ยื่นค าขอลงช่ือรับใบอนุญาต ในสมุดออกเลขที่ใบอนุญาต  
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้ในแฟ้มประวัติผู้ได้รับ   
  ใบอนุญาต 
 

- ค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ วอ.9  
- ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายฉบับจริง 
- เอกสารประกอบ 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าขอและเอกสารประกอบ  
- ลงเลขที่รับ วันที่รับ พร้อมลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
- เจ้าหน้าท่ีน าใบอนุญาตฯ ฉบับจริง และฉบับส าเนาท่ีจัดเก็บไว้  
  มาบันทึกสลักหลังการต่ออายุในด้านหลัง หรือออกให้ใหม่ก็ได้ 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 

ส่งมอบใบอนุญาต 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 
2 ทะเบียนบ้าน  
3 ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ให้ระบุชนิดของพานิชยกิจ

เกี่ยวกับวัตถุอันตราย) 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4 
 

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการจ าหน่ายวัตถุอันตราย 
(มีอายุไม่เกิน 5 ปี กรณีขายวัตถุอันตรายจ ากัดการใช้ มีอายุไม่เกิน 3 ปี ) 

กรมวิชาการเกษตร 

5 แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เก็บวัตถุอันตรายและบริเวณใกล้เคียง - 
6 แผนผังภายในของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่เก็บวัตถุอันตราย  
7 

 
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เก็บ หรือหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ 
(เฉพาะกรณีผู้ยื่นขอใช้สถานที่เก็บวัตถุอันตรายที่ไม่ใช่สถานที่ของ
ตนเอง) 

- 

 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย 

(ก) ไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อป ี
 ๑) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษา ไม่ถึงห้าร้อยตารางเมตร  ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 
 ๒) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่ห้าร้อยตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๓) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
 ๔) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป  ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(ข) ต้ังแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้ าสิบเมตริกตันต่อปี 
 ๑) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงหนึ่งพันตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 ๒) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึงสองพันตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 

 ๓) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป  ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(ค) ต้ังแต่ห้ าสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปีแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อปี 
 ๑) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาไม่ถึงสองพันตารางเมตร  ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท

๒) ใช้พื้นที่เฉพาะเพื่อการเก็บรักษาตั้งแต่สองพันตารางเมตรขึ้นไป  ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(ง) ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี  ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

 
ที่มา : การออก/ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  (N). ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อ 

ราชการ. ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี. 
https://info.go.th/#!/th/search/75438/การออก%252Fต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตราย%20%20(N)/  



ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขายปุ๋ย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 
 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ฝ่ายปุ๋ยเคมี ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน ส านักควบคุมพืช
 และวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. 2552. 

 

 

 

- บันทึกรายงานการตรวจสอบเอกสารเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประทับตรากรมวิชาการเกษตรในใบอนุญาตทีล่งนามเรียบร้อยแล้ว 

- ผู้ยื่นค าขอ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 200 บาท 
- เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ลงเลขที่ใบเสร็จในบัญชีคุมใบอนุญาต 

- เจ้าหน้าที่มอบใบอนุญาตฯ ฉบับจริงให้ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้ยื่นค าขอลงช่ือรับใบอนุญาตฯ ในบัญชีคุมใบอนุญาต 
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้ในแฟ้มประวัติผู้ได้รับ   
  ใบอนุญาตขายปุ๋ย 
 

- ยื่นค าขอตามแบบ อ.ป.1 
- เอกสารประกอบ 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าขอและเอกสารประกอบ  
- ธุรการ ลงเลขรับ วันที่รับ และลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอ 
- ลงบัญชีคุมใบอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต 
- จัดพิมพ์ใบอนุญาต ตามแบบ ข.ป.1  

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ 

ออกใบอนุญาต 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 

ส่งมอบใบอนุญาต 



ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตขายปุ๋ย 
กรณีต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตยังไม่สิน้อายุ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 
 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ฝ่ายปุ๋ยเคมี ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน ส านักควบคุมพืช
 และวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. 2552. 

- ผู้ยื่นค าขอ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
- เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ลงเลขที่ใบเสร็จในสมุดออกเลขที่   
  ใบอนุญาต 

- เจ้าหน้าที่มอบใบอนุญาตฉบับจริงให้ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้ยื่นค าขอลงช่ือรับใบอนุญาตฯ ในสมุดออกเลขที่ใบอนุญาต  
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้ในแฟ้มประวัติผู้ได้รับ   
  ใบอนุญาตขายปุ๋ย 
 

- ค าขอตามแบบ อ.ป.2 
- ใบอนุญาตขายปุ๋ยฉบับจริง 
- เอกสารประกอบ 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าขอและเอกสารประกอบ  
- ธุรการ ลงเลขที่รับ วันที่รับ พร้อมลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอ 
- เจ้าหน้าที่น าใบอนุญาตฯ ฉบับจริง และฉบับส าเนาที่จัดเก็บไว้  
มาบันทึกสลักหลัง โดยใช้ตรายางหรือพิมพ์ข้อความว่า  
“ให้ต่ออายุ  ใบอนุญาตวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ...... ถึงวันที่ .....  
  เดือน ...... พ.ศ. ..... คร้ังที่ .....” 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ส่งมอบใบอนุญาต 

- บันทึกรายงานการตรวจสอบเอกสารเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประทับตรากรมวิชาการเกษตรในใบอนุญาตทีล่งนามเรียบร้อยแล้ว 

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 



ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตขายปุ๋ย 
กรณีต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย 
 

ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550. ฝ่ายปุ๋ยเคมี ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน ส านักควบคุมพืช
 และวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. 2552. 

