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การขอใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมี 
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 
 ผูไดรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาหรือใบอนุญาตนําเขาปุย ท่ีมีความประสงค 
จะผลิตหรือนําเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งปุยเคมีชนิดอื่นใดนอกจากปุยเคมีมาตรฐาน ตองนํา
ปุยเคมีชนิดนั้นมาขอข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีเสียกอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนปุยเคมี จึงจะผลิตหรือนําเขาปุยเคมีนั้นได 

 
หลักเกณฑในการขอใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมี   

                  
 
1. ปุยเคมีท่ีเปนปุยเชิงผสม หรือปุยเชิงประกอบ ซึ่งมีธาตุอาหารหลักตั้งแต 2 ธาตุ ข้ึนไป ตอง
มีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมต่ํากวารอยละ 20 ของน้ําหนัก มีปริมาณธาตุอาหารหลัก 
แตละชนิดตองไมต่ํากวารอยละ 3 ของน้ําหนัก และมีความชื้นไมเกินรอยละ 3 ของน้ําหนัก 
2. ปุยเคมีท่ีเปนปุยเชิงเดี่ยวท่ีมีธาตุอาหารหลักไมถึงรอยละ 20 ของน้ําหนัก ตองเปน
สารประกอบหรือมีสูตรโครงสรางแนนอน และมีความชื้นไมเกินรอยละ 3 ของน้ําหนัก สําหรับ
ปุยเคมีหินฟอสเฟต ตองมีปริมาณธาตุอาหารหลักตั้งแตรอยละ 3 ของน้ําหนัก มีปริมาณ
ฟอสเฟตท้ังหมดไมต่ํากวารอยละ 20 ของน้ําหนัก ความละเอียดไมต่ํากวา 40 เมช ไมต่ํากวา
รอยละ 80 ของน้ําหนัก และมีความชื้นไมเกินรอยละ 3 ของน้ําหนัก 
3. ปุยอินทรียเคมี ตองมีธาตุอาหารหลักตั้งแต 2 ธาตุ ข้ึนไป และตองมีปริมาณธาตุอาหารหลัก
รวมกันไมต่ํากวารอยละ 12 ของน้ําหนัก ปริมาณธาตุอาหารหลัก แตละชนิดตองไมต่ํากวา 
รอยละ 3 ของน้ําหนัก มีปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ไมต่ํากวารอยละ 10 ของ
น้ําหนัก และมีความชื้นไมเกินรอยละ 10 ของน้ําหนัก 
4. ปุยเคมีท่ีจะรับข้ึนทะเบียนเปนปุยขาว ไมวาจะเปนปุยเคมีท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร หรือ
ผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาใหมีไนเตรทไนโตรเจน(Nitrate Nitrogen) รวมอยูในไนโตรเจนท้ังหมด 
(Total Nitrogen) ได แตจะนําไนเตรทไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) มานับรวมกับไนโตรเจนท่ีจด
ทะเบียนเปนสูตรปุยขาวตามท่ีกรมการขาวแนะนําไมได  
5.  ปุยเคมีท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรท่ีนํามาข้ึนทะเบียน และประสงคจะนําปุยเคมีนั้นไปแบง
บรรจุ ใหใชผลการวิเคราะหปุยเคมีฉบับเดียวกันไดเมื่อยื่นคําขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีตอเนื่องใน
คราวเดียวกัน 



6.  เคร่ืองหมายการคาท่ีใชในการข้ึนทะเบียนปุยเคมี ตองเปนเคร่ืองหมายการคาท่ีไดรับการ
จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย 
7. ฉลากและขอความบนฉลากตองระบุตามหลักเกณฑท่ีกําหนด รวมถึงระบุขอความอื่น เชน 
คําเตือนตาง ๆ ดังนี้ 
 
 “ควรคลุกเคลาปุยใหเขากันกอนใช”  
 “ถาใชเปนปุยขาว แนะนําใหใชในนาดินเหนียว” 
 “ถาใชเปนปุยขาว แนะนําใหใชในนาดินทราย”     
 “ไมแนะนําใหใชเปนปุยขาว”     
 “ปุยเคมีน้ําอาจมีกาซเกิดขึ้น และอาจเปนอันตรายไดงาย ควรเปดดวยความระมัดระวัง”  
 ปุยเคมีหินฟอสเฟตตองแจงปริมาณฟอสเฟตท้ังหมด และความละเอียดบอกขนาดเปนเมช (Mesh) 

เปนรอยละของน้ําหนักปุยเคมีไวใตสูตรปุยเคมี 
 

เอกสารหลักฐานในการขอใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมี 
   
 

 คําขอข้ึนทะเบียนปุยเคมี (ท.ค.1) 
 สําเนาใบอนุญาตนําเขาปุย (น.ป.1) หรือใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา (ผ.ป.1) 
 ตัวอยางฉลากปุยเคมีและขอความท่ีแสดงในฉลาก (ถาม)ี 
 ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยเคมีท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน  นับแตวันรายงานผล

วิเคราะห  
 กรรมวิธีการผลิตของผูผลิตโดยยอ และกรรมวิธีการแบงบรรจุในกรณีท่ีผลิตปุยเคมีเพ่ือ

การคาแบบแบงบรรจ ุ
 เอกสารกํากับปุยเคมี (คําแนะนําการใชปุยเคมี วิธีใช อัตราท่ีใช ขอควรระวัง ฯลฯ)  

(ถาม)ี 
 ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยเคมี คําขอละ 1 ชุด 
 ตัวอยางปุยเคมีท่ีขอข้ึนทะเบียน  
 อารตเวิรค ซึ่งเหมือนของจริง จํานวน 2 ชุด 

          
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมี 1 ฉบับ ใหใชไดกับปุยเคมี 

1 สูตร 1 ตรา 1 ชื่อการคา 1 เคร่ืองหมายการคา และ 1 แหลงผลิต 
 

เอกสารทุกฉบับ จะตองลงนามและประทับตรานิติบุคคล ในกรณีท่ีมีตราประทับ 



ทะเบียนปุยเคมี เลขที่ ................./ .........(กรมวิชาการเกษตร) 

 
สถานท่ียื่นคําขอและรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมี 

               
 

กลุมควบคุมปุย  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน        
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2579-5536-7 โทรสาร 0-2579-7987 
 

              ตัวอยางฉลากปุยเคมี/ปุยอินทรียเคมี 
                    

ปุยเคม/ีปุยอินทรียเคม ี
ช่ือสามัญ (ถามี) 

ช่ือการคา 
สูตร 

ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter)........ % 
(ขอความอื่นที่กําหนดใหมีในฉลาก) 

             
 

เครื่องหมายการคา-ตรา 
นํ้าหนัก/ปริมาตรสุทธิ (.........) กิโลกรัม/ลิตร 

 

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)    % 

ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)   % 

โพแทชทีล่ะลายนํ้า (K2O)           % 
 

ปริมาณธาตุอาหารรอง(ถามี) 
  แมกนีเซียม (MgO)       % 
  แคลเซียม (CaO)       % 

กํามะถัน (S)           % 
 

ปริมาณธาตุอาหารเสริม (ถามี) 
             เหล็ก (Fe)           %      สังกะสี (Zn)         % 

             แมงกานีส (Mn)   %      โบรอน (B)           % 
             ทองแดง (Cu)      %      โมลิบดินัม (Mo)    % 

    

             ผูนําเขาปุย 
      ช่ือและสถานที่ทําการ.............................................................................. 
      ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานที่ผลิต........................... 

 

         หรือ 
 

           ผูผลิต 
     ช่ือและสถานที่ทําการ.............................................................................. 
      สถานที่ผลิต............................................................................................. 

      สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจปุุยนําเขา)................................................... 
             

               (ขอความอื่นที่กําหนดใหมีในฉลาก) 

(ข
อค

วา
มอ

ื่นที่
กํา

หน
ดใ

หม
ีใน

ฉล
าก

) 



 
สําหรับพนักงานเจาหนาที่กรอก 

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

 
 

