พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
---------ใหไว ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๙๒ ตอนที่ ๕
๙ มกราคม ๒๕๑๘

พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
---------ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๗ ก
๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
เปนปที่ ๓๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยปุย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ความในมาตรา ๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ปุย” หมายความวา สารอินทรีย อินทรียสังเคราะห อนินทรีย หรือจุลินทรีย ไมวาจะเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติหรือทําขึ้นก็ตาม สําหรับใชเปนธาตุอาหารพืชไดไมวาโดยวิธีใด หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช
“ปุยเคมี” หมายความวา ปุยที่ไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะห รวมถึง ปุยเชิงเดี่ยว
ปุยเชิงผสม ปุยเชิงประกอบ และปุยอินทรียเคมี แตไมรวมถึง
(๑) ปูนขาว ดินมารล ปูนปลาสเตอร ยิปซัม โดโลไมต หรือ สารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) สารอนินทรียหรืออินทรียไมวาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทําขึ้นก็ตามที่มุงหมายสําหรับใชใน
การอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๒
----------------------------------------------------------------------------------

“ปุยชีวภาพ” หมายความวา ปุยที่ไดจากการนําจุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสรางธาตุอาหารหรือชวยให
ธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช มาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางชีวเคมี และ
ใหหมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย
“ปุยอินทรีย” หมายความวา ปุยที่ไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย ซึ่งผลิตดวยกรรมวิธีทําใหชื้น สับ
หมัก บด รอน สกัด หรือดวยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย แตไมใชปุยเคมี
และปุยชีวภาพ
“ปุยอินทรียเคมี” หมายความวา ปุยที่มีปริมาณธาตุอาหารรับรองแนนอน โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุ
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ปุยเชิงเดี่ยว” หมายความวา ปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว ไดแก ปุยไนโตรเจน ปุยฟอสเฟต
หรือปุยโพแทช
“ปุยเชิงผสม” หมายความวา ปุยเคมีที่ไดจากการผสมปุยเคมีชนิดหรือประเภทตางๆ เขาดวยกัน
เพื่อใหไดธาตุอาหารตามตองการ
“ปุยเชิงประกอบ” หมายความวา ปุยเคมีที่ทําขึ้นดวยกรรมวิธีทางเคมี และมีธาตุอาหารหลักอยางนอย
สองธาตุขึ้นไป
“ธาตุอาหาร” หมายความวา ธาตุที่มีอยูในปุยและสามารถเปนอาหารแกพืชได
“ธาตุอาหารหลัก” หมายความวา ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียม
“ธาตุอาหารรอง” หมายความวา ธาตุอาหารแมกนีเซียม แคลเซียม หรือกํามะถัน
“ธาตุอาหารเสริม” หมายความวา ธาตุอาหารเหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน โมลิบดีนัม
คลอรีน หรือธาตุอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ปริมาณธาตุอาหารรับรอง” หมายความวา ปริมาณขั้นต่ําของธาตุอาหารหลักที่ผูผลิตหรือผูนําเขา
ปุยเคมีรับรองในฉลากวามีอยูในปุยเคมีที่ตนผลิตหรือนําเขา แลวแตกรณี โดยคิดเปนจํานวนรอยละของ
น้ําหนักสุทธิของปุยเคมี
“ชนิดของจุลินทรีย” หมายความวา กลุมหรือสกุลของจุลินทรียเปนภาษาทางวิทยาศาสตรของ
จุลินทรีย
“หัวเชื้อจุลินทรีย” หมายความวา จุลินทรียชีวภาพที่มีจํานวนเซลลตอหนวยสูงซึ่งถูกเพาะเลี้ยงโดย
กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร
“วัสดุรองรับ” หมายความวา สิ่งที่นํามาใชในการผสมกับหัวเชื้อจุลินทรียในกระบวน การผลิตปุยชีวภาพ
“ปริมาณจุลินทรียรับรอง” หมายความวา ปริมาณขั้นต่ําที่ผูผลิตหรือผูนําเขารับรองถึงจํานวนเซลล
รวม หรือจํานวนสปอรรวม หรือจํานวนตามหนวยวัดอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ของจุลินทรียที่มีชีวิตที่มีอยูในปุยชีวภาพหรือหัวเชื้อจุลินทรียที่ตนผลิตหรือนําเขา แลวแตกรณี
“จุลินทรียที่เปนเชื้อโรค” หมายความวา จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว หรือพืช และให
หมายความรวมถึงจุลินทรียที่ทําลายจุลินทรียที่เปนประโยชนไมวาดวยประการใดๆ
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๓
----------------------------------------------------------------------------------

“ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง” หมายความวา ปริมาณขั้นต่ําของอินทรียวัตถุที่ผูผลิต หรือผูนําเขา
ปุยอินทรียรับรองในฉลากวามีอยูในปุยอินทรียที่ตนผลิตหรือนําเขา แลวแตกรณี โดยคิดเปนจํานวนรอยละ
ของน้ําหนักสุทธิของปุยอินทรีย
“สารเปนพิษ” หมายความวา สารเคมีหรือสิ่งอื่นที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกมนุษย สัตว พืช จุลนิ ทรีย
สิ่งแวดลอม หรือทรัพยอื่นได
“ปุยเคมีมาตรฐาน” หมายความวา ปุยเคมีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดสูตร และปริมาณขั้นต่ําหรือ
ขั้นสูงของธาตุอาหารหรือสารเปนพิษ และลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยเคมีดังกลาวแตละชนิด
“ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ” หมายความวา ปุยเคมีที่ลวงอายุ หรือถูกกระทบกระเทือนดวยปจจัยใด ๆ
อันทําใหเสื่อมคุณภาพ โดยธาตุอาหารลดนอยลง หรือเปลี่ยนสภาพไป
“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ซึ่งแสดงไวที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
ปุย
“เอกสารกํากับปุย” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหปรากฏความหมายดวยรูป
รอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ อันเกี่ยวกับปุย ซึ่งสอดแทรก หรือรวมไวกับ หรือเปนสวนหนึ่ง
ของภาชนะหรือหีบหอที่บรรจุปุย และใหหมายความรวมถึงคูมือประกอบการใชปุยดวย
“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะเลี้ยงเชื้อ รวบรวม ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง เปลี่ยนภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอบรรจุ หรือแบงบรรจุซึ่งปุย
“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ หรือโอนการครอบครองใหแกบุคคล
อื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนถายหรือเปลี่ยนยานพาหนะ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ความในมาตรา ๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
ยกเวนคาธรรมเนียม กําหนดกิจการอื่น และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๔
---------------------------------------------------------------------------------ความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปุย” ประกอบดวยปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงพาณิชยหนึ่งคน ผูแทนกรมพัฒนาที่ดินหนึ่งคน
ผูแทนกรมวิชาการเกษตรสองคน ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการหนึ่งคน ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหนึ่ง
คน ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน
และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสิบคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยตองเปนเกษตรกรสี่คน ผูแทนสมาคมที่มีกิจการ
เกี่ยวกับการผลิตและการคาปุยสองคน ผูชํานาญการทางดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมาย และดานปุย อีกไม
เกินสี่คน เปนกรรมการ และใหผูแทนกรมวิชาการเกษตรคนหนึ่งเปนเลขานุการ
ใหกรมวิชาการเกษตรทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการปุย
มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
ความในมาตรา ๗ วรรคสองถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๗ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการปุย ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของ
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการ และผูซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไมอยูในที่
ประชุมใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการปุยมอบหมายและใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับแกการประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๕
---------------------------------------------------------------------------------ความในมาตรา ๑๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบแกรัฐมนตรีหรือ
อธิบดี แลวแตกรณี ในเรื่อง
(๑) การอนุญาตการผลิตปุยเพื่อการคา การขายปุย การนําเขาปุย การสงออกปุย การนําผานปุย การ
ขึ้นทะเบียนปุย และการเพิกถอนทะเบียนปุย ตลอดจนการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(๒) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตปุยเพื่อการคา การขายปุย การ
นําเขาปุย การสงออกปุย การนําผานปุย การนําปุยมาเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ กรรมวิธีการตรวจสอบหรือ
การวิเคราะหปุย การตรวจสอบสถานที่ผลิตปุย สถานที่ขายปุย สถานที่นําเขาปุย สถานที่สงออกปุย และ
สถานที่เก็บปุย และการกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุย
(๓) การออกประกาศตามมาตรา ๓๓/๒ หรือมาตรา ๓๔ และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามมาตรา ๓๘
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) เรื่องอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือ ใหสงเอกสารที่เกี่ยวของหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได
ความในหมวด ๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย
---------ความในมาตรา ๑๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานปุยดังตอไปนี้ เวนแตไดรับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(๑) ปุยเคมี
(๒) ปุยชีวภาพยกเวนปุยชีวภาพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๗)
(๓) ปุยอินทรียยกเวนปุยอินทรียที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๗)
การขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
มาตรา ๑๓ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุย มีอํานาจยกเวนการขอรับใบอนุญาตผลิต
ปุยเคมีเพื่อการคาตามมาตรา ๑๒ ใหแกผูทําเหมืองตามกฎหมายวาดวยแรเพื่อผลิตแรซึ่งเปนปุยเคมี ตามที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๖
----------------------------------------------------------------------------------

ผูไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งผูใดประสงคจะผลิตปุยเคมีดังกลาวใหยื่นคําขอรับหนังสืออนุญาตจาก
อธิบดี และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปุย
ในกรณีที่ผูไดรับหนังสืออนุญาตตามวรรคสองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาว
ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียได
ความในมาตรา ๑๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๑๔ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ และมาตรา ๓๕ ไมใชบังคับแก
(๑) การนําเขาหรือการสงออกปุย เพื่อประโยชนในการคนควา ทดลอง หรือวิจัย
(๒) การผลิต การนําเขา หรือการสงออกปุย เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการขึ้นทะเบียนปุย หรือเพื่อ
พิจารณาในการสั่งซื้อ
(๓) การนําเขาหรือการสงออกปุยครั้งหนึ่งในปริมาณไมเกินชนิดละหาสิบกิโลกรัมหรือหาสิบลิตร
ผูดําเนินการที่ไดรับการยกเวนตามวรรคหนึ่งจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
ความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา หรือสงออกปุย
เมื่อปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต
(๑) เปนเจาของกิจการ
(๒) มีถิ่นที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย
(๓) มีสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา สถานที่ขายปุย สถานที่นําเขาปุย สถานที่สงออกปุย หรือสถานที่
เก็บปุย
(๔) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจของ
ผูรับใบอนุญาตอยูแลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบ
หนึ่งป
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนุญาต ตองมีลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) และตองมี
ผูดําเนินกิจการซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒)
ความในมาตรา ๑๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๑๖ ประเภทของใบอนุญาต มีดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา
(๒) ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา
(๓) ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
(๔) ใบอนุญาตขายปุย
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๗
----------------------------------------------------------------------------------