- ผู้ยื่นค าขอ จ่ายคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตฯ 200 บาท 
- เจ้าหนา้ที่ออกใบเสรจ็รับเงิน ลงเลขที่ใบเสร็จในสมดุออกเลขที ่
  ใบอนุญาต 

- เจ้าหน้าที่มอบใบอนุญาต ฉบับจริง ให้ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้ยื่นค าขอลงช่ือรับใบอนุญาตฯ ในสมุดออกเลขท่ีใบอนุญาต  
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้ในแฟ้มประวัติผู้ได้รับ   
  ใบอนุญาตขายปุ๋ย 
 

- ค าขอตามแบบ อ.ป.2  
- ใบอนุญาตขายปุ๋ยฉบับจริง 
- เอกสารประกอบ 
 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าขอและเอกสารประกอบ  
- เจ้าหน้าที่น าใบอนุญาตฯ ฉบับจริง และฉบับส าเนาที่จัดเก็บไว้  
  มาบันทึกสลักหลัง โดยใช้ตรายางหรือพิมพ์ข้อความว่า  
“ให้ต่ออายุ  ใบอนุญาตวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ...... ถึงวันที่ .....  
  เดือน ...... พ.ศ. ..... คร้ังที่ .....” 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ส่งมอบใบอนุญาต 

- บันทึกรายงานการตรวจสอบเอกสารเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประทับตรากรมวิชาการเกษตรในใบอนุญาตทีล่งนามเรียบร้อยแล้ว 

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 

- ธุรการ ลงเลขที่รับ วันที่รับ พร้อมลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอ 
- เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปรียบเทียบปรับ ไม่เกินวันละ 400 บาท  
  ตลอดใบอนุญาตสิ้นอาย ุและออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ 

เปรียบเทียบปรับ 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 
2 ทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 
3 ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ให้ระบุชนิดของพานิชยกิจ

เกี่ยวกับปุ๋ย) 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทน)  - 
5 แผนที่สถานที่เก็บปุ๋ย  
6 

 
สัญญาเช่าสถานที่เก็บปุ๋ย (กรณีสถานที่เก้บปุ๋ยเป้นของผู้อื่น 
ระยะเวลาของสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี ) 

- 

7 
 

หนังสือยินยอมให้เก็บใช้เก็บปุ๋ย (กรณีสถานท่ีเก็บปุ๋ยเป็นของผู้อื่น 
ระยะเวลาของการยินยอมไม่น้อยกว่า 1 ปี) 

- 

 
ที่มา : การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย  (N). ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ. ศูนย์บริการประชาชน 

ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี. 
 https://info.go.th/#!/th/search/75812/การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย%20(N)/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และฉบับที่

แก้ไขเพิ่มเติม. ฝ่ายพันธุ์พืช ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร.  
 กรมวิชาการเกษตร.  

 

 
 

- บันทึกรายงานการตรวจสอบเอกสารเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประทับตรากรมวิชาการเกษตรในใบอนุญาตทีล่งนามเรียบร้อยแล้ว 

- ผู้ยื่นค าขอ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 100 บาท 
- เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน ลงเลขที่ใบเสร็จในสมุดออกเลขที ่  
  ใบอนุญาต 
 

- เจ้าหน้าที่มอบใบอนุญาตฯ ฉบับจริงให้ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้ยื่นค าขอลงช่ือรับใบอนุญาตฯ ในสมุดออกเลขที่ใบอนุญาต  
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้ในแฟ้มประวัติผู้ได้รับ   
  ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
 

- ค าขอตามแบบ พ.พ.1  
- เอกสารประกอบ 

 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าขอและเอกสาร  
- ลงเลขที่รับ วันที่รับ พร้อมลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
- เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกใบอนุญาตฯ ตามแบบ พ.พ.4 
- ออกเลขท่ีในสมุดออกเลขท่ีใบอนุญาตฯ 
- จัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ (ตัวจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ)  

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ 

ออกใบอนุญาต 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 

ส่งมอบใบอนุญาต 



ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตขายเมลด็พันธุ์ควบคุม 
กรณีต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตยังไม่สิน้อายุ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และฉบับที่

แก้ไขเพิ่มเติม. ฝ่ายพันธุ์พืช ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร.  
 กรมวิชาการเกษตร.  

