
 
 
 
 

         คําแนะนํา 
 
 
 
 

       การขอหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมี 
       ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม 

        ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 
           แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2)  

       พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมควบคุมปุย 
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 

www.doa.go.th/ard 
e-mail : fertactdoa@hotmail.com 

 
 
 
 



 

การขอหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมี          
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม 

 
 

 ปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม จัดเปนปุยเคมีประเภทหนึ่งซึ่งผูประกอบกิจการผลิตปุยเคมี
เพ่ือการคา นําเขาปุย ขายปุย สงออกปุย และนําผานปุย จะตองขอใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเสียกอนแลวจึงจะ
ประกอบกิจการได ผูขอใบอนุญาตตองเปนเจาของกิจการ มีถิ่นท่ีอยูหรือสํานักงาน  ในประเทศไทย มีสถานท่ี
ผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา สถานท่ีขายปุย สถานท่ีนําเขาปุย สถานท่ีสงออกปุย หรือสถานท่ีเก็บปุย โดยตอง
ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง กําหนด หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต 
การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การขอใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต 
ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550 โดยปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน 
 
 ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา หรือใบอนุญาตนําเขาปุย ท่ีมีความประสงคจะผลิตหรือนําเขา
ปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดปุยเคมีท่ี
ไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 ตองนําปุยเคมีชนิดนั้นมาขอหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมี ธาตุอาหาร
รอง ธาตุอาหารเสริมตอพนักงานเจาหนาท่ีกอน และเมื่อไดรับหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง 
ธาตุอาหารเสริมแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาปุยเคมีนั้นได 
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดปุยเคมีท่ีไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2554  

ปุยเคมีธาตุอาหารรอง หมายความวา ปุยเคมีท่ีมุงใหธาตุอาหารรองธาตุใดธาตุหนึ่งหรือหลายธาตุ
แกพืช โดยไมคํานึงถึงธาตุอาหารหลักท่ีเปนองคประกอบของวัตถุดิบในการผลิต 

ปุยเคมีธาตุอาหารเสริม หมายความวา ปุยเคมีท่ีมุงใหธาตุอาหารเสริมธาตุใดธาตุหนึ่งหรือหลาย
ธาตุแกพืช โดยไมคํานึงถึงธาตุอาหารหลักท่ีเปนองคประกอบของวัตถุดิบในการผลิต 
                 

หลักฐานในการแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม 
 

 
1. แบบแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม (ป.ส.1) 
2. ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพ่ือการคา (ผ.ป.1) หรือใบอนุญาตนําเขาปุย (น.ป.1) 
3. ตัวอยางฉลากปุยเคมี  1  ชุด   ฉลากซึ่งระบุชื่อปริมาณธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ชื่อการคา 
เคร่ืองหมายการคา ขนาดบรรจุ ชื่อและสถานท่ีของผูผลิตหรือผูนําเขาปุย แลวแตกรณี โดยไมตองระบุ
ธาตุอาหารหลัก (กรณีเปนปุยเคมีท่ีบรรจุภาชนะ) 
4. รายงานการวิเคราะหปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมของผูผลิตตางประเทศ (กรณีนําเขา) 
สําหรับการผลิตภายในประเทศใหใชตนฉบับรายงานการวิเคราะหปุยของทางราชการ ไมเกิน 6 เดือน 
นับแตวันรายงานการวิเคราะห 
 



ในการวิเคราะหปุยเคมีนั้นใหทําการวิเคราะหหาในหนวยของรอยละโดยน้ําหนัก คือ ธาตุอาหารรอง 
ไดแก แมกนีเซียม (MgO) แคลเซียม (CaO) และกํามะถัน (S) ธาตุอาหารเสริม ไดแก เหล็ก (Fe) แมงกานีส 
(Mn) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) และโมลิบดินัม (Mo) ความเปนกรดเปนดาง (pH) ความชื้น 
(Moisture) หรือความถวงจําเพาะ (Specific gravity)  