(๕) ใบอนุญาตนําเขาปุย
(๖) ใบอนุญาตสงออกปุย
(๗) ใบอนุญาตนําผานปุย
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๔) สําหรับปุยที่ตน
ผลิต และผูไดรับใบอนุญาตตาม (๕) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๔) สําหรับปุยที่ตนนําเขาแลวแตกรณี
มาตรา ๑๗ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจาง หรือ ตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับคุมกันตามวรรคหนึ่งเปนการ
กระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตน
จะลวงรูหรือควบคุมได
ความในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ใหใชไดในระยะเวลาดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา หรือใบอนุญาตผลิต
ปุยอินทรียเพื่อการคา ใหใชไดหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตขายปุย ใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตนําเขาปุย ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต แตไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต
(๔) ใบอนุญาตสงออกปุย ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต แตไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต
(๕) ใบอนุญาตนําผานปุย ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต แตไมเกินหกเดือนนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต
ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
มาตรา ๑๙ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่แจงการไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตาม
วรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๘
---------------------------------------------------------------------------------ความในหมวด ๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

หมวด ๓
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย
----------ความในมาตรา ๒๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๒๐ หามมิใหผูรับใบอนุญาต
(๑) ผลิตหรือขายปุยนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสงตรงตอผูรับ
ใบอนุญาตขายปุย
(๒) ผลิตหรือนําเขาปุยไมตรงตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ความในมาตรา ๒๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๒๑ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ผลิตปุยเคมี
เพื่อการคา ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่ทําการที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต
(๓) จัดใหมกี ารวิเคราะหปุยเคมีทุกครั้งที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต โดยมีหลักฐานแสดง
รายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกครั้ง ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป
(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมีที่ผลิตขึ้น โดยผูรับใบอนุญาตผลิต
ปุยเคมีเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก และในฉลากตองแสดง
(ก) ชื่อทางการคา และมีคําวา ปุยเคมี ปุยเคมีมาตรฐาน หรือ ปุยอินทรียเคมี แลวแตกรณี
(ข) เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมี
(ค) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
(ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยเคมีตามระบบเมตริก
(จ) ชื่อผูผลิต และที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา
(ฉ) ชื่อทางเคมีและปริมาณของสารเปนพิษที่อยูในปุยเคมี
(ช) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด
(๖) จัดใหมีคําชี้แจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับปุยเคมีในกรณีที่
ปุยเคมีมีสารเปนพิษผสมอยูดวย
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความใน (๔) และ (๕) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา ซึ่งขายปุยเคมีที่ตนผลิต
โดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคารายอื่น
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๙
---------------------------------------------------------------------------------ความในมาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๑/๑ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปนสถานที่ผลิตปุยชีวภาพ
เพื่อการคา ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่ทําการที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต
(๓) จัดใหมีการควบคุมคุณภาพปุยชีวภาพทุกครั้งที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต โดยมี
หลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการตรวจสอบจุลินทรียทุกครั้ง ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป
(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยชีวภาพที่ผลิตขึ้น โดยผูรับใบอนุญาตผลิต
ปุยชีวภาพเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก และในฉลากตองแสดง
(ก) ชื่อทางการคา และมีคําวา ปุยชีวภาพ
(ข) เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยชีวภาพ
(ค) ปริมาณจุลินทรียรับรอง
(ง) วิธีการเก็บรักษา
(จ) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยชีวภาพตามระบบเมตริก
(ฉ) วัสดุรองรับของปุยชีวภาพ
(ช) ชื่อผูผลิต และที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา
(ซ) วันที่ผลิตและวันสิ้นอายุของปุยชีวภาพ
(ฌ) ขอความอื่นที่รฐั มนตรีกําหนดใหมีในฉลาก
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยชีวภาพตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกําหนด
(๖) จัดใหมีคําชี้แจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับปุยชีวภาพ
ในกรณีที่ปุยชีวภาพมีสารเปนพิษผสมอยูดวย
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความใน (๔) และ (๕) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาซึ่งขายปุยชีวภาพที่
ตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคารายอื่น
ความในมาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๒๑/๒ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปนสถานที่ผลิตปุยอินทรีย
เพื่อการคา ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่ทําการที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต
(๓) จัดใหมีการวิเคราะหปุยอินทรียทุกครั้งที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิตโดยมีหลักฐาน
แสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกครั้ง ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๐
----------------------------------------------------------------------------------

