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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  การขอข้ึนทะเบียน  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  การขอแกไขรายการทะเบียน 

หรือการแกไขรายการทะเบียนปุยเคมี  ตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
ออกประกาศกําหนดไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  หรือผูรับใบอนุญาตนําเขาปุย  ตองนํา
ปุยเคมีชนิดนั้นมาขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีตามแบบ  ท.ค.1   
ทายประกาศนี้  พรอมสงมอบตัวอยางภาชนะบรรจุหรือภาพถายภาชนะบรรจุ  ตัวอยางปุยเคมีที่ขอข้ึน
ทะเบียน  และเอกสารหลักฐานใหครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ  ท.ค.1  รวม  ๑  ชุด  ตอพนักงาน
เจาหนาที่  ณ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

ใหปุ ย เคมีมาตรฐานหรือปุ ยที่ รั ฐมนตรี กําหนดตามมาตรา   ๓๔   (๑ )   และ   (๕ )   
แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ไดรับการยกเวนการขึ้นทะเบียนตามขอ  ๑  วรรคหนึ่ง 

ขอ ๒ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาขึ้นทะเบียนปุยเคมีในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ปุยเคมีที่เปนปุยเชิงผสม  หรือ  ปุยเชิงประกอบ  ซ่ึงมีธาตุอาหารหลักต้ังแต  ๒  ธาตุข้ึนไป  

ตองมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมตํ่ากวารอยละ  ๒๐  ของน้ําหนัก  มีปริมาณธาตุอาหารหลัก 
แตละชนิดตองไมตํ่ากวารอยละ  ๓  ของน้ําหนัก  และมีความชื้นไมเกินรอยละ  ๓  ของน้ําหนัก   

(๒) ปุยเคมีที่เปนปุยเชิงเด่ียวที่มีปริมาณธาตุอาหารหลักไมถึงรอยละ  ๒๐  ของน้ําหนักตอง
เปนสารประกอบหรือมีสูตรโครงสรางแนนอน  และมีความชื้นไมเกินรอยละ  ๓  ของน้ําหนัก   
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สําหรับปุยเคมีหินฟอสเฟต  ตองมีปริมาณธาตุอาหารหลักต้ังแตรอยละ  ๓  ของน้ําหนัก   

มีปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดไมตํ่ากวารอยละ  ๒๐  ของน้ําหนัก  ความละเอียดไมตํ่ากวา  ๔๐  เมช   

ไมตํ่ากวารอยละ  ๘๐  ของน้ําหนัก  และมีความชื้นไมเกินรอยละ  ๓  ของน้ําหนกั   

(๓) ปุยอินทรียเคมี  ตองมีธาตุอาหารหลักต้ังแต  ๒  ธาตุข้ึนไปและตองมีปริมาณธาตุอาหาร

หลักรวมกันไมตํ่ากวารอยละ  ๑๒  ของน้ําหนัก  ปริมาณธาตุอาหารหลักแตละชนิดตองไมตํ่ากวา 

รอยละ  ๓  ของน้ําหนัก  มีปริมาณอินทรียวัตถุ  (Organic  Matter)  ไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  ของน้ําหนัก  

และมีความชื้น  ไมเกินรอยละ  ๑๐  ของน้ําหนัก   

(๔) ปุยเคมีที่จะรับข้ึนทะเบียนเปนปุยขาว  ไมวาจะเปนปุยเคมีที่นําเขามาในราชอาณาจักร  

หรือผลิตปุยเคมีเพื่อการคาใหมีไนเตรทไนโตรเจน  (Nitrate  Nitrogen)  รวมอยูในไนโตรเจนทั้งหมด  

(Total  Nitrogen)  ได  แตจะนําไนเตรทไนโตรเจน  (Nitrate  Nitrogen)  มานับรวมกับไนโตรเจน 

ที่จดทะเบียนเปน  สูตรปุยขาวตามที่กรมการขาวแนะนําไมได   

(๕) ปุยเคมีที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่นํามาขึ้นทะเบียน  และประสงคจะนําปุยเคมีนั้น   

ไปแบงบรรจุ  ใหใชผลการวิเคราะหปุยเคมีฉบับเดียวกันไดเมื่อย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีตอเนื่อง 

ในคราวเดียวกัน 

(๖) เคร่ืองหมายการคาที่ใชในการขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ตองเปนเคร่ืองหมายการคาที่ไดรับ  

การจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย 

ขอ ๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอและหลักฐานตามขอ  ๑  แลว  ใหรายงานผลการ

ตรวจสอบพรอมกับความเห็นตออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๔ เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เห็นสมควรอนุญาตใหผูขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีสูตรใด  

หรือชนิดใด  ใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามแบบ  ท.ค.3  ทายประกาศนี้   

ปุยเคมีสูตรใดหรือชนิดใดที่คณะกรรมการปุยเห็นวาไมสมควรอนุญาตใหข้ึนทะเบียนปุยเคมี  

ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีทราบโดยมิชักชา 

ขอ ๕ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ๑  ฉบับ  ใหใชไดกับปุยเคมี  ๑  สูตร  ๑  ชื่อการคา  

๑  เคร่ืองหมายการคา 

ขอ ๖ ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ซ่ึงประสงคจะแกไขรายการในทะเบียนปุยเคมี

ตามที่ไดข้ึนทะเบียนไว  ใหย่ืนขอแกไขรายการในทะเบียนปุยเคมี  เปนหนังสือชี้แจงรายละเอียดพรอม
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กับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีที่ขอแกไขนั้นตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว  ใหรายงานผลการตรวจสอบพรอมกับความเห็น 

ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป  เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควรอนุญาต
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมีได  ใหส่ังการใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตอไปได  และรายงานใหประธานคณะกรรมการปุยทราบ 

ขอ ๗ ผูซ่ึงย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีที่อธิบดีไดอนุมัติใหข้ึนทะเบียนแลว  หากผูย่ืนคําขอ
ไมมาติดตอขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีสูตรดังกลาว  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวันย่ืนคําขอ 
ข้ึนทะเบียนปุยเคมี  ใหถือวาผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนสละสิทธิในการขึ้นทะเบียนตามคําขอข้ึนทะเบียนนั้น 

ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีตามอัตรา 
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกอนที่จะมอบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีใหแกผูขอข้ึนทะเบียนปุยเคมี 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เมทนี  สุคนธรักษ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



ท.ค.1 

 

คําขอข้ึนทะเบียนปุยเคม ี
 
 

 

เขียนท่ี.................................................................... 
วันท่ี..............เดือน..............................................พ.ศ.................. 

 ขาพเจา...........................................................................................อายุ.........ป  สัญชาติ...................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................. ออกให  ณ...................................................... 
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขท่ี......................................................... ออกให  ณ...................................................... 
อยูบานเลขท่ี..........................................................หมูท่ี..........ซอย.................................................................................... 
ถนน.......................................................................ตําบล/แขวง.......................................................................................... 
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท.............................. 
ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ/ผูรับมอบอาํนาจ  ของ  (ชื่อนิติบุคคล/ราน)..................................................................................... 
เลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากรของนิติบุคคล/ราน................................................................................................................. 
ทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณชิย  เลขท่ี................................................... ออกให  ณ...................................................... 
สํานักงานเลขที่......................................................หมูท่ี...........ซอย................................................................................... 
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง........................................................................................... 
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด......................................................โทรศัพท............................. 
เปนผูไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี  มีความประสงคขอขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ในฐานะ 
 นําเขาปุย     ใบอนุญาตนําเขาปุย  เลขท่ี.......................................................... 

ผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา     ผสม  ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา  เลขท่ี...................................... 
  แบงบรรจุ 

โดยมีรายการปุยเคมีท่ีขอขึ้นทะเบียน  และสงเอกสารแนบคาํขอดังตอไปนี้.- 
1.  รายการปุยเคมีท่ีขอขึน้ทะเบียน   

1.1  ประเภทปุยเคมี  ปุยเชิงเด่ียว ปุยเชิงประกอบ         ปุยเชิงผสม  ปุยอินทรียเคมี 
1.2  ชื่อปุยทางเคมี  หรือชื่อสามัญ  (ถามี).................................................................................................................... 
1.3  ชื่อการคา.............................................................................................................................................................. 
1.4  เครื่องหมายการคา  (ตรา)......................................................ทะเบียนเครือ่งหมายการคา.................................... 
1.5  ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรับรอง  (สูตร/เกรด)................................................................................................. 
1.6  ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรอง  (ถามี)............................................................................................................... 
1.7  ชนิดและปริมาณธาตุอาหารเสริม  (ถามี)............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
1.8  ปริมาณอนิทรยีวัตถุ  (ถามี)................................................................................................................................... 
1.9  ลักษณะของปุยเคมี  (เม็ด/ผง/เกล็ด/น้ํา  ฯลฯ)....................................................................................................... 

