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การขอหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีมาตรฐาน 
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 
 ปุยเคมีมาตรฐาน หมายความวา ปุยเคมีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศกําหนดสูตร และปริมาณข้ันต่ําหรือข้ันสูงของธาตุอาหารหรือสารเปนพิษ 
และลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยเคมีดังกลาวแตละชนิด ซึ่งในปจจุบันไดประกาศกําหนด
ปุยเคมีมาตรฐานประเภทเชิงเดี่ยว ตองมีปริมาณข้ันต่ําหรือข้ันสูงของปริมาณธาตุอาหาร
รับรอง หรือสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยเคมีมาตรฐาน หรือลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยเคมี
มาตรฐาน ตามชนิดดังตอไปนี้ 
1.  ปุยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต ตองมีปริมาณธาตุไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) ไมต่ํา
กวารอยละ 20 ของน้ําหนัก ธาตุไนโตรเจนอยูในรูปของแอมโมเนียมไนโตรเจน (Ammonium 
Nitrogen) มีลักษณะเปนเม็ดหรือผลึกหรือเกล็ด โดยไมมีการเติมสีหรือปรุงแตงใด ๆ มี
ความชื้นไมเกินรอยละ 3.0 ของน้ําหนัก 
2.  ปุยเคมียูเรีย ตองมีปริมาณธาตุไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) ไมต่ํากวารอยละ 44  
ของน้ําหนัก ธาตุไนโตรเจนอยูในรูปของยูเรียไนโตรเจน (Urea Nitrogen) มีปริมาณไบยูเร็ต 
(Biuret) ไมเกินรอยละ 1.0  ของน้ําหนัก มีลักษณะเปนเม็ดหรือผลึก โดยไมมีการเติมสีหรือ
ปรุงแตงใด ๆ มีความชื้นไมเกินรอยละ 3.0  ของน้ําหนัก 
3.  ปุยเคมีซูเปอรฟอสเฟตตองมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยูในรูปของฟอสเฟตท่ีเปนประโยชน 
(Available P2O5) ไมต่ํากวารอยละ 20 ของน้ําหนัก และมีลักษณะเปนเม็ดหรือผงโดยไมมีการ
เติมสี และมีปริมาณสารหนู (Arsenic) ไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนัก มีความชื้นไมเกินรอย
ละ 9.0 ของน้ําหนัก 
4.  ปุยเคมีดับเบ้ิลซูเปอรฟอสเฟต ตองมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยูในรูปของฟอสเฟต ท่ีเปน
ประโยชน (Available P2O5) ไมต่ํากวารอยละ 40 ของน้ําหนัก มีลักษณะเปนเม็ดหรือผง โดย
ไมมีการเติมสี และมีปริมาณสารหนู (Arsenic) ไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนัก มีความชื้นไม
เกินรอยละ 9.0 ของน้ําหนัก 
5.  ปุยเคมีทริบเปลซูเปอรฟอสเฟต ตองมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยูในรูปของฟอสเฟตท่ีเปน
ประโยชน (Available P2O5) ไมต่ํากวารอยละ 45 ของน้ําหนัก มีลักษณะเปนเม็ดหรือผง โดย
ไมมีการเติมสี และมีปริมาณสารหนู (Arsenic) ไมเกินรอยละ 0.5 ของน้ําหนัก มีความชื้นไม
เกินรอยละ 9.0 ของน้ําหนัก 
6.  ปุยเคมีโพแทสเซียมคลอไรด  ตองมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูในรูปของโพแทช ท่ีละลาย
น้ํา (Water Soluble K2O) ไมต่ํากวารอยละ 60 ของน้ําหนัก มีลักษณะเปนเม็ดหรือเกล็ดหรือ
ผง โดยไมมีการเติมสี มีความชื้นไมเกินรอยละ 3.0 ของน้ําหนัก   



7.  ปุยเคมีโพแทสเซียมซัลเฟต ตองมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยูในรูปของโพแทช ท่ีละลาย
น้ํา (Water Soluble K2O) ไมต่ํากวารอยละ 48 ของน้ําหนัก มีลักษณะเปนเม็ดหรือเกล็ดหรือ
ผง โดยไมมีการเติมสี มีความชื้นไมเกินรอยละ 3.0 ของน้ําหนัก 
 

ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต และออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบ
แทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กําหนดใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมี
เพ่ือการคา หรือใบอนุญาตนําเขาปุย ท่ีประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่งปุยเคมีมาตรฐาน ไดรับ
การยกเวนไมตองขอใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมี โดยใหยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

   
หลักฐานประกอบการแจงปุยเคมีมาตรฐาน 

 
 

 แบบแจงปุยเคมีมาตรฐาน (ป.ฐ.1)  
 เอกสารหลักฐาน 

- สําเนาใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา (ผ.ป.1) หรือสําเนาใบอนุญาตนําเขาปุย (น.ป.1) 
- ตัวอยางฉลากปุยเคมีมาตรฐานและขอความท่ีแสดงในฉลาก ตนฉบับรายงานผลวิเคราะห

ปุยเคมีมาตรฐานของทางราชการไมเกิน 6 เดือน นับแตวันรายงานผลวิเคราะห  
- กรรมวิธีการผลิตปุยเคมีมาตรฐานของผูผลิตโดยยอ และกรรมวิธีการแบงบรรจุในกรณีท่ี

ผลิตแบบแบงบรรจ ุ
- เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน(คําแนะนําการใช วิธีใช อัตราท่ีใช ขอควรระวัง ฯลฯ)(ถาม)ี 
- ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยเคมีมาตรฐาน (ถาม)ี 
- ตัวอยางปุยเคมีมาตรฐานท่ีขอข้ึนทะเบียน จํานวน 5 กิโลกรัม 