(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยอินทรียที่ผลิตขึ้น โดยผูรับใบอนุญาตผลิต
ปุยอินทรียเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก และในฉลากตองแสดง
(ก) ชื่อทางการคา และมีคําวา ปุยอินทรีย
(ข) เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยอินทรีย
(ค) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง
(ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยอินทรียตามระบบเมตริก
(จ) ชื่อผูผลิต และที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
(ฉ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยอินทรียตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด
(๖) จัดใหมีคําชี้แจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับปุยอินทรียในกรณี
ที่ปุยอินทรียมีสารเปนพิษผสมอยูดวย
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความใน (๔) และ (๕) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ซึ่งขายปุยอินทรียที่
ตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคารายอื่น
ความในมาตรา ๒๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๒๒ ใหผูรับใบอนุญาตขายปุยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร หรือสถานที่ทําการแสดงวาเปน
สถานที่ขายปุย ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) จัดใหมีการแยกเก็บปุยเปนสวนสัดตางหากจากสิ่งบริโภคตามสมควร
(๓) รักษาฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยและเอกสารกํากับปุยตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ (๔)
(๕) และ (๖) มาตรา ๒๑/๑ (๔) (๕) และ (๖) มาตรา ๒๑/๒ (๔) (๕) และ (๖) หรือมาตรา ๒๓ (๕)
และ (๖) แลวแตกรณี ใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน
(๔) ในกรณีที่ผูขายแบงปุยเคมีจากภาชนะหรือหีบหอบรรจุเพื่อขายปลีก ผูขายตองระบุปริมาณธาตุ
อาหารรับรองใหตรงกับปุยเคมีที่แบงขายนั้น
(๕) รักษาภาชนะหรือหีบหอบรรจุปยุ ใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ถาภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยชํารุด
ใหเปลี่ยนภาชนะหรือหีบหอบรรจุได แตตองจัดใหมีขอความตรงกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุเดิมที่ชํารุด
(๖) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความในมาตรา ๒๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๒๓ ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) แจงการนําเขาปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาที่ทุกครั้งที่นําเขา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๑
----------------------------------------------------------------------------------

(๒) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือสถานที่ทําการแสดงวาเปน
สถานที่นําเขาปุย ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๓) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาต
(๔) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตปุยซึ่งแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหปุยทุกครั้งที่นําเขาปุย
(๕) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑ (๔)
มาตรา ๒๑/๑ (๔) หรือมาตรา ๒๑/๒ (๔) แลวแตกรณี
(๖) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความใน (๕) และ (๖) ไมใชบังคับแกผูนําเขาปุยที่มิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอ
ความในมาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๒๓/๑ ใหผูรับใบอนุญาตสงออกปุยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) แจงการสงออกปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาที่ทุกครั้งที่สงออกปุย
(๒) จัดใหมีฉลากตามที่อธิบดีกําหนด
(๓) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย หรือ
ถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ความในมาตรา ๒๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๒๕ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย
ณ สถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา สถานที่ขายปุย สถานที่นําเขาปุย หรือสถานที่สงออกปุย แลวแตกรณี
ความในมาตรา ๒๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๒๖ ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา สถานที่ขายปุย สถานที่นําเขา
ปุย สถานที่สงออกปุย หรือสถานที่เก็บปุย แลวแตกรณี ตองแจงยายสถานที่ดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยาย
มาตรา ๒๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ตองแจงการเลิก
กิจการเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ และใหถือวาใบอนุญาต
สิ้นอายุตั้งแตวันเลิกกิจการตามที่แจงไวนั้น

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๒
---------------------------------------------------------------------------------ความในมาตรา ๒๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๒๘ ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ ตองขายปุยของตนที่เหลืออยูใหหมดภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการยังจัดการ
ขายปุยที่เหลืออยูไมหมด ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยที่เหลืออยูนั้นออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่นใด
ตามที่อธิบดีเห็นสมควร เงินที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหักคาใชจายแลว ใหคืนแกเจาของปุยหรือผูซึ่ง
มีสิทธิรับเงินนั้น
มาตรา ๒๙ ถาผูรับใบอนุญาตตาย และมีบุคคลผูซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับใบอนุญาตไดตาม
พระราชบัญญัตินี้แสดงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย
เพื่อขอดําเนินกิจการที่ผูตายไดรับอนุญาตนั้นตอไป ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวา
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาผูแสดงความจํานงเปนผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต
วันที่ผูรับใบอนุญาตตาย
ความในหมวด ๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

