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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึน้ ทะเบียน การขอแกไขรายการทะเบียน
และการแกไขรายการทะเบียนปุยชีวภาพ ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
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 ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ปุ ย ชี ว ภาพเพื่ อ การค า หรื อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนํ า เข า ปุ ย
ซึ่งประสงคจะผลิตหรือนําเขาปุยชีวภาพนอกจากปุยที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๕) ตองนําปุย
ชีวภาพชนิดนั้น มาขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพตามแบบ
ท.ช.1 ทายประกาศนี้ พรอมสงมอบตัวอยางภาชนะบรรจุหรือภาพถายภาชนะบรรจุ ตัวอยางปุยชีวภาพ
ที่ ข อขึ้ น ทะเบี ย น และเอกสารหลั ก ฐานให ค รบถ ว นตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นแบบ ท.ช.1 รวม ๑ ชุ ด
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ขอ ๒ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ปุยชีวภาพที่ประกอบดวยจุลินทรียสรางสารประกอบธาตุอาหารพืชไนโตรเจน
(ก) ปุยชีวภาพไรโซเบีย ม ประกอบดวยจุลิ น ทรียตรึงไนโตรเจนประเภทแบคทีเรี ย
กลุ ม ไรโซเบี ย ม ต อ งระบุ ชื่ อ สกุ ล ทางวิ ท ยาศาสตร และมี ป ริ ม าณจุ ลิ น ทรี ย รั บ รองแต ล ะสกุ ล
ขั้นต่ําไมนอยกวา 106 เซลลตอน้ําหนักปุยชีวภาพ ๑ กรัม
(ข) ปุย ชี ว ภาพพีจี พี อ าร ประกอบด วยจุ ลิ น ทรี ย ตรึ ง ไนโตรเจนประเภทแบคที เ รี ย
ในกลุม พีจีพีอาร ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร และมีปริมาณจุลินทรียรับรองรวมทั้งหมดขั้นต่ํา
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ไมนอยกวา 106 โคโลนี หรือเซลลตอน้ําหนักปุยชีวภาพ ๑ กรัม และตองระบุปริมาณจุลินทรียรับรอง
แตละสกุลดวย
(ค) ปุยชีวภาพสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ประกอบดวยจุลินทรียตรึงไนโตรเจน
ประเภทแบคทีเรีย ในกลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตรและมีปริมาณ
จุลินทรียรับรองรวมทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวา 105 โคโลนีตอน้ําหนักปุยชีวภาพ ๑ กรัม และตองระบุ
ปริมาณจุลินทรียรับรองแตละสกุลดวย
(๒) ปุย ชี ว ภาพอาบั ส คู ล าไมโคไรซ า ประกอบด ว ยจุ ลิ น ทรี ย ดู ด ซึ ม ธาตุ อ าหารพื ช
ประเภทรา ในกลุม อาบัสคูลาไมโคไรซา ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตรและมีปริมาณจุลิน ทรีย
รับรองรวมทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวา ๒๕ สปอรตอน้ําหนักปุยชีวภาพ ๑ กรัม และตองระบุปริมาณ
จุลินทรียรับรองแตละสกุลดวย
(๓) ปุ ย ชี ว ภาพละลายฟอสเฟต ประกอบด ว ยจุ ลิ น ทรี ย ล ะลายฟอสเฟต ประเภท
แบคทีเรียหรือรา ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตรแ ละมีปริม าณจุลินทรียรับรองรวมทั้งหมดขั้น ต่ํา
ประเภทแบคทีเรียไมนอยกวา 108 โคโลนีตอน้ําหนักปุยชีวภาพ ๑ กรัม หรือประเภทรา ไมนอยกวา
107 โคโลนีตอน้ําหนักปุยชีวภาพ ๑ กรัม และตองระบุปริมาณจุลินทรียรับรองแตละสกุลดวย
(๔) ปุยชีวภาพละลายโพแทสเซียม ประกอบดวยจุลินทรียละลายโพแทสเซียม ประเภท
แบคทีเรีย ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร และมีปริมาณจุลินทรียรับรองรวมทั้งหมดขั้นต่ําไมนอยกวา
107 โคโลนี ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ ๑ กรัม และตองระบุปริมาณจุลินทรียรับรองแตละสกุลดวย
(๕) ปริม าณจุลิน ทรียที่ผ ลิตสารเปน พิษ หรือจุลิน ทรียที่เปน เชื้อโรคตองไมเกิน กวา
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๖) ปุยชีวภาพที่นําเขามาในราชอาณาจักร ตองอยูในเงื่อนไขการอนุญาตใหนําเขาตาม
กฎหมายวาดวยกักพืช
(๗) ปุยชีวภาพที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่นํามาขึ้น ทะเบียน และประสงคจะนําปุย
ชีวภาพนั้นไปแบงบรรจุ ใหใชผลการวิเคราะหปุยชีวภาพฉบับเดียวกันไดเมื่อยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุย
ชีวภาพตอเนื่อง ในคราวเดียวกัน
(๘) เครื่องหมายการคาที่ใชใ นการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ ตองเปน เครื่องหมายการคา
ที่ไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย
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ขอ ๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอและหลักฐานตามขอ ๑ แลว ใหสงคําขอและ
หลักฐานใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอขึ้น ทะเบียนปุยที่คณะกรรมการปุยแตงตั้งเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพรอมกับความเห็นตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณา
สั่งการตอไป
ขอ ๔ เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เห็น สมควรอนุญาตใหผูขอขึ้น ทะเบียนปุยชีวภาพ
ชนิดใด ใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพตามแบบ ท.ช.3 ทายประกาศนี้
ปุยชีว ภาพชนิด ใดที่ คณะกรรมการปุย เห็น วาไมสมควรอนุญ าตใหขึ้น ทะเบียนปุยชี วภาพ
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูขอขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพทราบโดยมิชักชา
ขอ ๕ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ ๑ ฉบับ ใหใชไดกับปุยชีวภาพ ๑ ชื่อการคา
๑ เครื่องหมายการคา
ขอ ๖

ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ ซึ่งประสงคจะแกไขรายการในทะเบียน

ปุยชีวภาพตามที่ไดขึ้น ทะเบียนไว ใหยื่นขอแกไขรายการในทะเบียนปุยชีวภาพ เปน หนังสือชี้แ จง
รายละเอียดพรอมกับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพที่ขอแกไขนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว ใหรายงานผลการตรวจสอบพรอมกับความเห็น ตอ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควรอนุญาต
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพได ใหสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตอไปได และรายงานใหประธานคณะกรรมการปุยทราบ
ขอ ๗ การพิจ ารณาอนุญาตใหแ กไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสํา คัญการขึ้น ทะเบีย น
ปุยชีวภาพ ใหดําเนินการตามขอ ๓ และขอ ๔ โดยอนุโลม
ขอ ๘ ผูซึ่งยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพที่อธิบดีไดอนุมัติใหขึ้นทะเบียนแลว หากผูยื่น
คําขอไมมาติดตอขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพคําขอดังกลาวภายใน ๖๐ วัน นับแตวันยื่น
คําขอขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ ใหถือวาผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียนสละสิทธิในการขึ้นทะเบียนตามคําขอขึ้น
ทะเบียนนั้น
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ขอ ๙ ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ เ รี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มจากผู ข อขึ้ น ทะเบี ย นปุ ย ชี ว ภาพ
ตามอัตราที่กําหนดไวใ นกฎกระทรวง กอนที่จะมอบใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนปุยชีวภาพใหแ กผูขอ
ขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เมทนี สุคนธรักษ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ท.ช.1

คําขอขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ

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 ดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยชีวภาพ มีความประสงคขอขึน้ ทะเบียนปุยชีวภาพ ในฐานะ
นําเขาปุย
ใบอนุญาตนําเขาปุย เลขที่..........................................................
ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา ผลิต
ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา เลขที่................................
แบงบรรจุ
โดยมีรายการปุย ชีวภาพที่ขอขึน้ ทะเบียน และสงเอกสารแนบคําขอดังตอไปนี้.1. รายการปุยชีวภาพที่ขอขึ้นทะเบียน
1.1 ประเภทของปุย ชีวภาพ.......................................................................................................................................
1.2 ชื่อการคา............................................................................................................................................................
1.3 เครื่องหมายการคา (ตรา)......................................................ทะเบียนเครือ่ งหมายการคา...................................
1.4 ชนิดและปริมาณจุลนิ ทรีย...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
/1.5 ลักษณะ...

1.5 ลักษณะของปุยชีวภาพ (เม็ด/ผง/น้าํ )....................................................................................................................
1.6 ชนิดและปริมาณของวัสดุรองรับของปุย ชีวภาพ..................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยชีวภาพไมเกิน 6 เดือนนับแตวนั รายงานผลวิเคราะห
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ขาพเจาขอรับรองวา รายการปุยชีวภาพที่ขอขึ้นทะเบียน หลักฐานที่แนบและตัวอยางปุยชีวภาพที่สงตามคําขอฯ
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ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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ซึ่งมีใบอนุญาต..................................................................................................................เลขที่.........................................
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