คู่มือสำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตขำยปุ๋ย
หน่ วยงำนทีใ่ ห้ บริกำร : สำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1)ตำมพระรำชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้ผปู ้ ระกอบกิจกำรผลิตปุ๋ ยเคมี
เพื่อกำรค้ำ ผลิตปุ๋ ยชีวภำพเพื่อกำรค้ำ ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื่อกำรค้ำ ผูน้ ำเข้ำปุ๋ ย ผูน้ ำผ่ำนปุ๋ ย ผูข้ ำยปุ๋ ย และผูส้ ่งออกปุ๋ ย ต้องขอใบอนุญำต
เกี่ยวกับปุ๋ ยเสี ยก่อน จึงจะประกอบกิจกำรได้ ติดต่อยืน่ คำขอเกี่ยวกับใบอนุญำตได้ที่ กลุ่มควบคุมปุ๋ ย สำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร
กรมวิชำกำรเกษตร ตำมมำตรำ 12 และ 15 แห่งพระรำชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
2) ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่ มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนถูกต้องตำมที่ระบุไว้ในคู่มือประชำชน
เรี ยบร้อยแล้ว
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนทีใ่ ห้ บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
กลุ่มควบคุมปุ๋ ย (อำคำรศูนย์วจิ ยั กำรอำรักขำข้ำว) สำนักควบคุมพืช
และวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 0 2579 5536-7
โทรสำร : 0 2579 7987/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้ บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
สำนักวิจยั และพัฒนำกำรเกษตร เขตที่ 1-8 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
สถำนทีใ่ ห้ บริกำร
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนำกำรเกษตร ของกรมวิชำกำรเกษตร/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)

ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1 วันทำกำร
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
1.ผูป้ ระกอบกำรยืน่ คำขอใบอนุญำตขำยปุ๋ ย
2.เจ้ำหน้ำที่รับเรื่ องตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำร
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
1.เจ้ำหน้ำที่ตรวจพิจำรณำควำมสอดคล้องของเอกสำรหลักฐำนกับ
ข้อบัญญัติปุ๋ยตำม พ.ร.บ.ปุ๋ ย
2.เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ใบอนุญำต
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1.ผูม้ ีอำนำจลงนำมในใบอนุญำตขำยปุ๋ ย
2.เจ้ำหน้ำที่แจ้งผูป้ ระกอบกำรชำระค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำ
30 นำที

ส่ วนทีร่ ับผิดชอบ
สำนักควบคุมพืชและวัสดุ
กำรเกษตร

3.5 ชัว่ โมง

สำนักควบคุมพืชและวัสดุ
กำรเกษตร

3 ชัว่ โมง

สำนักควบคุมพืชและวัสดุ
กำรเกษตร

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1)

2)

3)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
คำขออนุญำตเกีย่ วกับปุ๋ย (อ.ป.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี ขอใหม่)
คำขอต่ ออำยุใบอนุญำตเกีย่ วกับปุ๋ย (อ.ป.2) และใบอนุญำตฉบับจริง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี ขอต่ออำยุ)
หนังสื อมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ((ในกรณี ที่มีกำรมอบอำนำจให้ผอู ้ ื่นดำเนินกำรแทน พร้อมติดอำกร
แสตมป์ ))

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมวิชำกำรเกษตร

กรมวิชำกำรเกษตร

-

ลำดับ
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
ทะเบียนพำณิชย์/ทะเบียนกำรค้ ำ/ใบจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน/กลุ่มบุคคล/
คณะต่ ำง/สหกรณ์ ฯ/องค์ กำรฯ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผูป้ ระกอบกำรเป็ นผูท้ ำขึ้นเอง)
เอกสำรอื่นๆ เช่ น หนังสื อสัญญำเช่ ำ หรื อหนังสื อยินยอมให้ ใช้ สถำนที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ผูป้ ระกอบกำรเป็ นผูจ้ ดั ทำขึ้นเอง)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี บุคลธรรมดำ/นิติบุคล/ผูม้ อบอำนำจ/ผูร้ ับมอบอำนำจ)
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสื อเดินทำง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบสำคัญกำรเปลีย่ นชื่ อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ หนังสื อรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ แผนทีส่ ถำนทีเ่ ก็บปุ๋ย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

กรมกำรกงสุล

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

-

ลำดับ
12)

ชื่ อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ำมี)
เอกสำรอื่นๆ เช่ นหนังสื อสัญญำเช่ ำ หรื อหนังสื อยินยอมให้ ใช้ สถำนที่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณี เช่ำสถำนที่ของคนอื่น)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)

รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตขำยปุ๋ย
(หมำยเหตุ: (ต่อ 1 ฉบับ))

ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
ค่ ำธรรมเนียม 200 บำท

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)

2)

3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน / แนะนำบริกำร
สำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กทม.
10900 โทร : 0-2579-4652 โทรสำร : 0-2579-5084
(หมำยเหตุ: -)
ศูนย์บริ กำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนกำรทุจริ ตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตในภำครัฐ (สำนักงำน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนสำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

หมำยเหตุ-

ชื่ อแบบฟอร์ ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

