
เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวเหลือง 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวเหลือง พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลือง จํานวน 10-12  
กิโลกรัม สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวเหลืองคลุกกับสาร
เหนียวใหท่ัวเมล็ด และนํา
เมล็ดมาเคลาเบาๆกับปุย
ชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติดเมล็ด 
แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวเขียว  ถ่ัวฝกยาว 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวเขียว  
ถ่ัวฝกยาว 
 

พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเขียวหรือถ่ัวฝกยาว จํานวน 3-5  
กิโลกรัม สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวเขียวหรือถ่