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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน 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 ซึ่งมาตรา 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 โดยใหยื่น คําขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามแบบ ท.ค.1
ทายประกาศนี้ พรอมสงมอบตัวอยางภาชนะบรรจุหรือภาพถายภาชนะบรรจุ ตัวอยางปุยเคมีที่ขอขึ้น
ทะเบียน และเอกสารหลักฐานใหครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ ท.ค.1 รวม ๑ ชุด ตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ให ปุ ย เคมี ม าตรฐานหรื อ ปุ ย ที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนดตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๕)
แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ไดรับการยกเวนการขึ้นทะเบียนตามขอ ๑ วรรคหนึ่ง
ขอ ๒ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาขึ้นทะเบียนปุยเคมีในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ปุยเคมีที่เปนปุยเชิงผสม หรือ ปุยเชิงประกอบ ซึ่งมีธาตุอาหารหลักตั้งแต ๒ ธาตุขึ้นไป
ตองมีปริม าณธาตุอาหารหลักรวมกัน ไมต่ํากวารอยละ ๒๐ ของน้ําหนัก มีปริมาณธาตุอาหารหลัก
แตละชนิดตองไมต่ํากวารอยละ ๓ ของน้ําหนัก และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๓ ของน้ําหนัก
(๒) ปุยเคมีที่เปนปุยเชิงเดี่ยวที่มีปริมาณธาตุอาหารหลักไมถึงรอยละ ๒๐ ของน้ําหนักตอง
เปนสารประกอบหรือมีสูตรโครงสรางแนนอน และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๓ ของน้ําหนัก
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สําหรับปุ ยเคมีหิ น ฟอสเฟต ต องมีปริ มาณธาตุอาหารหลั กตั้ งแต รอ ยละ ๓ ของน้ํา หนั ก
มีปริ ม าณฟอสเฟตทั้ งหมดไม ต่ํา กวา รอ ยละ ๒๐ ของน้ํ าหนั ก ความละเอียดไมต่ํ ากวา ๔๐ เมช
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของน้ําหนัก และมีความชื้นไมเกินรอยละ ๓ ของน้ําหนัก
(๓) ปุยอินทรียเคมี ตองมีธาตุอาหารหลักตั้งแต ๒ ธาตุขึ้นไปและตองมีปริมาณธาตุอาหาร
หลักรวมกัน ไมต่ํากวาร อยละ ๑๒ ของน้ํา หนัก ปริ มาณธาตุอาหารหลักแตละชนิดตอ งไมต่ํากว า
รอยละ ๓ ของน้ําหนัก มีปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของน้ําหนัก
และมีความชื้น ไมเกินรอยละ ๑๐ ของน้ําหนัก
(๔) ปุยเคมีที่จะรับขึ้น ทะเบียนเปนปุยขาว ไมวาจะเปนปุยเคมีที่นําเขามาในราชอาณาจักร
หรือผลิตปุยเคมีเพื่อการคาใหมีไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) รวมอยูในไนโตรเจนทั้งหมด
(Total Nitrogen) ได แตจะนําไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) มานับรวมกับไนโตรเจน
ที่จดทะเบียนเปน สูตรปุยขาวตามที่กรมการขาวแนะนําไมได
(๕) ปุยเคมีที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่นํามาขึ้นทะเบียน และประสงคจะนําปุยเคมีนั้น
ไปแบงบรรจุ ใหใ ชผลการวิเคราะหปุยเคมีฉบับเดียวกันไดเมื่อยื่นคําขอขึ้น ทะเบียนปุยเคมีตอเนื่อง
ในคราวเดียวกัน
(๖) เครื่องหมายการคาที่ใ ชใ นการขึ้น ทะเบียนปุยเคมี ตองเปนเครื่องหมายการคาที่ไดรับ
การจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย
ขอ ๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอและหลักฐานตามขอ ๑ แลว ใหรายงานผลการ
ตรวจสอบพรอมกับความเห็นตออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๔ เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เห็นสมควรอนุญาตใหผูขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีสูตรใด
หรือชนิดใด ใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามแบบ ท.ค.3 ทายประกาศนี้
ปุยเคมีสูตรใดหรือชนิดใดที่คณะกรรมการปุยเห็นวาไมสมควรอนุญาตใหขึ้นทะเบียนปุยเคมี
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีทราบโดยมิชักชา
ขอ ๕ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี ๑ ฉบับ ใหใชไดกับปุยเคมี ๑ สูตร ๑ ชื่อการคา
๑ เครื่องหมายการคา
ขอ ๖ ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี ซึ่งประสงคจะแกไขรายการในทะเบียนปุยเคมี
ตามที่ไดขึ้นทะเบียนไว ใหยื่นขอแกไขรายการในทะเบียนปุยเคมี เปนหนังสือชี้แจงรายละเอียดพรอม
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กับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีที่ขอแกไขนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร
เมื่ อ พนัก งานเจ า หน า ที่ ตรวจสอบแลว ให ร ายงานผลการตรวจสอบพร อ มกับ ความเห็ น
ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควรอนุญาต
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนปุยเคมีได ใหสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตอไปได และรายงานใหประธานคณะกรรมการปุยทราบ
ขอ ๗ ผูซึ่งยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีที่อธิบดีไดอนุมัติใหขึ้นทะเบียนแลว หากผูยื่นคําขอ
ไมม าติดตอขอรับใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนปุยเคมีสูตรดังกลาว ภายใน ๖๐ วัน นับแตวัน ยื่นคําขอ
ขึ้นทะเบียนปุยเคมี ใหถือวาผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียนสละสิทธิในการขึ้นทะเบียนตามคําขอขึ้นทะเบียนนั้น
ขอ ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามอัตรา
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกอนที่จะมอบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีใหแกผูขอขึ้นทะเบียนปุยเคมี
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เมทนี สุคนธรักษ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ท.ค.1

คําขอขึ้นทะเบียนปุยเคมี

สําหรับพนักงานเจาหนาที่กรอก
เลขที่รับ......................................
วันที่............................................
พนักงานเจาหนาที่ผูรับ...............

เขียนที่....................................................................
วันที่..............เดือน..............................................พ.ศ..................
ขาพเจา...........................................................................................อายุ.........ป สัญชาติ......................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................. ออกให ณ......................................................
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่......................................................... ออกให ณ......................................................
อยูบานเลขที่..........................................................หมูที่..........ซอย....................................................................................
ถนน.......................................................................ตําบล/แขวง..........................................................................................
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท..............................
ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ/ผูรับมอบอํานาจ ของ (ชื่อนิติบุคคล/ราน).....................................................................................
เลขประจําตัวผูเ สียภาษีอากรของนิติบุคคล/ราน.................................................................................................................
ทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณิชย เลขที่................................................... ออกให ณ......................................................
สํานักงานเลขที่......................................................หมูที่...........ซอย...................................................................................
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง...........................................................................................
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด......................................................โทรศัพท.............................
เปนผูไ ดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี มีความประสงคขอขึ้นทะเบียนปุยเคมี ในฐานะ
นําเขาปุย
ใบอนุญาตนําเขาปุย เลขที่..........................................................
ผลิตปุยเคมีเพือ่ การคา
ผสม
ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา เลขที่......................................
แบงบรรจุ
โดยมีรายการปุย เคมีที่ขอขึ้นทะเบียน และสงเอกสารแนบคําขอดังตอไปนี้.1. รายการปุยเคมีที่ขอขึน้ ทะเบียน
1.1 ประเภทปุยเคมี
ปุยเชิงเดีย่ ว
ปุยเชิงประกอบ
ปุยเชิงผสม
ปุยอินทรียเ คมี
1.2 ชื่อปุยทางเคมี หรือชื่อสามัญ (ถามี)....................................................................................................................
1.3 ชื่อการคา..............................................................................................................................................................
1.4 เครื่องหมายการคา (ตรา)......................................................ทะเบียนเครือ่ งหมายการคา....................................
1.5 ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรับรอง (สูตร/เกรด).................................................................................................
1.6 ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรอง (ถามี)...............................................................................................................
1.7 ชนิดและปริมาณธาตุอาหารเสริม (ถามี).............................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.8 ปริมาณอินทรียวัตถุ (ถามี)...................................................................................................................................
1.9 ลักษณะของปุยเคมี (เม็ด/ผง/เกล็ด/น้ํา ฯลฯ).......................................................................................................
/1.10 ชือ่ และ….

1.10 ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของปุย เคมี..................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
1.11 ชื่อและปริมาณของวัตถุหรือสิ่งผสมอื่น ๆ ในปุยเคมี (รอยละของน้ําหนัก)...................................................
.............................................................................................................................................................................
1.12 ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษที่ผสมในปุยเคมี...............................................................................................
1.13 ขนาดบรรจุตอหนวย (ตามระบบเมตริก) และชนิดภาชนะบรรจุ.....................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
1.14 วิธีการวิเคราะหปยุ เคมี.......................................................................................................................................
1.15 ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ ลิตปุยเคมี.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
สั่งปุยเคมีจาก (กรณีผลิตปุยเคมีเพือ่ การคาแบบแบงบรรจุ)................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. หลักฐานแนบคําขอทะเบียนปุยเคมีที่สงประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนปุยเคมี.ตัวอยางฉลากปุย เคมีและขอความที่แสดงในฉลาก (ถามี)
ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยเคมีไมเกิน 6 เดือนนับแตวันรายงานผลวิเคราะห
กรรมวิธีการผลิตปุย เคมีของผูผลิตโดยยอ
เอกสารกํากับปุยเคมี (คําแนะนําการใชปยุ เคมี วิธีใช อัตราที่ใช ขอควรระวัง ฯลฯ) (ถามี)
ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปยุ เคมี (ถามี)
ตัวอยางปุย เคมีที่ขอขึ้นทะเบียน
เอกสารอื่น ๆ (ถามี)……………………….………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา รายการปุย เคมีที่ขอขึน้ ทะเบียน หลักฐานที่แนบและตัวอยางปุย เคมีที่สง ตามคําขอฯ
ขางตนเปนความจริงทุกประการ และขอรับรองวาเปนเจาของเครื่องหมายการคา หรือ เปนผูไดรับอนุญาตใหใช
เครือ่ งหมายการคาดังกลาวขางตนจริง หากเปนการละเมิดหรือลวงสิทธิในชื่อ และ/หรือ เครือ่ งหมายการคาของผูอนื่
ขาพเจาขอยอมรับผิดแตเพียงผูเ ดียว
(ลงลายมือชื่อ).............................................................ผูขอขึ้นทะเบียน
(.............................................................)
ประทับตราบริษัท/หาง/ราน (ถามี)

ท.ค.3

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
--------------------

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่.................../.................
กรมวิชาการเกษตร
ใบสําคัญฉบับนี้ใหไวแก......................................................................................................................................
ซึ่งมีใบอนุญาต..................................................................................................................เลขที่.........................................
เพื่อแสดงวาปุยเคมีตามใบสําคัญนี้ไดขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมีรายการดังตอไปนี้.-

ประเภทของปุย เคมี......................................................สูตรปุยเคมี...........................ปริมาณอินทรียวัตถุ.......................
ชื่อปุย ทางเคมี หรือ ชื่อสามัญ (ถามี)............................................................................................................................
ชื่อการคา.....................................................................เครื่องหมายการคา......................................................................
ปริมาณธาตุอาหารรอง (ถามี).........................................................................................................................................
ปริมาณธาตุอาหารเสริม (ถามี).......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ลักษณะของปุย เคมี..........................................................................................................................................................
ขนาดบรรจุตอหนวยและวัตถุที่ใชทําเปนภาชนะบรรจุ...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษ........................................................................................................................................
ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ ลิตปุยเคมี......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย เคมีฉบับนีอ้ อกใหเมือ่ วันที่...............เดือน......................................พ.ศ..................
และใหใชไดจนถึงวันที่............เดือน............................................พ.ศ.....................

(ลายมือชือ่ )............................................................................พนักงานเจาหนาที่