หมวด ๔
การควบคุมปุย
----------ความในมาตรา ๓๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยดังตอไปนี้
(๑) ปุยปลอม
(๒) ปุยเคมีผิดมาตรฐาน
(๓) ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ เวนแตกรณีตามมาตรา ๓๑
(๔) ปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑ หรือปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ
(๕) ปุยที่ตองขึ้นทะเบียน แตมิไดขึ้นทะเบียนไว
(๖) ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
(๗) ปุยที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ความในมาตรา ๓๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดมีปุยเคมีเสื่อมคุณภาพไวในครอบครองตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่
และหากประสงคจะขายตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๓
---------------------------------------------------------------------------------ความในมาตรา ๓๒(๕) ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๒ ปุยเคมีหรือวัตถุที่มีลักษณะตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยเคมีปลอม
(๑) ปุยเคมีหรือวัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวน เพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดวาเปน
ปุยเคมีแท
(๒) ปุยเคมีที่แสดงชื่อวาเปนปุยเคมีอื่นซึ่งไมตรงกับความจริง
(๓) ปุยเคมีที่แสดงชื่อ หรือ เครื่องหมายการคาของผูผลิตปุยเคมีเพื่อการคา หรือ ที่ตั้งสถานที่ผลิต
ปุยเคมีเพื่อการคา ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๔) ปุยเคมีที่แสดงวาเปนปุยเคมีมาตรฐาน หรือเปนปุยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว ซึ่งไมตรงกับความ
จริง
(๕) ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งต่ํากวารอยละสิบตามที่ขึ้น
ทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก
ความในมาตรา ๓๒/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๒/๑ ปุยชีวภาพที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยชีวภาพปลอม
(๑) ปุยชีวภาพที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา หรือที่ตั้งสถานที่
ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๒) ปุยชีวภาพที่แสดงวาเปนปุยชีวภาพที่ขึ้นทะเบียนไว ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๓) ปุยชีวภาพที่ผลิตขึ้นโดยมีชนิดของจุลินทรียไมตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก
ความในมาตรา ๓๒/๒ เพิ่มโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐)

มาตรา ๓๒/๒ ปุยอินทรียหรือวัตถุที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยอินทรียปลอม
(๑) วัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดวาเปนปุยอินทรีย
(๒) ปุยอินทรียที่แสดงชื่อวาเปนปุยอินทรียอื่น ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๓) ปุยอินทรียที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตปุยอินทรียเ พื่อการคา หรือที่ตั้งสถานที่
ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๔) ปุยอินทรียที่แสดงวาเปนปุยอินทรียที่ขึ้นทะเบียนไว ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๕) ปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต่ํากวารอยละสิบตามที่ขึ้นทะเบียนไวหรือที่
ระบุไวในฉลาก
ความในมาตรา ๓๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๓ ปุยเคมีที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน
(๑) ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งต่ํากวาที่ขึ้นทะเบียนไวหรือ
ตามเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน แตไมถึงขนาดเปนปุยเคมีปลอมตามมาตรา ๓๒ (๕)
(๒) ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือมีลักษณะอยางอื่นที่สําคัญตอคุณภาพของปุยเคมี
ผิดไปจากเกณฑที่ขึ้นทะเบียนไว หรือผิดไปจากเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๔
----------------------------------------------------------------------------------

(๓) ปุยอินทรียเคมีที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวาที่ขึ้นทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก
ความในมาตรา ๓๓/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๓/๑ ปุยชีวภาพที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑ
(๑) ปุยชีวภาพที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณจุลินทรียรับรองชนิดใดชนิดหนึ่งต่ํากวาที่ไดขึ้นทะเบียนไวหรือ
ที่ระบุไวในฉลาก
(๒) ปุยชีวภาพที่สิ้นอายุ
ความในมาตรา ๓๓/๒ เพิ่มโดยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๓/๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพปุยอินทรีย ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปุยมีอํานาจกําหนดเกณฑเกี่ยวกับปริมาณอินทรียวัตถุ อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน หรือ
ลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยอินทรียแตละชนิด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ปุยอินทรียที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ
(๑) ปุยอินทรียที่ไมเปนไปตามเกณฑที่อธิบดีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง
(๒) ปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต่ํากวาที่ขึ้นทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก
แตไมถึงขนาดเปนปุยอินทรียปลอมตามมาตรา ๓๒/๒ (๕)
ความในหมวด ๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

หมวด ๕
การประกาศ การขึ้นทะเบียน และการโฆษณาเกี่ยวกับปุย
----------ความในมาตรา ๓๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๔ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังตอไปนี้
(๑) ปุยเคมีมาตรฐาน โดยกําหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสูตร ปริมาณขั้นต่ําหรือขั้นสูงของ
ปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเปนพิษที่ใหมีในปุยเคมีได และลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยเคมี
มาตรฐานแตละชนิด ทั้งนี้ ใหการกําหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกดังกลาวขางตนมีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) วัตถุที่ใชทําเปนภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย รวมทั้งวิธีปดผนึกหรือเย็บภาชนะหรือหีบหอ
ดังกลาวขางตน
(๓) กําหนดน้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบหอเพื่อการคาของปุย
(๔) กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะหและเกณฑคลาดเคลื่อนสําหรับการวิเคราะหตรวจสอบ
ตัวอยางปุย
(๕) กําหนดปุยที่ไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
(๖) กําหนดปริมาณขั้นสูงของสารเปนพิษที่ใหมีในปุยนอกจากปุยเคมีมาตรฐาน
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๕
----------------------------------------------------------------------------------

