
 หนา   ๘ 
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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต  การอนุญาต 

การออกใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาต  การขอใบแทน  และการออกใบแทนใบอนุญาต   
ตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสอง  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  

มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย  

จึงออกประกาศกําหนดไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาต  ตามมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  อ.ป.1  พรอมทั้ง

เอกสารรายละเอียดตาง ๆ  ตามที่ระบุไวในแบบ  อ.ป.1  ทายประกาศนี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา  ใบอนุญาตผลิต  

ปุยอินทรียเพื่อการคา  ใบอนุญาตนําเขาปุย  ใบอนุญาตนําผานปุย  ใบอนุญาตสงออกปุย  ใหย่ืนคําขอ 

ตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

(๒) ใบอนุญาตขายปุย 

 (ก) สําหรับผูประกอบกิจการตลอดเขตทองที่ทุกจังหวัด  ใหย่ืนคําขอตอพนักงาน

เจาหนาที่  ณ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  หรือ 

 (ข) ในกรณีที่สถานประกอบกิจการของผูขอรับใบอนุญาตขายปุย  ต้ังอยูในจังหวัดอื่น

นอกเขตกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่  

๑ - ๘  ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต  และศูนยวิจัย ฯ  สังกัดกรมวิชาการเกษตร   

ณ  ทองที่ที่สถานที่  ประกอบกิจการนั้นต้ังอยู 
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ขอ ๒ นอกจากตองย่ืนเอกสารพรอมรายละเอียดตาง ๆ  ตามแบบ  อ.ป.1  ตามขอ  ๑  แลว  

ถาเปนการขออนุญาตผลิตปุยเพื่อการคา  ผูขออนุญาตตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) กรณีมีสถานที่ผลิตมากกวาหนึ่งแหง  ตองย่ืนขออนุญาตผลิตปุยเพื่อการคา  สําหรับ

สถานที่ผลิตทุกแหง 

(๒) ตองแสดงเครื่องมืออุปกรณในการผลิตและรับรองว ากรรมวิธีการผลิตของตน   

ไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอม 

ขอ ๓ เมื่อตรวจสอบการยื่นคําขอแลวไดความวาคําขอและรายละเอียดถูกตอง  และ

ขอเท็จจริง  ไมขัดหรือแยงตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และพนักงานเจาหนาที่เห็นวาสมควรออก

ใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาต  ก็ใหนําเสนอพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตพิจารณา

ส่ังการใหออกใบอนุญาตได   

กรณีขออนุญาตผลิตเพื่อการคาแบบผสมหรือผลิตโดยตรง  จะอนุญาตใหผูประกอบการ   

๑  ราย  ตอ  ๑  สถานที่ผลิต   

กรณีเปนการขออนุญาตผลิตเพื่อการคาแบบแบงบรรจุ  ผูขออนุญาตสามารถใชสถานที่ผลิต  

ของผูรับใบอนุญาตผลิตเพื่อการคารายอื่นได  แตตองมีหลักฐานการยินยอมใหใชสถานที่ผลิตจากผูรับ

ใบอนุญาตรายนั้นดวย 

ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาใหใชแบบ  ผ.ป.1  ทายประกาศนี้  และใหใชไดหาปนับแต

วันที่ออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาใหใชแบบ  ผ.ป.2  ทายประกาศนี้  และใหใชไดหาปนับแต

วันที่ออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียการคาใหใชแบบ  ผ.ป.3  ทายประกาศนี้  และใหใชไดหาปนับแต

วันที่ออกใบอนญุาต 

ใบอนุญาตนําเขาปุยใหใชแบบ  น.ป.1  ทายประกาศนี้  และใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต 

ใบอนุญาตขายปุยใหใชแบบ  ข.ป.1  ทายประกาศนี้  และใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต 
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ใบอนุญาตนําผานปุย  ใหใชแบบ  น.ผ.1  ทายประกาศนี้  และใหใชไดหกเดือนนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต 

ใบอนุญาตสงออกปุยใหใชแบบ  ส.ป.1  ทายประกาศนี้  และใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต 

ขอ ๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามขอ  ๓  ประสงคจะยายสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  

สถานที่ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา  สถานที่ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา  สถานที่ขายปุย  สถานที่นําเขาปุย  

สถานที่สงออกปุย  หรือสถานที่เก็บปุย  ตองแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สถานที่ที่ย่ืนคําขอ

ใบอนุญาตคร้ังแรกพรอมใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ยาย   

ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในดานหลังของใบอนุญาต 

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามขอ  ๓  ประสงคจะเลิกกิจการใหแจงเปนหนังสือ 

ตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สถานที่ที่ย่ืนคําขอใบอนุญาตคร้ังแรก  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ขอเลิก

กิจการตามที่ระบุไวในหนังสือพรอมทั้งสงมอบใบอนุญาตที่ขอเลิกกิจการมาพรอมหนังสือแจง  นั้น 

ใหพนักงานเจาหนาที่ลงบันทึกไวเปนหลักฐานการเลิกกิจการ  และแจงใหผูขอเลิกกิจการ  

ทราบดวย 

ขอ ๖ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามขอ  ๓  ตาย  ตองแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่   

ณ  สถานที่ที่ ย่ืนคําขอใบอนุญาตคร้ังแรก  พรอมมอบใบอนุญาตมาดวย  พรอมทั้งระบุเหตุการณ

เปลี่ยนแปลงภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย   

ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในดานหลังของใบอนุญาต 

ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  หรือใบอนุญาตนําเขาปุย  ที่ประสงคจะผลิต

หรือนําเขาซ่ึงปุยเคมีมาตรฐาน  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนดปุยเคมี

มาตรฐาน  ตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ป.ฐ.1  ทายประกาศนี้  พรอมหลักฐานและตัวอยาง

ปุยเคมีมาตรฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแบบคําขอตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักควบคุมพืชและ

วัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร   

สําหรับการนําเขาปุยเคมีมาตรฐาน  หากประสงคจะนําปุยเคมีมาตรฐานนั้นไปแบงบรรจุ  ใหใช

ผลการวิเคราะหปุยเคมีมาตรฐานฉบับเดียวกันไดเมื่อย่ืนคําขอตอเนื่องในคราวเดียวกัน 
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ขอ ๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบคําขอตามแบบ  ป.ฐ.1  พรอมรายละเอียดแลวเห็น
วาสมควรออกหนังสือสําคัญการรับแจงปุยเคมีมาตรฐานได  ก็ใหนําเสนอพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ออกใบอนุญาตพิจารณาสั่งการใหออกหนังสือสําคัญการรับแจงปุยเคมีมาตรฐานตามแบบ  ป.ฐ.2   
ทายประกาศนี้  หนังสือสําคัญ  ๑  ฉบับ  ออกใหสําหรับปุยเคมีมาตรฐาน  ๑  ชนิด  ๑  ชื่อการคา  และ   
๑  เคร่ืองหมายการคา  เทานั้น  และ  เคร่ืองหมายการคาตองไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย 

หนังสือสําคัญการรับแจงปุยเคมีมาตรฐาน  ใหมีอายุใชได  ๕  ป  นับแตวันที่ระบุไวในหนังสือ
สําคัญนั้น  หนังสือสําคัญดังกลาวใหผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงปุยเคมี
มาตรฐาน  นําไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  ดานตรวจพืช  ที่ประสงคจะนําเขาปุยเคมีมาตรฐาน 

ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุย  ทีประสงคจะนําเขาปุย  ใหแจงรายการการนําเขาปุย 
ตามแบบ  น.ป.๒  ทายประกาศนี้  เพื่อขออนุญาตทุกคร้ังที่นําเขา  ตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  กอนวันนําเขาและนําไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่  
ณ  ดานตรวจพืช   ที่ประสงคจะนําเขาปุย 

ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตสงออกปุย  ที่ประสงคจะสงออกปุย  ใหแจงรายการการสงออกปุย  
ตามแบบ  ส.ป.๒  ทายประกาศนี้  เพื่อขออนุญาตทุกคร้ังที่สงออก  ตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานัก
ควบคุมพืช  และวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตรกอนวันสงออก  และนําไปแสดงตอพนักงาน
เจาหนาที่  ณ  ดานตรวจพืชที่ประสงคจะสงออกปุย 

ขอ ๑๑ ใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไข
เพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืน
คําขอตามแบบ  อ.ป.2  ทายประกาศนี้  พรอมเอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ  รวมทั้งใบอนุญาตที่จะส้ินอายุ   
ตอพนักงานเจาหนาที่กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  ณ  สถานที่ที่ย่ืนคําขอใบอนุญาตคร้ังแรก 

ขอ ๑๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลวและมีความเห็นวาสมควรใหตออายุ
ใบอนุญาตได  ก็ใหนําเสนอพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาต  พิจารณาสั่งการใหตออายุ
ใบอนุญาต   โดยนําใบอนุญาตฉบับนั้นมาประทับตราระบุขอความวา   “ใหตออายุใบอนุญาต
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ...........  ถึงวันที่.........เดือน...................................พ.ศ.........  
คร้ังที่...........”  ลงในดานหลังของใบอนุญาต 

