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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  การขอข้ึนทะเบียน  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  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  

มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย

ออกประกาศกําหนดไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหผู รับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรีย เพื่อการคา   หรือผู รับใบอนุญาตนําเขาปุย   

ซ่ึงประสงคจะผลิตหรือนําเขาปุยอินทรียนอกจากปุยที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๓๔ (๕)  ตองนําปุย

อินทรียชนิดนั้น  มาข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรียตามแบบ  ท.อ.1  

ทายประกาศนี้  พรอมสงมอบตัวอยางภาชนะบรรจุหรือภาพถายภาชนะบรรจุ  ตัวอยางปุยอินทรียที่ขอข้ึน

ทะเบียน  และเอกสารหลักฐานใหครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ  ท.อ.1  รวม  ๑  ชุด  ตอพนักงานเจาหนาที่  

ณ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

ขอ ๒ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาขึ้นทะเบียนปุยอินทรียในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ปุยอินทรียชนิดที่ไมเปนของเหลว 

 -  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  (Total  Nitrogen)  ไมนอยกวารอยละ  ๑.๐  ของน้ําหนัก  

ฟอสเฟตทั้งหมด  (Total  P2O5)  ไมนอยกวารอยละ  ๐.๕  ของน้ําหนัก  และโพแทชทั้งหมด  (Total  K2O)  

ไมนอยกวารอยละ  ๐.๕  ของน้ําหนัก  หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมตํ่ากวารอยละ  ๒.๐   

ของน้ําหนัก 

 -  ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง  (Organic  Matter)  ไมตํ่ากวารอยละ  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  ขนาดต้ังแต  ๕  มิลลิเมตรขึ้นไป  ไมเกินรอยละ  ๒  

ของน้ําหนัก 

   -  ความชื้นไมเกินรอยละ  ๓๐  ของน้ําหนัก 

   -  ตองไมพบพลาสติก  แกว  วัสดุมีคม  หรือโลหะอื่น ๆ 

   -  ปริมาณสารเปนพิษไมเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 (๒) ปุยอินทรียชนิดที่เปนของเหลว 

  -  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  (Total  Nitrogen)  ไมนอยกวารอยละ  ๐.๕  ของน้ําหนัก  

ฟอสเฟตทั้งหมด   (Total  P2O5)  ไมนอยกวารอยละ   ๐ .๕  ของน้ําหนัก   และโพแทชทั้งหมด   

(Total  K2O)  ไมนอยกวารอยละ  ๐.๕  ของน้ําหนัก  หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมตํ่ากวารอยละ  

๑.๕  ของน้ําหนัก 

  -  ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง  (Organic  Matter)  ไมตํ่ากวารอยละ  ๑๐  ของน้ําหนัก 

  -  อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน  (C/N  Ratio)  ไมเกิน  ๒๐ : ๑ 

  -  คาการนําไฟฟา  (Electrical  Conductivity)  ไมเกิน  ๑๐  เดซิซีเมนสตอเมตร 

  -  ปริมาณเกลือ  (NaCl)  ไมเกินรอยละ  ๑  โดยน้ําหนัก 

  -  ปริมาณสารเปนพิษไมเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 (๓) ปุยอินทรียที่นําเขามาในราชอาณาจักร  ตองอยูในเงื่อนไขการอนุญาตใหนําเขา 

ตามกฎหมายวาดวยกักพืช 

 (๔) ปุยอินทรียที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่นํามาขึ้นทะเบียน  และประสงคจะนํา 

ปุยอินทรียนั้นไปแบงบรรจุ  ใหใชผลการวิเคราะหปุยอินทรียฉบับเดียวกันไดเมื่อย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน

ปุยอินทรียตอเนื่องในคราวเดียวกัน 
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(๕) เคร่ืองหมายการคาที่ใชในการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย  ตองเปนเคร่ืองหมายการคา 

ที่ไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย 

ขอ ๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอและหลักฐานตามขอ  ๑  แลว  ใหสงคําขอและ

หลักฐานใหคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนปุยเพื่อพิจารณาตรวจสอบ  และรายงานผล 

การตรวจสอบพรอมกับความเห็นตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๔ เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เห็นสมควรอนุญาตใหผูขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรีย

ชนิดใด  ใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียตามแบบ  ท.อ.3  ทายประกาศนี้ 

ปุยอินทรียชนิดใดที่คณะกรรมการปุยเห็นวาไมสมควรอนุญาตใหข้ึนทะเบียนปุยอินทรีย   

ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรียทราบโดยมิชักชา 

ขอ ๕ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย  ๑  ฉบับ  ใหใชไดกับปุยอินทรีย  ๑  ชื่อการคา  

๑  เคร่ืองหมายการคา 

ขอ ๖ ผูรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยอินทรีย  ซ่ึงประสงคจะแกไขรายการในทะเบียน 

ปุยอินทรียตามที่ไดข้ึนทะเบียนไว  ใหย่ืนขอแกไขรายการในทะเบียนปุยอินทรีย  เปนหนังสือชี้แจง

รายละเอียดพรอมกับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียที่ขอแกไขนั้นตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานัก

ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว  ใหรายงานผลการตรวจสอบพรอมกับความเห็น 

ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป  เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควร  

อนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียได  ใหส่ังการใหพนักงาน

เจาหนาที่ดําเนินการตอไปได 

ขอ ๗ การพิจารณาอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

ปุยอินทรีย  ใหดําเนินการตามขอ  ๓  และขอ  ๔  โดยอนุโลม 

ขอ ๘ ผูซ่ึงย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรียที่อธิบดีไดอนุมัติใหข้ึนทะเบียนแลว  หากผูย่ืน

คําขอไมมาติดตอขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียคําขอดังกลาว  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวัน 

ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรีย  ใหถือวาผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนสละสิทธิในการขึ้นทะเบียนตามคําขอ 

ข้ึนทะเบียนนั้น 
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ขอ ๙ ใหพนักงานเจาหนาที่ เ รียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรีย 

ตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  กอนที่จะมอบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียใหแกผูขอ 

ข้ึนทะเบียนปุยอินทรีย 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เมทนี  สุคนธรักษ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



ท.อ.1 

 

คําขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรีย 
 
 

 

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

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

ผลิตปุยอินทรยีเพ่ือการคา      ผลิต  ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรยีเพ่ือการคา  เลขท่ี............................... 
   แบงบรรจุ 

โดยมีรายการปุยอนิทรยีท่ีขอขึ้นทะเบียน  และสงเอกสารแนบคําขอดังตอไปนี้.- 
1.  รายการปุยอินทรยีท่ีขอขึ้นทะเบียน   

1.1  ชื่อการคา............................................................................................................................................................ 
1.2  เครื่องหมายการคา  (ตรา)......................................................ทะเบียนเครือ่งหมายการคา................................... 
1.3  ปริมาณอนิทรยีวัตถุ............................................................................................................................................. 
1.4  ลักษณะของปุยอินทรีย  (เม็ด/อัดเม็ด/ผง/น้าํ)...................................................................................................... 
1.5  ชื่อและปริมาณของวัตถอุันเปนสวนประกอบของปุยอินทรีย............................................................................. 

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

1.6  ชื่อและปริมาณของวัตถุหรือสิ่งผสมอื่น  ๆ  ในปุยอินทรยี  (รอยละของน้ําหนัก).............................................. 
............................................................................................................................................................................ 

 

/1.7 ชือ่และ... 

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



 
1.7  ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษท่ีผสมในปุยอนิทรยี........................................................................................... 
1.8  ขนาดบรรจุตอหนวย  (ตามระบบเมตริก)  และชนิดภาชนะบรรจุ..................................................................... 

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

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

........................................................................................................................................................................... 
1.9  วิธีการวิเคราะหปุยอินทรยี................................................................................................................................. 
1.10  ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ลิตปุยอินทรีย................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
สั่งปุยอินทรยีจาก  (กรณผีลิตปุยอินทรียเพ่ือการคาแบบแบงบรรจุ).................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

2.  หลักฐานแนบคาํขอทะเบียนปุยอินทรยีท่ีสงประกอบการพจิารณาขึ้นทะเบียนปุยอนิทรยี.- 
ตัวอยางฉลากปุยอินทรียและขอความท่ีแสดงในฉลาก  (ถามี) 
ตนฉบับรายงานผลวเิคราะหปุยอินทรียไมเกิน  6  เดือนนับแตวันรายงานผลวเิคราะห 
กรรมวิธีการผลิตปุยอินทรียของผูผลิตโดยยอ 
เอกสารกํากับปุยอินทรีย  (คําแนะนําการใชปุยอนิทรยี  วิธีใช  อัตราท่ีใช  ขอควรระวัง  ฯลฯ)  (ถามี) 
ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยอินทรีย  (ถามี) 
ตัวอยางปุยอินทรียท่ีขอขึ้นทะเบียน 
เอกสารอื่น  ๆ  (ถามี)…………………………………………………………………………………………. 

 
ขาพเจาขอรับรองวา รายการปุยอินทรียท่ีขอขึ้นทะเบียน  หลักฐานท่ีแนบและตัวอยางปุยอินทรียท่ีสงตามคาํขอฯ  

ขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขอรับรองวาเปนเจาของเครื่องหมายการคา  หรือ  เปนผูไดรับอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวขางตนจริง  หากเปนการละเมิดหรือลวงสิทธิในชื่อ  และ/หรือ  เครื่องหมายการคาของผูอื่น  
ขาพเจาขอยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว 

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

ประทับตราบรษิัท/หาง/ราน  (ถามี) 
 
 



 
                    

ท.อ.3 
 

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

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

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

ซึ่งมีใบอนุญาต..................................................................................................................เลขท่ี..................................... 
เพ่ือแสดงวาปุยอินทรียตามใบสําคัญนี้ไดข้ึนทะเบียนปุยอินทรยีตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 
 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550  โดยมีรายการดังตอไปนี้.-   
 

ชื่อการคา.....................................................................เครื่องหมายการคา..................................................................... 
ปริมาณอนิทรยีวัตถุ....................................................................................................................................................... 
ลักษณะของปุยอินทรีย.................................................................................................................................................. 
ขนาดบรรจุตอหนวยและวัตถุท่ีใชทําเปนภาชนะบรรจุ................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยอนิทรยี...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษ..................................................................................................................................... 
ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ลิตปุยอินทรยี............................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ.  ............ 
และใหใชไดจนถึงวันท่ี...........เดือน............................................พ.ศ.  ................... 
 

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

 