/1.10  ชือ่และ…. 

สําหรับพนักงานเจาหนาท่ีกรอก 
เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี............................................ 
พนักงานเจาหนาท่ีผูรับ............... 



 
1.10  ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี.................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 

1.11  ชื่อและปริมาณของวัตถุหรอืสิ่งผสมอื่น  ๆ  ในปุยเคมี  (รอยละของน้ําหนัก)................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

1.12  ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษท่ีผสมในปุยเคมี............................................................................................... 
1.13  ขนาดบรรจุตอหนวย  (ตามระบบเมตริก)  และชนิดภาชนะบรรจุ..................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
1.14  วิธีการวิเคราะหปุยเคมี....................................................................................................................................... 
1.15  ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ลิตปุยเคมี....................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
สั่งปุยเคมีจาก  (กรณผีลิตปุยเคมีเพ่ือการคาแบบแบงบรรจุ)................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 

2.  หลักฐานแนบคาํขอทะเบียนปุยเคมีท่ีสงประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนปุยเคมี.- 
ตัวอยางฉลากปุยเคมีและขอความท่ีแสดงในฉลาก  (ถามี) 
ตนฉบับรายงานผลวเิคราะหปุยเคมีไมเกิน  6  เดือนนับแตวันรายงานผลวเิคราะห 
กรรมวิธีการผลิตปุยเคมีของผูผลิตโดยยอ 
เอกสารกํากับปุยเคมี  (คําแนะนาํการใชปุยเคมี  วิธีใช  อัตราท่ีใช  ขอควรระวัง  ฯลฯ)  (ถามี) 
ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยเคมี  (ถามี) 
ตัวอยางปุยเคมีท่ีขอขึ้นทะเบียน 
เอกสารอื่น  ๆ  (ถามี)……………………….…………………………………………………………………. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา  รายการปุยเคมีท่ีขอขึน้ทะเบียน  หลักฐานท่ีแนบและตัวอยางปุยเคมีท่ีสงตามคําขอฯ  
ขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขอรับรองวาเปนเจาของเครื่องหมายการคา  หรือ  เปนผูไดรับอนุญาตใหใช
เครือ่งหมายการคาดังกลาวขางตนจริง  หากเปนการละเมิดหรอืลวงสิทธิในชื่อ  และ/หรอื  เครือ่งหมายการคาของผูอืน่  
ขาพเจาขอยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว 

 
(ลงลายมือชื่อ).............................................................ผูขอขึ้นทะเบียน 

(.............................................................) 
ประทับตราบรษิัท/หาง/ราน  (ถามี) 



                                                                 
 
 

                      ท.ค.3 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคม ี
ตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2550   

  -------------------- 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขท่ี.................../.................       กรมวิชาการเกษตร 
ใบสําคัญฉบับนี้ใหไวแก...................................................................................................................................... 

ซึ่งมีใบอนุญาต..................................................................................................................เลขท่ี......................................... 
เพื่อแสดงวาปุยเคมีตามใบสําคัญนี้ไดข้ึนทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2550  โดยมีรายการดังตอไปนี้.-   
 

ประเภทของปุยเคมี......................................................สูตรปุยเคมี...........................ปริมาณอินทรียวัตถุ....................... 
ชื่อปุยทางเคมี  หรือ  ชื่อสามัญ  (ถามี)............................................................................................................................ 
ชื่อการคา.....................................................................เครื่องหมายการคา...................................................................... 
ปริมาณธาตุอาหารรอง  (ถามี)......................................................................................................................................... 
ปริมาณธาตุอาหารเสริม  (ถามี)....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
ลักษณะของปุยเคมี.......................................................................................................................................................... 
ขนาดบรรจุตอหนวยและวัตถุท่ีใชทําเปนภาชนะบรรจุ................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษ........................................................................................................................................ 
ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ลิตปุยเคมี...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี...............เดือน......................................พ.ศ.................. 
และใหใชไดจนถึงวันท่ี............เดือน............................................พ.ศ..................... 
 
 

(ลายมือชือ่)............................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 