คําขอข้ึนทะเบียนปุยเคมี 
 

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

 ขาพเจา..............................................................อายุ............ป สัญชาติ............................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี.......................................ออกให ณ ................................................................... 
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขท่ี..............................ออกให ณ ................................................................... 
อยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี...........ซอย................................................................................................. 
ถนน.......................................... ตําบล/แขวง.................................................................................................... 
อําเภอ/เขต................................จังหวัด..................................... โทรศัพท ........................................................ 
ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ/ผูรับมอบอํานาจ ของ (ชื่อนิติบุคคล/ราน)................................................................... 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล/ราน .............................................................................................. 
ทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณิชย เลขท่ี.................................ออกให ณ............................................................ 
สํานักงานเลขท่ี..........................หมูท่ี ..............ซอย.......................................................................................... 
ถนน.......................................... ตําบล/แขวง....................................................................................................  
อําเภอ/เขต................................จังหวัด ...................................... โทรศัพท ...................................................... 
เปนผูไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย มีความประสงคขอขึ้นทะเบียนปุยเคมี ในฐานะ 
   นําเขาปุย                       ใบอนุญาตนําเขาปุยเลขท่ี........................................................... 
   ผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา  ผสม        ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา เลขท่ี .................................... 

   แบงบรรจุ      
โดยมีรายการปุยเคมีท่ีขอขึ้นทะเบียน และสงเอกสารแนบคําขอดังตอไปนี้       
1. รายการปุยเคมีท่ีขอขึ้นทะเบียน  

1.1 ประเภทปุยเคมี  ปุยเชิงเดีย่ว  ปุยเชิงประกอบ  ปุยเชิงผสม ปุยอินทรียเคมี 
1.2 ชื่อปุยทางเคมี หรือชื่อสามัญ (ถามี)....................................................................................................... 
1.3 ชื่อการคา ............................................................................................................................................... 
1.4 เคร่ืองหมายการคา (ตรา) ......................ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา................................................... 
1.5 ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรับรอง (สูตร/เกรด) .................................................................................. 
1.6 ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรอง (ถามี).................................................................................................. 
1.7 ชนิดและปริมาณธาตุอาหารเสริม (ถามี) .............................................................................................. 
1.8  ปริมาณอินทรียวัตถุ (ถามี) ..................................................................................................................  
1.9  ลักษณะของปุยเคมี (เม็ด/ผง/เกล็ด/น้ํา ฯลฯ)..................................................................................... 
 

       /1.10  ช่ือและ... 

ท.ค.



 
1.10  ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี...................................................................... 

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

1.11  ชื่อและปริมาณของวัตถุหรือสิ่งผสมอ่ืน ๆ ในปุยเคมี (รอยละของน้ําหนัก)           
         ............................................................................................................................................................ 
1.12 ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษท่ีผสมในปุยเคมี.................................................................................... 
1.13 ขนาดบรรจุตอหนวย (ตามระบบเมตริก) และชนิดภาชนะบรรจุ.......................................................... 

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

  ............................................................................................................................................................. 
1.14  วิธีการวิเคราะหปุยเคม.ี....................................................................................................................... 
1. 15 ชื่อผูผลิตและสถานท่ีผลิตปุยเคมี......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
สั่งปุยเคมีจาก (กรณีผูผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาแบบแบงบรรจุ)................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
2. หลักฐานแนบคําขอทะเบียนปุยเคมีท่ีสงประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนปุยเคมี 
  ตัวอยางฉลากปุยเคมีและขอความท่ีแสดงในฉลาก (ถามี) 
  ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยเคมีไมเกิน 6 เดือนนับแตวันรายงานผลวิเคราะห      
  กรรมวิธีการผลิตปุยเคมีของผูผลิตโดยยอ 
  เอกสารกํากับปุยเคมี(คําแนะนําการใชปุยเคมี วิธีใช อัตราท่ีใช ขอควรระวัง ฯลฯ)(ถามี) 
  ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยเคมี (ถามี) 
  ตัวอยางปุยเคมีท่ีขอขึ้นทะเบียน  
  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)................................................................................................................................. 
   

ขาพเจาขอรับรองวา รายการปุยเคมีท่ีขอขึ้นทะเบียน  หลักฐานท่ีแนบและตัวอยางปุยเคมีท่ีสงตามคําขอ
ฯขางตนเปนความจริงทุกประการ และขอรับรองวาเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา หรือ เปนผูไดรับอนุญาต
ใหใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวขางตนจริง หากเปนการละเมิดหรือลวงสิทธิในชื่อ และ/หรือ เคร่ืองหมาย
การคาของผูอ่ืน ขาพเจาขอรับผิดแตเพียงผูเดียว 
   
 
     

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

 