(๗) กําหนดปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตในการผลิตเพื่อการคา
ขาย โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
(๘) หามสงออกปุยชนิดใดๆ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อปองกันและแกไขการขาดแคลนปุย
ความในมาตรา ๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๕ ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเพื่อการคาหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยผูใดประสงคจะผลิตหรือ
นําเขาปุยชนิดอื่นใด นอกจากปุยเคมีมาตรฐานและปุยที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๕) ตองนําปุยชนิด
นั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยแลว จึงจะผลิต
หรือนําเขาปุยนั้นได
ความในมาตรา ๓๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แท)

มาตรา ๓๖ ผูขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา ๓๕ ตองสงตัวอยางปุยเคมีที่ขอขึ้นทะเบียนพรอมทั้ง
แจงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อปุยเคมี
(๒) วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี
(๓) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
(๔) ปุยเคมีที่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ตองแจงชนิดและปริมาณธาตุอาหารดังกลาว
(๕) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
(๖) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยเคมี
(๗) วิธีวิเคราะหปุยเคมี
(๘) วิธีการผลิตปุยเคมีโดยยอ
(๙) ฉลาก
(๑๐) เอกสารกํากับปุยเคมี
(๑๑) รายงานการวิเคราะหปุยเคมีของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการ หรือ
หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
(๑๒) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ”
ความในมาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๖/๑ ผูขอขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพตามมาตรา ๓๕ ตองสงตัวอยางปุยชีวภาพที่ขอขึ้นทะเบียน
พรอมทั้งแจงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ประเภทหรือชนิดของปุยชีวภาพ
(๒) วัสดุรองรับของปุยชีวภาพ
(๓) ชนิดของจุลินทรียและปริมาณจุลินทรียรับรอง
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
(๕) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยชีวภาพ
(๖) วิธีตรวจวิเคราะห
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๖
----------------------------------------------------------------------------------

(๗) วิธีการผลิตปุยชีวภาพโดยยอ
(๘) ฉลาก
(๙) เอกสารกํากับปุยชีวภาพ
(๑๐) รายงานการวิเคราะหจุลินทรียในปุยชีวภาพของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการ
หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
(๑๑) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ
ความในมาตรา ๓๖/๒ เพิ่มโดยมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๖/๒ ผูขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรียตามมาตรา ๓๕ ตองสงตัวอยางปุยอินทรียที่ขอขึ้นทะเบียน
พรอมทั้งแจงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ประเภทหรือชนิดของปุยอินทรีย
(๒) วัตถุอันเปนสวนประกอบหลักของปุยอินทรีย
(๓) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
(๕) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยอินทรีย
(๖) วิธีวิเคราะหปุยอินทรีย
(๗) วิธีการผลิตปุยอินทรียโดยยอ
(๘) ฉลาก
(๙) เอกสารกํากับปุยอินทรีย
(๑๐) รายงานการวิเคราะหปุยอินทรียของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการ หรือ
หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
(๑๑) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ
ความในมาตรา ๓๗ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๗ การแกไขรายการทะเบียนปุยจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ความในมาตรา ๓๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๘ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน การขอแกไขรายการทะเบียน หรือ
การแกไขรายการทะเบียนปุย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการปุย
ความในมาตรา ๓๘/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๘/๑ คาใชจายในการวิเคราะหปุย ใหชําระตามอัตรา วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๗
---------------------------------------------------------------------------------ความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๓๙ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนปุย เมื่อคณะกรรมการปุยเห็นวา
(๑) รายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนปุยไมถูกตองตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๖/๑
หรือมาตรา ๓๖/๒ แลวแตกรณี หรือการขอแกไขรายการทะเบียนไมถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด ตามมาตรา ๓๘
(๒) เปนปุยปลอม
(๓) เปนปุยที่มีสารเปนพิษ หรือที่มีจุลินทรียที่ผลิตสารเปนพิษหรือจุลินทรียที่เปนเชื้อโรคเกินกวาที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) เปนปุยที่ใชชื่อทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง
(๕) ปุยที่ขอขึ้นทะเบียนนั้นไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได
(๖) เปนปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน เวนแตระยะเวลาไดลวงพนไปแลวไมนอยกวาสามปนับ
แตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน
คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด
ความในมาตรา ๔๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๔๐ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย ใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และ
สามารถตออายุไดครั้งละหาป
ถาผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยประสงคจะขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย จะตองยื่นคําขอ
กอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยนั้นสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาพนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยและการอนุญาตใหตออายุใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ความในมาตรา ๔๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๔๑ ปุยที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว หากภายหลังปรากฏวาปุยนั้นอาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือเปน
ปุยปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑ หรือปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนปุยนั้นได คําสั่งเพิกถอนทะเบียนปุยนั้น ใหแจง
เปนหนังสือใหผูถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนปุยทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน
ปุยตองสงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งเพิก
ถอนทะเบียนปุย
คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๘
---------------------------------------------------------------------------------ความในมาตรา ๔๒ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๔๒ กรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
แจงตอพนักงานเจาหนาที่และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
ความในมาตรา ๔๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๔๓ ผูโฆษณาขายปุยจะตอง
(๑) ไมแสดงสรรพคุณปุยเปนเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวปุยหรือเปนสวนประกอบของปุย ซึ่งความจริงไมมีวัตถุหรือ
สวนประกอบนั้นในปุย หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ
(๓) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณปุยโดยบุคคลอื่น
ความในมาตรา ๔๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา สถานที่ขายปุย สถานที่นําเขาปุย สถานที่สงออกปุย หรือ
สถานที่เก็บปุย ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อ
ตรวจสอบควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทํา
การ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจคนปุย และอาจยึด
หรืออายัดปุย ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
(๓) นําปุยหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนปุยในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือ
วิเคราะห ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตและผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
เมื่อผูซึ่งเกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
ความในมาตรา ๔๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๔๖ ปุยรวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช และเอกสารที่ไดยึดหรืออายัดไว
ตามมาตรา ๔๔ ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาล
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบ

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๑๙
----------------------------------------------------------------------------------

วันนับแตวันที่ยึดหรืออายัด หรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไม
พิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
ถาสิ่งที่ยึดหรืออายัดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอการเกิดความเสียหาย
หรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของปุย พนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการ
ขายทอดตลาดปุยนั้น รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช หรือเอกสาร เสียกอนถึงกําหนดก็
ได ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
ความในมาตรา ๔๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการไมถูกตองเกี่ยวกับฉลาก ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย
หรืออื่นๆ ที่ผูรับใบอนุญาตพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่สงคําเตือนเปนหนังสือให
ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการใหเปนไปตามคําเตือนนั้นใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําเตือนนั้น เมื่อ
พนระยะเวลาดังกลาวแลว หากไมปฏิบัติตามคําเตือนใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําอัน
เปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป
หมวด ๗
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
---------มาตรา ๔๙ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้ง
ละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันหรือ ในกรณีที่มีการฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวากระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึงที่สุดก็ได
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และระหวางถูก
สั่งพักใชใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได
มาตรา ๕๐ เมื่อปรากฏตออธิบดีวา ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือกระทําผิด
พระราชบัญญัตินี้หลายครั้งหรือครั้งเดียวแตเปนกระทําผิดรายแรง อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และจะขอรับ
ใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองป นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
และพนักงานเจาหนาที่จะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร
ความในมาตรา ๕๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๕๑ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหแจงเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๒๐
----------------------------------------------------------------------------------

มาตรา ๕๒ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได เมื่อเปนที่
พอใจวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกาศซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา ๕๓ ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปน
หนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่ในทางที่เปนคุณแกผูอุทธรณได
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต
ความในมาตรา ๕๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

มาตรา ๕๔ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองขายปุยของตนที่เหลือใหหมดภายในกําหนดหกสิบวันนับแต
วันที่ไดทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะ
ผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏวาผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตยังจัดการขายปุยที่
เหลืออยูไมหมด ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยที่เหลืออยูนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นใดตามที่
อธิบดีเห็นสมควร เงินที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหักคาใชจายแลวใหคืนแกเจาของปุยหรือผูซึ่งมีสิทธิ
รับเงินนั้น
ความในหมวด ๘ ปุยอินทรีย มาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ความในหมวด ๙ บทกําหนดโทษ มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๗๒
ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชความตอไปนี้แทน

หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
----------มาตรา ๕๖ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการปุยตามมาตรา ๑๑ หรือขัดขวาง หรือไมอํานวย
ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน และ
ปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๒๑
----------------------------------------------------------------------------------

มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา
๑๔ หรือมาตรา ๓๔ (๕) หรือ (๗) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ (๑) มาตรา ๒๖ หรือมาตรา ๒๗
หรือไมปฏิบัติตามคําเตือนของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึง
สองหมื่นบาท
มาตรา ๖๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๒๐ (๒) หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับใบอนุญาตขายปุยเคมี ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยเคมี หรือผูรับใบอนุญาตสงออกปุยเคมีผูใดไม
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๓/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแต
สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๒ ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตามวรรค
หนึ่ง
มาตรา ๖๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท
มาตรา ๖๓ ผูใดผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง
สิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งแสน
หาหมื่นบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท
มาตรา ๖๔ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๑) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึง
สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม ตองระวางโทษปรับตั้งแตแปดพัน
บาทถึงแปดหมื่นบาท
มาตรา ๖๕ ผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยชีวภาพโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๑) (๕) (๖) หรือ
(๗) โดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพปลอม ปุยชีวภาพที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียน ปุยชีวภาพที่รัฐมนตรีสั่ง
เพิกถอนทะเบียน หรือปุยชีวภาพที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตองระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่กําหนดตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๖๗
วรรคสอง มาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง แลวแตกรณี
ผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยอินทรียโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗) โดย
ไมรูวาเปนปุยอินทรียปลอม ปุยอินทรียที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียน ปุยอินทรียที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๒๒
----------------------------------------------------------------------------------