ในกรณีที่จําเปนตองออกใบอนุญาตใหม  ใหใชแบบใบอนุญาตตามฉบับที่  ๑  และใหระบุ
ขอความวา  “การตออายุคร้ังที่.........”  ทั้งนี้เพื่อเปนการรับรองคุณภาพของงาน 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๓ ในกรณีใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  
ใหผูรับใบอนุญาตแจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สถานที่ที่ ย่ืนคําขอใบอนุญาตคร้ังแรก   
เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต  ภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหายหรือถูกทําลายพรอมใบ
บันทึกรับแจงความของสถานีตํารวจ  ที่รับแจงความนั้น 

ขอ ๑๔ เมื่อตรวจสอบเอกสารและหลักฐานรายละเอียดที่ เกี่ยวของแลว  และพนักงาน
เจาหนาที่เห็นสมควรใหออกใบแทนใบอนุญาตได  ใหพนักงานเจาหนาที่นําเสนอพนักงานเจาหนาที่ผูมี
อํานาจออกใบอนุญาต  พิจารณาสั่งการใหออกใบแทนใบอนุญาตได  ใหดําเนินการออกใบแทน
ใบอนุญาต  โดยมีขอความเหมือนกับที่ระบุไวในใบอนุญาตที่ไดรับ  และใหประทับตราระบุขอความวา  
“ใบแทนใบอนุญาต”  ดวยอักษรสีแดงไวดานบนของใบอนุญาตนั้น 

ขอ ๑๕ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา  ผลิตปุยอินทรีย  
เพื่อการคา  และนําเขาปุย  ตามมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนปุยที่มีอยูในครอบครอง 
ใหกรมวิชาการเกษตรทุกรอบ   ๔  เดือน  ตามแบบ  อ.ป.3  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๑๖ ผูซ่ึงย่ืนขอรับใบอนุญาต  ตามมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดอนุมัติใหออก
ใบอนุญาตแลว  หากผูย่ืนคําขอไมมาติดตอขอรับใบอนุญาตดังกลาว  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวันย่ืนคําขอ
อนุญาต  ใหถือวาผูย่ืนคําขออนุญาตสละสิทธิในการขอรับใบอนุญาตตามคําขออนุญาตนั้น 

ขอ ๑๗ ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูขออนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง  กอนที่จะมอบใบอนุญาตใหแกผูขออนุญาต   

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เมทนี  สุคนธรักษ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



อ.ป.1 
 

 

คําขออนุญาตเกี่ยวกับปุย 
 
 

เขียนที่......................................................................... 
วันที่.................เดือน.....................................................พ.ศ................ 

 ขาพเจา.................................................................................................อายุ.........ป  สัญชาติ................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................................................. ออกให  ณ.................................................................. 
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่.....................................................................ออกให  ณ................................................................. 
อยูบานเลขที่.....................................................................หมูท่ี.................ซอย...................................................................................... 
ถนน.................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................................... 
อําเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท........................................... 
ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ/ผูรับมอบอํานาจ  ของ  (ช่ือนิติบุคคล/ราน)......................................................................................................... 
ทะเบยีนการคา/ทะเบียนพาณิชย  เลขที่................................................................ออกให  ณ................................................................. 

ประสงคจะขอรับใบอนุญาต  (เขียนเครื่องหมาย    ในชอง    ตามประเภทใบอนุญาตที่ขอ) 

  ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา (    ผลิตโดยตรง;    ผสม;    แบงบรรจุ)  

  ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา (    ผลิตโดยตรง;    ผสม;    แบงบรรจุ)  

  ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา (    ผลิตโดยตรง;    ผสม;    แบงบรรจุ)  

  นําเขาปุย      ขายปุย    นําผานปุย    สงออกปุย 
ในนามของ........................................................................................................................................(ช่ือผูขออนุญาตหรือนิติบุคคล) 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร  (ผูขออนุญาตหรือนิติบุคคล)  ................................................................................................................. 
โดยมี................................................................................................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ 
สํานักงานเลขที่................................................................หมูท่ี...........ซอย............................................................................................ 
ถนน.................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................................... 
อําเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท........................................... 
สถานที่ผลิตเพื่อการคาเลขที่............................................หมูท่ี...........ซอย............................................................................................ 
ถนน.................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................................... 
อําเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท........................................... 
สถานที่เก็บปุย  (1)  เลขที่...................................................หมูท่ี............ซอย......................................................................................... 
ถนน.................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................................... 
อําเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.......................................... 
สถานที่เก็บปุย  (2)  เลขที่..................................................หมูท่ี............ซอย.......................................................................................... 
ถนน................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................................... 
อําเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท............................................ 