 
 

- ผู้ยื่นค าขอ จ่ายคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตฯ 100 บาท 
- เจ้าหนา้ที่ออกใบเสรจ็รับเงิน ลงเลขที่ใบเสร็จในสมดุออกเลขที ่
  ใบอนุญาต 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าขอและเอกสาร  
- ลงเลขที่รับ วันที่รับ พร้อมลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
- เจ้าหน้าที่น าใบอนุญาตฯ ฉบับจริง และฉบับส าเนาที่จัดเก็บไว้  
  มาบันทึกสลักหลัง โดยใช้ตรายางหรือพิมพ์ข้อความว่า  
“ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ต่ออายุและให้ใช้ได้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
  พ.ศ. ..... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....  
  ลายมือชื่อ ..... พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต”  

 

- เจ้าหน้าที่มอบใบอนุญาต ฉบับจริง ให้ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้ยื่นค าขอลงช่ือรับใบอนุญาตฯ ในสมุดออกเลขที่ใบอนุญาต  
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้ในแฟ้มประวัติผู้ได้รับ   
  ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
 

- เขียนค าขอตามแบบ พ.พ.10  
- ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ฉบับจริง 
- เอกสารประกอบ 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ส่งมอบใบอนุญาต 

- บันทึกรายงานการตรวจสอบเอกสารเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประทับตรากรมวิชาการเกษตรในใบอนุญาตทีล่งนามเรียบร้อยแล้ว 

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 



ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตขายเมลด็พันธุ์ควบคุม 
กรณีต่ออายุใบอนุญาตภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และฉบับที่

แก้ไขเพิ่มเติม. ฝ่ายพันธุ์พืช ส่วนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร.  
 กรมวิชาการเกษตร.  

- ผู้ยื่นค าขอ จ่ายคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตฯ 100 บาท 
- เจ้าหนา้ที่ออกใบเสรจ็รับเงิน ลงเลขที่ใบเสร็จในสมดุออกเลขที ่
  ใบอนุญาต 

- เจ้าหน้าที่น าใบอนุญาตฯ ฉบับจริง และฉบับส าเนาที่จัดเก็บไว้  
  มาบันทึกสลักหลัง โดยใช้ตรายางหรือพิมพ์ข้อความว่า 
“ใบอนุญาตฉบับนี้ได้ต่ออายุและให้ใช้ได้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
  พ.ศ. ..... ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ..... เลขที่ ..... ลงวันที่ .....  
  ลายมือชื่อ ..... พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาต”  

 

- เจ้าหน้าที่มอบใบอนุญาต ฉบับจริง ให้ผู้ยื่นค าขอ 
- ผู้ยื่นค าขอลงช่ือรับใบอนุญาตฯ ในสมุดออกเลขที่ใบอนุญาต  
- เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บส าเนาใบอนุญาตไว้ในแฟ้มประวัติผู้ได้รับ   
  ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม 
 

- เขียนค าขอตามแบบ พ.พ.10  
- ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมต้นฉบับ 
- เอกสารประกอบ 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอ 

ต่ออายุใบอนุญาต 

ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

ส่งมอบใบอนุญาต 

- บันทึกรายงานการตรวจสอบเอกสารเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ประทับตรากรมวิชาการเกษตรในใบอนุญาตทีล่งนามเรียบร้อยแล้ว 

เสนอผู้มอี านาจลงนาม 

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบค าขอและเอกสาร  
- ลงเลขที่รับ วันที่รับ พร้อมลงลายมือช่ือผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 

(วันที่ออกใบอนุญาต ให้นับแต่วันที่ย่ืนค าขอต่ออายุ) 
- เจ้าหน้าที่ แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ด าเนินการ 
  เปรียบเทียบปรับตามมาตรา 57  
- ผู้ยื่นค าขอจ่ายค่าปรับ และแนบใบเสร็จรับเงินค่าปรับ 
  เป็นเอกสารเพิ่มเติม 
 

เปรียบเทียบปรับ 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1 บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการปกครอง 
2 ทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 
3 ทะเบียบพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ให้ระบุชนิดของพานิชยกิจเกี่ยวกับ

เมล็ดพันธุ์ควบคุม) 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผู้ยื่นค าขอได้รับมอบอ านาจให้ยื่นค าขอแทน)  - 
5 แผนที่หรือภาพถ่ายสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ควบคุม - 
6 

 
หนังสือสัญญาเช่าสถานที่ 
(กรณีสถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ที่เดียวกับสถานที่ท าการหรือเช่า
สถานที่หรือใช้สถานที่ร่วมกันหรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงสิทธิ์ในการใช้
สถานที่เพ่ือประกอบกิจการ) 

- 

 
ที่มา : การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม  (N). ศูนย์รวบรวมข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ. ศูนย์บริการ

ประชาชน ส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี. 
 https://info.go.th/#!/th/search/75435/การขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม%20(N)/ 