ทะเบียน หรือปุยอินทรียที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตองระวางโทษหนึ่งในสี่ของโทษที่
กําหนดตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๖๗ วรรคสอง
มาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง แลวแตกรณี
มาตรา ๖๖ ผูใดผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตองระวางโทษปรับตั้งแตหกหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
มาตรา ๖๗ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึง
สี่หมื่นบาท
มาตรา ๖๘ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๓) หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้ง
แตสองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูใดผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หนึ่งปถึงสองปหกเดือน และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนปุยอินทรีย ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษ
ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑ ตองระวางโทษปรับตั้งแต
สามหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นหาพันบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่กําหนดตามวรรคสาม
มาตรา ๗๐ ผูใดขายหรือนําเขาปุยชีวภาพโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามเดือนถึงหนึ่งปหกเดือน และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนปุยอินทรีย ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑ ตองระวางโทษปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่กําหนดตามวรรคสาม
---------------------------------------------------------------------------------สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

๒๓
----------------------------------------------------------------------------------

มาตรา ๗๑ ผูใดผลิตเพื่อการคาหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๕) ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียน
ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
มาตรา ๗๒ ผูใดขายปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๕) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียน
ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ความในมาตรา ๗๒/๑ ถึงมาตรา ๗๒/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๗๒/๑ ผูใดโฆษณาขายปุยโดยฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒/๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิต ขาย หรือนําเขาปุยภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิได
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับวันละไมเกินสี่รอยบาทตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา ๗๒/๓ บรรดาความผิดกรณีไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๓/๑ หาก
ผูกระทําความผิดนั้นเปนผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยชีวภาพ ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตาม
มาตรา ๖๐ วรรคสอง
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยอินทรีย ตองระวางโทษ
หนึ่งในสี่ของโทษที่กําหนดตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง
มาตรา ๗๒/๔ บรรดาความผิดกรณีฝาฝนมาตรา ๒๐ (๒) หรือมาตรา ๓๐ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗)
หากวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนปุยชีวภาพ ผูกระทําความผิดตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนด
ตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี
ในกรณีที่วตั ถุแหงการกระทําความผิดเปนปุยอินทรีย ผูกระทําความผิดตองระวางโทษหนึ่งในสี่ของ
โทษที่กําหนดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี
มาตรา ๗๒/๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล เวนแต
กรณีตามมาตรา ๗๒/๒ ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน
ไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
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มาตรา ๗๒/๖ เมื่อศาลไดพิพากษาลงโทษผูใด เนื่องจากไดกระทําความผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา
๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา
๗๒/๑ หรือมาตรา ๗๒/๔ ใหศาลสั่งริบปุย ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตปุย
หรือเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีนั้นใหแกกรมวิชาการเกษตร เพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามที่
เห็นสมควร
มาตรา ๗๒/๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว ให
ถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
ความในมาตรา ๓๗ ถึงมาตรา ๔๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการปุยตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการปุยตามพระราชบัญญัติ
นี้ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๙ บรรดาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
ถาผูรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยตามวรรคหนึ่งประสงคจะดําเนินกิจการตอไป ให
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตหรือใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนปุยเดิมสิ้นอายุ และใหดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเดิมไปพลาง
กอนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยใหมหรือไดรับแจงใหทราบถึงการไม
อนุญาตหรือการไมรับขึ้นทะเบียน
มาตรา ๔๐ ใหผูผลิตเพื่อการคา ผูขาย ผูนําเขา หรือผูสงออกปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และในกรณีที่เปนผูผลิตหรือผูนําเขาใหยื่น
คําขอขึ้นทะเบียนปุยตามมาตรา ๓๘ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อได
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอขึ้นทะเบียนปุยดังกลาวแลว ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปโดยถือวาเปนผูรับ
ใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตหรือการไมรับขึ้นทะเบียน
ถาผูผลิตหรือผูนําเขาตามวรรคหนึ่งประสงคจะเลิกกิจการที่ถือวาไดรับอนุญาต หรือไดยื่นคําขอขึ้น
ทะเบียนปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลวแตพนักงานเจาหนาที่ไมรับขึ้นทะเบียน ใหผูนั้น
ขายปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียของตนที่เหลืออยูหรือปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่พนักงานเจาหนาที่ไมรับขึ้น
ทะเบียนนั้นใหหมดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการเลิกกิจการหรือวันที่ไดรับแจงใหทราบถึงการไมรับ
ขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายเวลาดังกลาวให
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ในกรณีที่ปรากฏวาผูผลิตหรือผูนําเขาตามวรรคหนึ่ง ขายปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่เหลืออยูไมหมด
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่เหลืออยูหรือที่
พนักงานเจาหนาที่ไมรับขึ้นทะเบียนนั้นออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร เงิน
ที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหักคาใชจายแลว ใหคืนแกเจาของปุยหรือผูซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น
มาตรา ๔๑ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งใชบังคับอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตขายปุย
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตนําเขาปุย
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตสงออกปุย
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตนําผานปุย
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๘) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๙) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๑๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย
ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท
(๑๒) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๑๓) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตแตละ ฉบับ
(๑๔) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยครั้งละเทากับคาธรรมเนียม ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย
แตละฉบับ
(๑๕) การแกไขรายการทะเบียนปุย
ฉบับละ ๓๐๐ บาท
---------------------------------------------------------------------------------------------

เรียบเรียงโดย
ศักดิ์เกษม สุนทรภัทร
ฝายปุยเคมี สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๒ มกราคม ๒๕๕๑
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