 
เอกสารทุกฉบับ จะตองลงนามและประทับตรานิติบุคคล 

ในกรณีท่ีมีตราประทับ 
 
 
 
 
 
 



 ขอสังเกต 
  

 
1)  การออกหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีมาตรฐาน 1 ฉบับ ออกใหสําหรับปุยเคมีดังกลาว  
1 ชนิด 1 ชื่อการคา และ 1 เคร่ืองหมายการคาเทานั้น โดยเคร่ืองหมายการคาตองไดรับการ
จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย 
2) สําหรับการนําเขาปุยเคมีมาตรฐาน หากประสงคจะนําปุยเคมีมาตรฐานนั้นไปแบงบรรจุ   
ใหใชผลการวิเคราะหปุยเคมีมาตรฐานฉบับเดียวกันได เมื่อยื่นคําขอตอเนื่องในคราวเดียวกัน  
 3)  หนังสือสําคัญการรับแจงปุยเคมีมาตรฐานมีอายุใชได 5 ป หนังสือสําคัญดังกลาว ใหผูรับ
ใบอนุญาตฯ ซึ่งประสงคจะนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีมาตรฐาน นําไปแสดงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานตรวจพืช ท่ีประสงคจะนําเขาปุย 

   
 

สถานท่ียื่นคําขอและขอรับหนังสือสําคัญ 
 

  
กลุมควบคุมปุย  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร            

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

 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบรับแจง เลขที่ ปฐ. .........../ .........(กรมวิชาการเกษตร) 

ตัวอยางฉลากปุยเคมีมาตรฐาน 
 

   ปุยเคมีมาตรฐาน 
  ชื่อสามัญ  

ชื่อการคา 
สูตร 

 
 

เคร่ืองหมายการคา-ตรา 
 

น้ําหนักสุทธิ (.........) กิโลกรัม 
 

             ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)   % 
ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)  % 
โพแทชที่ละลายนํ้า (K2O)          % 

 
            ปริมาณธาตุอาหารรอง(ถามี) 
กํามะถัน (S)           % 

 
ปริมาณสารเปนพิษ (ถามี) 

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

หรือ 
ผูผลิต 

            ช่ือและสถานที่ทําการ....................................................................... 
            สถานที่ผลิต......................................................................................  
        ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจุ) .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สําหรับพนักงานเจาหนาที่กรอก 
    เลขรับที.่.................................... 
    วันที.่......................................... 
    พนักงานเจาหนาที่ผูรับ............. 

 
แบบแจงปุยเคมีมาตรฐาน 

 
   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 มีความประสงคขอแจงปุยเคมีมาตรฐาน ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  
เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ การขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551ในฐานะ 
    นําเขาปุย                          ใบอนุญาตนําเขาปุย เลขท่ี...................................................... 
    ผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา (แบงบรรจุ)  ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา เลขท่ี ................................ 
โดยมีรายการปุยเคมีมาตรฐาน และสงเอกสารแนบแบบแจงดังตอไปนี้       
1. รายการปุยเคมีมาตรฐาน  

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

                   /1.7  ชื่อและปริมาณ... 
   

 

ป.ฐ.1 



 
1.7  ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษ (รอยละของน้ําหนัก) ........................................................................... 
      .............................................................................................................................................................. 
1.8  ขนาดบรรจุตอหนวย (ตามระบบเมตริก) และชนิดภาชนะบรรจุ........................................................... 

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

       .............................................................................................................................................................. 
1.9  วิธีการวิเคราะหปุยเคมี..........................................................................................................................                 

          .............................................................................................................................................................. 
1.10  ชื่อผูผลิตและสถานท่ีผลิตปุยเคมี......................................................................................................... 

            ........................................................................................................................................................... 
            สั่งปุยเคมีจาก (กรณีผูผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาแบบแบงบรรจุ)............................................................ 
            ...........................................................................................................................................................  
 
2. หลักฐานแนบแบบแจง ท่ีสงประกอบการพิจารณา 
 
  ตัวอยางฉลากปุยเคมีมาตรฐานและขอความท่ีแสดงในฉลาก (ถามี) 
  ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยเคมีมาตรฐานของทางราชการไมเกิน 6 เดือน นับแตวันรายงานผล 
       วิเคราะห      
  กรรมวิธีการผลิตปุยเคมีมาตรฐานของผูผลิตโดยยอ 
  เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน (คําแนะนําการใช วิธีใช อัตราท่ีใช ขอควรระวัง ฯลฯ)(ถามี) 
  ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยเคมีมาตรฐาน (ถามี) 
  ตัวอยางปุยเคมีมาตรฐานท่ีขอขึ้นทะเบียน จํานวน 5 กิโลกรัม 
  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
   

ขาพเจาขอรับรองวา รายการปุยเคมีมาตรฐานท่ีขอแจง หลักฐานท่ีแนบและตัวอยางปุยเคมีท่ีสงตามแบบ
แจงฯขางตนเปนความจริงทุกประการ และขอรับรองวาเปนเจาของเคร่ืองหมายการคา หรือ เปนผูไดรับ
อนุญาตใหใชเคร่ืองหมายการคาดังกลาวขางตนจริง หากเปนการละเมิดหรือลวงสิทธิในชื่อ และ/หรือ 
เคร่ืองหมายการคาของผูอ่ืน ขาพเจาขอรับผิดแตเพียงผูเดียว 
   
 

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

 
 