/พรอมกับคําขอนี้... 
 

สําหรับพนักงานเจาหนาที่กรอก 
เลขรับที่...................................... 
วันที่............................................ 
พนักงานเจาหนาที่ผูรับ............... 



 

  

 

พรอมกับคําขอนี้  ขาพเจาไดสงมอบหลักฐานตาง ๆ  มาดวยคือ  (เขยีนเครื่องหมาย    ในชอง    ) 

  (1) เอกสารแสดงการเปนเจาของกิจการ  ใบอนุญาตประกอบกิจการ  กรณีเปนนิติบุคคลใหสงหนังสือรับรอง  หรือสําเนา
หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตและ
วัตถุประสงค 

  (2) สําเนาใบทะเบียนการคาหรือทะเบียนพาณิชย 

  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบสาํคัญประจําตัวคนตางดาว  ของผูขออนุญาต 

  (4) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  ของผูขออนุญาต/นิติบุคคล 

  (5) หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําแทน  พรอมเอกสารแสดงตน 

  (6) แผนที่สถานที่เก็บปุย  (ถามี) 
 

หลักฐานเพิ่มเติมสําหรับการขอใบอนุญาตผลิตเพื่อการคา 
  (7) สําเนาใบอนุญาตต้ังโรงงาน  (ถามี) 

  (8) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม  (ถามี) 

  (9) สําเนาสัญญาเชา  หรือ  หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ 

  (10) ภาพถายอุปกรณและสถานที่ผลิต 

  (11) แผนที่สถานที่ผลิต 
 

หลักฐานเพิ่มเติมสําหรับการขอใบอนุญาตนาํผานปุย 
  (12) สําเนาใบกํากับสินคา  (Invoice) 

  (13) สําเนาใบตราสงตลอดทาง  (Through  Bill  of  Lading)   

  (14) หนังสือแจงเสนทางการเขา  ออกและผานราชอาณาจักร  สถานที่ขนถายหรือพักสินคา  และ  ชนิดของยานพาหนะที่นํา
สินคาผานราชอาณาจักร 

 
 

ขาพเจาขอรับรองวาไมเคยไดรับใบอนุญาตประเภทที่ยื่นตามคําขอนี้มากอน  และขอรับรองวาขอความและรายการที่ยื่น
แนบทายคําขอนี้ถูกตองกับความจริงทุกประการ 

 
(ลงลายมือช่ือ)……………….……………………….ผูขออนุญาต 

(..................................................) 
ประทับตราบริษัท/หาง/ราน  (ถามี) 

 

 
 
   
 



 

  

อ.ป.2 

 
 

คําขอตออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย 
 

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.............................. 
มีความประสงคขอตออายุใบอนญุาต  (เขยีนเครื่องหมาย    ในชอง    ตามประเภทใบอนุญาตท่ีขอตออาย)ุ 

  ผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา   ตามใบอนุญาตเลขที่......................................................................... 
  ผลิตปุยชีวภาพเพ่ือการคา   ตามใบอนุญาตเลขที่......................................................................... 

  ผลิตปุยอินทรยีเพ่ือการคา   ตามใบอนุญาตเลขที่......................................................................... 
  ขายปุย     ตามใบอนุญาตเลขที่......................................................................... 
  นําเขาปุย     ตามใบอนุญาตเลขที่......................................................................... 

  นําผานปุย    ตามใบอนุญาตเลขที่......................................................................... 
  สงออกปุย    ตามใบอนุญาตเลขที่......................................................................... 

ในนามของ.............................................................................................................................(ชื่อผูขออนุญาตหรือนิติบุคคล) 
โดยมี.........................................................................................................................................................เปนผูดําเนนิกิจการ 
สํานักงานเลขที่...............................................................หมูท่ี...........ซอย............................................................................... 
ถนน...............................................................................ตําบล/แขวง...................................................................................... 
อําเภอ/เขต......................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.............................. 
สถานท่ีผลิตปุยเพ่ือการคาเลขท่ี.....................................หมูท่ี...........ซอย................................................................................ 
ถนน...............................................................................ตําบล/แขวง....................................................................................... 
อําเภอ/เขต......................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท............................... 
สถานท่ีเก็บปุย  (1)  เลขท่ี  ..............................................หมูท่ี............ซอย.............................................................................. 
ถนน..............................................................................ตําบล/แขวง........................................................................................ 
อําเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท................................ 

 
/สถานท่ีเก็บ... 