   

5.   กรรมวิธีการผลิตปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมของผูผลิตโดยยอ   (วัตถุดิบ วิธีการผลิต 
วิธีการวิเคราะห ผลการวิเคราะหจากบริษัทผูผลิต) และกรรมวิธีการแบงบรรจุในกรณีท่ีผลิตปุยเคมีเพ่ือ
การคาแบบแบงบรรจุ 
6.   เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม (คําแนะนําการใชปุยเคมี  ชนิดของพืช 
วิธีการใช อัตราท่ีใช ขอควรระวัง ฯลฯ) 
7.   อารตเวิรค ซึ่งเหมือนของจริงจํานวน 2 ชุด 
8.   ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม  
9.   ตัวอยางปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม จํานวน 1 กิโลกรัม หรือ 1 ลิตร 
10. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา หรือหนังสือยินยอมใหใชเคร่ืองหมายการคา 
กรณีเคร่ืองหมายการคาเปนของผูอ่ืน 

 
เอกสารหลักฐานทุกฉบับจะตองลงนามและประทับตรานิติบุคคล ในกรณีท่ีมีตราประทับ 

 
 

ขอสังเกต 
 
 การออกหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม 1 ฉบับ จะออกใหสําหรับ

ปุยเคมีดังกลาว  1  ชนิด  1 ชื่อการคา และ 1 เคร่ืองหมายการคา เทานั้น 
 สําหรับในกรณีการการยื่นคําขอนําเขาและผลิตโดยแบงบรรจุ หรือกรณีการยื่นคําขอผลิตปุยเคมีท้ัง

แบบมิไดบรรจุภาชนะ (Bulk) และแบบบรรจุภาชนะ โดยยื่นคําขอพรอมกันจะใชรายงานการ
วิเคราะหปุยฉบับเดียวกันก็ได 

 หนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมดังกลาว ใหผูรับใบอนุญาตฯ ซึ่งมีความ
ประสงคจะนําเขาซึ่งปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมนําไปแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ี      
ณ ดานตรวจพืช ท่ีจะนําเขา  

 

สถานที่ยื่นแบบแจงฯและขอรับหนังสือสําคัญฯ 
 

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

ระยะเวลาดําเนินการและอัตราคาธรรมเนียม 
 

 ระยะเวลาดําเนินการออกหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม ใชระยะเวลา
ดําเนินการ 10 วันทําการ 

 หนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริม มีอายุ 5 ป นับตั้งแตวันท่ีระบุไวใน
หนังสือสําคัญนั้น และในขณะนี้ไมเสียคาธรรมเนียมในการแจง 



ใบรับแจงเลขที่ รส.................../........................(กรมวิชาการเกษตร) 

 
ตัวอยางฉลากปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม 

 

 
ปุยเคมี 

ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม 
 

ช่ือการคา 
 

 
 

 
  เครื่องหมายการคา-ตรา 

นํ้าหนัก/ปริมาตรสุทธิ (.........) กิโลกรัม/ลิตร 
 
 

ปริมาณธาตุอาหารรอง 
แมกนีเซียม (MgO)  % 
แคลเซียม (CaO)    % 
กํามะถัน (S)      % 
 

ปริมาณธาตุอาหารเสริม 
   เหล็ก (Fe)       %  สังกะสี (Zn)       % 
   แมงกานีส (Mn) %  โบรอน (B)       % 
   ทองแดง (Cu) %  โมลิบดินัม (Mo) % 

     
          

ผูนําเขาปุย 
      ชื่อและสถานท่ีทําการ...................................................................... 
     ผูผลิต........ชื่อผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต............................ 

 
              

หรือ 
 
         

  ผูผลิต 
      ชื่อและสถานท่ีทําการ....................................................................... 
      สถานท่ีผลิต...................................................................................... 
   ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ....................................................... 
 
 


