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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน การขอแกไขรายการทะเบียน
และการแกไขรายการทะเบียนปุยอินทรีย 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 อิ น ทรี ย เ พื่ อ การค า หรื อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตนํ า เข า ปุ ย
ซึ่งประสงคจะผลิตหรือนําเขาปุยอินทรียนอกจากปุยที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๕) ตองนําปุย
อินทรียชนิดนั้น มาขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรียตามแบบ ท.อ.1
ทายประกาศนี้ พรอมสงมอบตัวอยางภาชนะบรรจุหรือภาพถายภาชนะบรรจุ ตัวอยางปุยอินทรียที่ขอขึ้น
ทะเบียน และเอกสารหลักฐานใหครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ ท.อ.1 รวม ๑ ชุด ตอพนักงานเจาหนาที่
ณ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ขอ ๒ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาขึ้นทะเบียนปุยอินทรียในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ปุยอินทรียชนิดที่ไมเปนของเหลว
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไมนอยกว ารอยละ ๑.๐ ของน้ําหนั ก
ฟอสเฟตทั้งหมด (Total P2O5) ไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของน้ําหนัก และโพแทชทั้งหมด (Total K2O)
ไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของน้ําหนัก หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๒.๐
ของน้ําหนัก
- ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไมต่ํากวารอยละ ๒๐ ของน้ําหนัก
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- อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N Ratio) ไมเกิน ๒๐ : ๑
- การยอยสลายที่สมบูรณไมนอยกวารอยละ ๘๐
- คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity) ไมเกิน ๑๐ เดซิซีเมนสตอเมตร
- ปริมาณเกลือ (NaCl) ไมเกินรอยละ ๑ โดยน้ําหนัก
- ขนาดของปุย ไมเกิน ๑๒.๕ × ๑๒.๕ มิลลิเมตร
- ปริมาณหิน กรวด ขนาดตั้งแต ๕ มิลลิเมตรขึ้นไป ไมเกิน รอยละ ๒
ของน้ําหนัก
- ความชื้นไมเกินรอยละ ๓๐ ของน้ําหนัก
- ตองไมพบพลาสติก แกว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ
- ปริมาณสารเปนพิษไมเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๒) ปุยอินทรียชนิดที่เปนของเหลว
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของน้ําหนัก
ฟอสเฟตทั้ ง หมด (Total P2O5) ไม น อ ยกว า ร อ ยละ ๐.๕ ของน้ํ า หนั ก และโพแทชทั้ ง หมด
(Total K2O) ไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของน้ําหนัก หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมต่ํากวารอยละ
๑.๕ ของน้ําหนัก
- ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของน้ําหนัก
- อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N Ratio) ไมเกิน ๒๐ : ๑
- คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity) ไมเกิน ๑๐ เดซิซีเมนสตอเมตร
- ปริมาณเกลือ (NaCl) ไมเกินรอยละ ๑ โดยน้ําหนัก
- ปริมาณสารเปนพิษไมเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๓) ปุยอิน ทรียที่นําเขามาในราชอาณาจักร ตองอยูใ นเงื่อนไขการอนุญาตใหนําเขา
ตามกฎหมายวาดวยกักพืช
(๔) ปุยอิ น ทรี ยท่ีนํ าเข ามาในราชอาณาจัก รที่นํ ามาขึ้น ทะเบียน และประสงคจ ะนํ า
ปุยอินทรียนั้นไปแบงบรรจุ ใหใชผลการวิเคราะหปุยอินทรียฉบับเดียวกันไดเมื่อยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ปุยอินทรียตอเนื่องในคราวเดียวกัน
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(๕) เครื่ อ งหมายการค า ที่ ใ ช ใ นการขึ้ น ทะเบี ย นปุ ย อิ น ทรี ย ต องเป น เครื่ อ งหมายการค า
ที่ไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย
ขอ ๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอและหลักฐานตามขอ ๑ แลว ใหสงคําขอและ
หลักฐานใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนปุยเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และรายงานผล
การตรวจสอบพรอมกับความเห็นตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ขอ ๔ เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร เห็นสมควรอนุญาตใหผูขอขึ้นทะเบียนปุยอิน ทรีย
ชนิดใด ใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียตามแบบ ท.อ.3 ทายประกาศนี้
ปุยอิน ทรีย ช นิดใดที่ คณะกรรมการปุยเห็น วาไมส มควรอนุ ญาตใหขึ้น ทะเบียนปุยอิน ทรี ย
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรียทราบโดยมิชักชา
ขอ ๕ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย ๑ ฉบับ ใหใชไดกับปุยอินทรีย ๑ ชื่อการคา
๑ เครื่องหมายการคา
ขอ ๖ ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย ซึ่งประสงคจะแกไขรายการในทะเบียน
ปุยอินทรียตามที่ไดขึ้นทะเบียนไว ใหยื่น ขอแกไขรายการในทะเบียนปุยอินทรีย เปน หนังสือชี้แจง
รายละเอียดพรอมกับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียที่ขอแกไขนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
เมื่ อ พนัก งานเจ า หน า ที่ ตรวจสอบแลว ให ร ายงานผลการตรวจสอบพร อ มกับ ความเห็ น
ตออธิบดี กรมวิช าการเกษตรเพื่อ พิจารณาสั่งการตอไป เมื่อ อธิบ ดีกรมวิ ช าการเกษตรเห็ น สมควร
อนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียได ใหสั่งการใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตอไปได
ขอ ๗ การพิจ ารณาอนุญาตใหแ กไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสํา คัญการขึ้น ทะเบีย น
ปุยอินทรีย ใหดําเนินการตามขอ ๓ และขอ ๔ โดยอนุโลม
ขอ ๘ ผูซึ่งยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรียที่อธิบดีไดอนุมัติใหขึ้นทะเบียนแลว หากผูยื่น
คําขอไมมาติดตอขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียคําขอดังกลาว ภายใน ๖๐ วัน นับแตวัน
ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย ใหถือวาผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียนสละสิทธิในการขึ้นทะเบียนตามคําขอ
ขึ้นทะเบียนนั้น
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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 อิ น ทรี ย
ตามอัตราที่กําหนดไวใ นกฎกระทรวง กอนที่จะมอบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียใหแกผูขอ
ขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เมทนี สุคนธรักษ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ท.อ.1

คําขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย

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 ดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยอินทรีย มีความประสงคขอขึ้นทะเบียนปุย อินทรีย ในฐานะ
นําเขาปุย
ใบอนุญาตนําเขาปุย เลขที่.........................................................
ผลิตปุยอินทรียเพือ่ การคา ผลิต
ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพือ่ การคา เลขที่...............................
แบงบรรจุ
โดยมีรายการปุย อินทรียที่ขอขึ้นทะเบียน และสงเอกสารแนบคําขอดังตอไปนี้.1. รายการปุยอินทรียที่ขอขึ้นทะเบียน
1.1 ชื่อการคา............................................................................................................................................................
1.2 เครื่องหมายการคา (ตรา)......................................................ทะเบียนเครือ่ งหมายการคา...................................
1.3 ปริมาณอินทรียวัตถุ.............................................................................................................................................
1.4 ลักษณะของปุยอินทรีย (เม็ด/อัดเม็ด/ผง/น้าํ )......................................................................................................
1.5 ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยอินทรีย.............................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
1.6 ชื่อและปริมาณของวัตถุหรือสิ่งผสมอื่น ๆ ในปุยอินทรีย (รอยละของน้ําหนัก)..............................................
............................................................................................................................................................................
/1.7 ชือ่ และ...

1.7 ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษที่ผสมในปุยอินทรีย...........................................................................................
1.8 ขนาดบรรจุตอหนวย (ตามระบบเมตริก) และชนิดภาชนะบรรจุ.....................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
1.9 วิธีการวิเคราะหปุยอินทรีย.................................................................................................................................
1.10 ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ ลิตปุยอินทรีย................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
สั่งปุยอินทรียจาก (กรณีผลิตปุย อินทรียเ พื่อการคาแบบแบงบรรจุ)....................................................................
............................................................................................................................................................................
2. หลักฐานแนบคําขอทะเบียนปุยอินทรียที่สง ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย.ตัวอยางฉลากปุย อินทรียแ ละขอความที่แสดงในฉลาก (ถามี)
ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยอินทรียไ มเกิน 6 เดือนนับแตวันรายงานผลวิเคราะห
กรรมวิธีการผลิตปุย อินทรียข องผูผลิตโดยยอ
เอกสารกํากับปุยอินทรีย (คําแนะนําการใชปุยอินทรีย วิธีใช อัตราที่ใช ขอควรระวัง ฯลฯ) (ถามี)
ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปยุ อินทรีย (ถามี)
ตัวอยางปุย อินทรียที่ขอขึ้นทะเบียน
เอกสารอื่น ๆ (ถามี)………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา รายการปุยอินทรียที่ขอขึ้นทะเบียน หลักฐานที่แนบและตัวอยางปุยอินทรียที่สงตามคําขอฯ
ขา งต นเปน ความจริ งทุ กประการ และขอรั บรองวา เป นเจา ของเครื่ องหมายการคา หรื อ เปน ผูไ ดรั บอนุญ าตให ใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวขางตนจริง หากเปนการละเมิดหรือลวงสิทธิในชื่อ และ/หรือ เครื่องหมายการคาของผูอื่น
ขาพเจาขอยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว
(ลงลายมือชื่อ)............................................................ผูขอขึ้นทะเบียน
(..............................................................)
ประทับตราบริษัท/หาง/ราน (ถามี)

ท.อ.3

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

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่.................../..................
กรมวิชาการเกษตร
ใบสําคัญฉบับนี้ใหไวแก..................................................................................................................................
ซึ่งมีใบอนุญาต..................................................................................................................เลขที่.....................................
เพื่อแสดงวาปุย อินทรียตามใบสําคัญนี้ไดขึ้นทะเบียนปุย อินทรียตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปยุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมีรายการดังตอไปนี้.ชื่อการคา.....................................................................เครื่องหมายการคา.....................................................................
ปริมาณอินทรียวัตถุ.......................................................................................................................................................
ลักษณะของปุย อินทรีย..................................................................................................................................................
ขนาดบรรจุตอหนวยและวัตถุที่ใชทําเปนภาชนะบรรจุ.................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยอินทรีย......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษ.....................................................................................................................................
ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ ลิตปุยอินทรีย............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย อินทรียฉ บับนี้ออกใหเมื่อวันที่..............เดือน................................พ.ศ. ............
และใหใชไดจนถึงวันที่...........เดือน............................................พ.ศ. ...................
(ลายมือชือ่ )............................................................................พนักงานเจาหนาที่