สําหรับพนักงานเจาหนาที่กรอก 
เลขรับที่...................................... 
วันที่............................................ 
พนักงานเจาหนาที่ผูรับ………... 



 

  

สถานท่ีเก็บปุย  (2)  เลขท่ี  ................................................หมูท่ี............ซอย............................................................................ 
ถนน................................................................................ตําบล/แขวง...................................................................................... 
อําเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท.............................. 
ซึ่งไดรับใบอนญุาตเม่ือวันท่ี.............เดือน...........................................................พ.ศ.............................................................. 
และใชไดจนถึงวันท่ี.........................เดือน...........................................................พ.ศ............................................................. 
พรอมกันนี้ไดมอบใบอนญุาตฯ  ฉบับเดิมและหลักฐานอื่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว   

 

(ลงลายมือชื่อ)...................................................ผูยื่นขออนญุาต 
(....................................................................) 
 
 

หลักฐานอื่นที่ยื่นพรอมกับคําขอนี้  (เขียนเครื่องหมาย    ในชอง    ) 

  (1) เอกสารแสดงการเปนเจาของกิจการ  ใบอนุญาตประกอบกิจการ  กรณีเปนนิติบุคคลใหสงหนังสือรับรอง  หรือสําเนา
หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลผูขอรับใบอนุญาตและ
วัตถุประสงค 

  (2) สําเนาใบทะเบียนการคาหรือทะเบียนพาณิชย 

  (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ใบสาํคัญประจําตัวคนตางดาว  ของผูขออนญุาต 

  (4) สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  ของผูขออนุญาต/นิติบุคคล 

  (5) หนังสือมอบอํานาจ  ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําแทน  พรอมเอกสารแสดงตน 

  (6) แผนที่สถานที่เก็บปุย  (ถามี) 
 

หลักฐานเพิ่มเติมสําหรับการขอตออายุใบอนุญาตผลิตเพื่อการคา 

  (7) สําเนาใบอนุญาตต้ังโรงงาน  (ถามี) 

  (8) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม  (ถามี) 

  (9) สําเนาสัญญาเชา  หรอื  หนังสือยินยอมใหใชสถานที่ 

  (10) ภาพถายอุปกรณและสถานที่ผลิต 

  (11) แผนที่สถานที่ผลิต 
 





 

  

                                                                       ผ.ป.1 

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

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

ใบอนุญาตเลขที่.............................        กรมวิชาการเกษตร 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก...................................................................................................................................... 
ในนามของ/ซึง่มี.....................................................................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ 
สํานักงานเลขที่..................................................................หมูท่ี...........ซอย......................................................................... 
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................ 
อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด........................................................................................ 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา  ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518   
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550 
ประเภทการผลิต..................................................................................................................................................................... 
ชนิด........................................................................................................................................................................................ 
สถานท่ีผลิตเลขท่ี..............................................................หมูท่ี..........ซอย............................................................................ 
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด.......................................................................................... 
สถานท่ีเก็บเลขท่ี................................................................หมูท่ี............ซอย.......................................................................... 
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด......................................................................................... 
 

 ใบอนุญาตฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี....................เดือน..............................................พ.ศ.......................................... 
ใชไดจนถงึวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ..........................และใหใชไดเฉพาะสถานทีผ่ลิตท่ีระบุไวใน 
ใบอนุญาตนีเ้ทานั้น 
 

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 

 
 
 



 

  

                                                                       ผ.ป.2 

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

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

ใบอนุญาตเลขที่.............................        กรมวิชาการเกษตร 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก...................................................................................................................................... 
ในนามของ/ซึง่มี.....................................................................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ 
สํานักงานเลขที่..................................................................หมูท่ี...........ซอย......................................................................... 
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................ 
อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด......................................................................................... 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหผลิตปุยชีวภาพเพ่ือการคา  ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550 
ประเภทการผลิต..................................................................................................................................................................... 
ชนิด........................................................................................................................................................................................ 
สถานท่ีผลิตเลขท่ี..............................................................หมูท่ี..........ซอย............................................................................. 
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด......................................................................................... 
สถานท่ีเก็บเลขท่ี...............................................................หมูท่ี............ซอย.......................................................................... 
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด......................................................................................... 
 

 ใบอนุญาตฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี....................เดือน..............................................พ.ศ........................................... 
ใชไดจนถงึวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ..........................และใหใชไดเฉพาะสถานทีผ่ลิตท่ีระบุไวใน 
ใบอนุญาตนีเ้ทานั้น 
 

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 

 
 

 



 

  

                                                                        ผ.ป.3 

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

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

ใบอนุญาตเลขที่.............................        กรมวิชาการเกษตร 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก...................................................................................................................................... 
ในนามของ/ซึง่มี......................................................................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ 
สํานักงานเลขที่..................................................................หมูท่ี...........ซอย......................................................................... 
ถนน..................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................ 
อําเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด........................................................................................ 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหผลิตปุยอินทรียเพ่ือการคา  ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518   
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550 
ประเภทการผลิต................................................................................................................................................................... 
ชนิด...................................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีผลิตเลขท่ี..............................................................หมูท่ี..........ซอย........................................................................... 
ถนน..................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................. 
อําเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด......................................................................................... 
สถานท่ีเก็บเลขท่ี...............................................................หมูท่ี............ซอย......................................................................... 
ถนน..................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................. 
อําเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด........................................................................................ 
 

 ใบอนุญาตฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี....................เดือน..............................................พ.ศ....................................... 
ใชไดจนถงึวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ..........................และใหใชไดเฉพาะสถานทีผ่ลิตท่ีระบุไวใน 
ใบอนุญาตนีเ้ทานั้น 
 

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 
 
 

 



 

  

                                                                      น.ป.1 

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

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

ใบอนุญาตเลขที่.............................        กรมวิชาการเกษตร 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก...................................................................................................................................... 
ในนามของ/ซึง่มี.....................................................................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ 
สํานักงานเลขที่..................................................................หมูท่ี...........ซอย......................................................................... 
ถนน..................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................. 
อําเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด........................................................................................ 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหนําเขาปุย  ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550  ซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีจะอนญุาตใหนําเขาปุยตามรายการที่ขอนาํเขาเปน 
ครั้ง ๆ  ไป 
สถานท่ีเก็บปุยเลขท่ี.........................................................หมูท่ี............ซอย.......................................................................... 
ถนน.................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 
อําเภอ/เขต........................................................................จังหวัด.......................................................................................... 
 

 ใบอนุญาตฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี....................เดือน..............................................พ.ศ......................................... 
ใชไดจนถงึวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ........................และใหใชไดเฉพาะสถานทีซ่ึ่งระบุไวใน 
ใบอนุญาตนีเ้ทานั้น 
 

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



น.ป.2

วันเดือนป ปริมาณ มูลคา ทะเบียนปุยเลขที่ ดานศุลกากร

ที่นําเขา (ตัน) (บาท) หนังสือรับแจง ที่นําเขา

วันที่................ เดือน......................................... พ.ศ............ประทับตราบริษัท/หาง/ราน  (ถามี)

แบบแจงรายการนําเขาปุย 
บริษัท/หาง/ราน...................................................................................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตนําเขาปุย เลขที่............................ออกใหเมื่อวันที่................เดือน........................................พ.ศ..............     ใชไดจนถึงวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ.............

ชนิดปุย/

สูตรปุยเคมี
ชื่อการคา แหลงผลิตเครื่องหมายการคา ขนาดบรรจุลําดับที่

(ลงลายมือชื่อ)……………............. …………………….พนักงานเจาหนาที่

(.....................................................................)

(ลงลายมือชื่อ)……………............. …………………….ผูขออนุญาต

(...........................................................)



 

  

                                                                       ข.ป.1 

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

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

ใบอนุญาตเลขที่.............................        กรมวิชาการเกษตร 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก....................................................................................................................................... 
ในนามของ/ซึง่มี.......................................................................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ 
สํานักงานเลขที่...................................................................หมูท่ี...........ซอย.......................................................................... 
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด......................................................................................... 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหขายปุย  ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550 
สถานท่ีเก็บปุยเลขท่ี..........................................................หมูท่ี............ซอย............................................................................ 
ถนน..................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................... 
อําเภอ/เขต.........................................................................จังหวัด............................................................................................ 
 

 ใบอนุญาตฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี....................เดือน..............................................พ.ศ.......................................... 
ใชไดจนถงึวันท่ี..................เดือน...................................พ.ศ........................และใหใชไดเฉพาะสถานทีซ่ึ่งระบุไวใน 
ใบอนุญาตนีเ้ทานั้น 
 

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

                                                                        ส.ป.1 

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

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

ใบอนุญาตเลขที่.............................        กรมวิชาการเกษตร 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก....................................................................................................................................... 
ในนามของ/ซึง่มี......................................................................................................................................เปนผูดําเนินกิจการ 
สํานักงานเลขที่....................................................................หมูท่ี...........ซอย......................................................................... 
ถนน.....................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................ 
อําเภอ/เขต...........................................................................จังหวัด......................................................................................... 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหสงออกปุย  ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550  ซึ่งพนักงานเจาหนาท่ีจะอนญุาตใหสงออกปุยตามรายการที่ขอสงออกเปน 
ครั้ง ๆ  ไป 
สถานท่ีเก็บปุยเลขท่ี...........................................................หมูท่ี............ซอย.......................................................................... 
ถนน...................................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด.......................................................................................... 
 

 ใบอนุญาตฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี.....................เดือน..............................................พ.ศ........................................... 
ใชไดจนถงึวันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ........................และใหใชไดเฉพาะสถานที่ซึง่ระบุไวใน 
ใบอนุญาตนีเ้ทานั้น 
 

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส.ป.2

วันเดือนป ปริมาณ มูลคา ทะเบียนปุยเลขที่ ดานศุลกากร

ที่สงออก (ตัน) (บาท) หนังสือรับแจง ที่สงออก

วันที่................ เดือน......................................... พ.ศ............

แบบแจงรายการสงออกปุย 
บริษัท/หาง/ราน...................................................................................................................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตสงออกปุย เลขที่.................................ออกใหเมื่อวันที่................เดือน.........................................พ.ศ.............. ใชไดจนถึงวันที่.............เดือน......................................พ.ศ.............

ชนิดปุย/

สูตรปุยเคมี
ชื่อการคา ประเทศปลายทางเครื่องหมายการคา ขนาดบรรจุลําดับที่

(ลงลายมือชื่อ)……………............. …………………….ผูขออนุญาต

(...........................................................)

ประทับตราบริษัท/หาง/ราน  (ถามี)

(ลงลายมือชื่อ)……………............. …………………….พนักงานเจาหนาที่

(......................................................................)



 

  

                                                                       น.ผ.1 

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

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

ใบอนุญาตเลขที่.............................        กรมวิชาการเกษตร 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหไวแก........................................................................................................................................ 
ในนามของ/ซึ่งมี........................................................................................................................................เปนผูดําเนนิกิจการ 
สํานักงานเลขที่.....................................................................หมูท่ี...........ซอย......................................................................... 
ถนน.....................................................................................ตําบล/แขวง................................................................................ 
อําเภอ/เขต............................................................................จังหวัด........................................................................................ 
เพ่ือแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตใหนําผานปุย  ตามมาตรา  12  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550 
นําปุยเคมีจากประเทศ....................................................................ผานราชอาณาจักร  ดังรายการตอไปนี ้
ชนิดปุย/
สูตรปุยเคมี 

ชื่อปุยทางเคมี  
หรือชื่อสามัญ 

ชื่อการคา  และ
เครือ่งหมายการคา 

ชื่อผูผลิต  และ
สถานท่ีผลิต 

ขนาดบรรจ ุ ปริมาณ 

 
 
 

     

โดยนาํผานดานศุลกากร......................................................ผานออกทางดานศลุกากร............................................................ 
ไปยังประเทศ......................................................................โดยยานพาหนะ............................................................................ 
เสนทางท่ีใชในการขนสงปุยผานทองท่ีภายในราชอาณาจักร................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
สถานท่ีท่ีใชในการขนถายและพักเก็บปุยในราชอาณาจักร...................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 

ใบอนุญาตฉบับนีอ้อกใหเม่ือวันท่ี..................เดือน.............................................พ.ศ................................................ 
ใชไดจนถงึวันท่ี.................เดือน..................................พ.ศ.......................... 
 

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 



 

  

ป.ฐ.1 
 

 

แบบแจงปุยเคมีมาตรฐาน 
 
 

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)........................................................................................... 
เลขประจําตัวผูเสยีภาษีอากร.................................................................................................................................................... 
ทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณชิย  เลขท่ี..........................................................ออกให  ณ........................................................ 
สํานักงานเลขที่.....................................................หมูท่ี...........ซอย......................................................................................... 
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง................................................................................................ 
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด...........................................................โทรศัพท............................. 
เปนผูไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี  มีความประสงคขอแจงปุยเคมีมาตรฐาน  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรือ่ง  การ
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงือ่นไขเกีย่วกับการขออนญุาต  การอนญุาต  การออกใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนุญาต  
การขอใบแทน  และการออกใบแทนใบอนญุาต  ตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติปุย  
(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2550  พ.ศ.  2551  ในฐานะ 
 นําเขาปุย     ใบอนุญาตนําเขาปุย  เลขท่ี................................................................ 

ผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา  (แบงบรรจุ)  ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา  เลขท่ี............................................ 
โดยมีรายการปุยเคมีมาตรฐานและสงเอกสารแนบแบบแจงฯ  ดังตอไปนี้.- 
1.  รายการปุยเคมีมาตรฐาน   

1.1  ชื่อปุยทางเคมี  หรือชื่อสามัญ.................................................................................................................................... 
1.2  ชื่อการคา................................................................................................................................................................... 
1.3  เครื่องหมายการคา  (ตรา)......................................................ทะเบียนเครือ่งหมายการคา......................................... 
1.4  ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรับรอง  (สูตร/เกรด)...................................................................................................... 
1.5  ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรอง  (ถามี).................................................................................................................... 
1.6  ลักษณะของปุยเคมี  (เม็ด/ผง/เกล็ด/น้ํา  ฯลฯ)............................................................................................................. 

/1.7  ชื่อและปริมาณ 

สําหรับพนักงานเจาหนาท่ีกรอก 
เลขรับท่ี………………………….. 
วันท่ี……………………………… 

พนักงานเจาหนาที่ผูรับ…………. 



 

  

1.7  ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษ  (รอยละของน้ําหนัก).............................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

1.8  ขนาดบรรจุตอหนวย  (ตามระบบเมตริก)  และชนิดภาชนะบรรจุ........................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

1.9  วิธีการวิเคราะหปุยเคมี............................................................................................................................................. 
1.10  ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ลิตปุยเคมี............................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................. 
สั่งปุยเคมีจาก  (กรณผีลิตปุยเคมีเพ่ือการคา  แบบแบงบรรจุ)..................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 

 
2.  หลักฐานแนบแบบแจงฯ  ท่ีสงประกอบการพิจารณา 

2.1  ตัวอยางฉลากปุยเคมีมาตรฐานและขอความท่ีแสดงในฉลาก  (ถามี) 
2.2  ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยเคมีมาตรฐานของทางราชการไมเกิน  6  เดือนนับแตวันรายงานผลวเิคราะห 
2.3  กรรมวิธีการผลิตปุยเคมีมาตรฐานของผูผลิตโดยยอ 
2.4  เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน  (คําแนะนําการใช  วิธีใช  อัตราท่ีใช  ขอควรระวัง  ฯลฯ)  (ถามี) 
2.5  ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยเคมีมาตรฐาน  (ถามี) 
2.6  ตัวอยางปุยเคมีมาตรฐานที่ขอขึ้นทะเบียน  จํานวน  5  กิโลกรัม 
2.7  เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 

 
ขาพเจาขอรับรองวารายการปุยเคมีมาตรฐานที่ขอแจง  หลักฐานท่ีแนบและตัวอยางปุยเคมีท่ีสงตามแบบแจงฯ  

ขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขอรับรองวาเปนเจาของเครื่องหมายการคา  หรือ  เปนผูไดรับอนุญาตใหใช
เครือ่งหมายการคาดังกลาวขางตนจริง  หากเปนการละเมิดหรอืลวงสิทธิในชื่อ  และ/หรอื  เครือ่งหมายการคาของผูอืน่  
ขาพเจาขอยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว 
 
 

(ลงลายมือชื่อ)........................................................................ผูขออนญุาต 
(.....................................................................) 

ประทับตราบรษิัท/หาง/ราน  (ถามี) 
 
 
 
 

 



 

  

                                                                          ป.ฐ.2 

หนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีมาตรฐาน 
-------------------- 

เลขท่ี  ปฐ.  .................../................        กรมวิชาการเกษตร 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวแก............................................................................................................................................ 
ซึ่งมีใบอนุญาต.................................................................................................................เลขท่ี.............................................. 
เพ่ือแสดงวาไดแจงเปนผู.............................ปุยเคมีมาตรฐาน  ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การกาํหนดหลักเกณฑ  
วิธีการและเงือ่นไขเกีย่วกับการขออนญุาต  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต  การขอตออายุใบอนญุาต  การขอใบแทน  
และการออกใบแทนใบอนญุาต  ตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2)  
พ.ศ.  2550  พ.ศ.  2551  ดังนี้ 
 

 
ชื่อปุยทางเคมี  หรือชือ่สามัญ......................................................................................................................................... 
สูตรปุยเคมี..................................................................................................................................................................... 
ชื่อการคา....................................................................................................................................................................... 
เครือ่งหมายการคา......................................................................................................................................................... 
ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรอง  (ถามี)......................................................................................................................... 
ลักษณะปุยเคมี............................................................................................................................................................... 
ขนาดบรรจุตอหนวยและวัตถุท่ีใชทําเปนภาชนะบรรจุ................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษ...................................................................................................................................... 
ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ลิตปุยเคมี.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

 

 หนังสือฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี.........................เดือน..........................................................พ.ศ................................ 
และใหใชไดจนถึงวันท่ี......................เดือน...................................................พ.ศ................... 
 

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 




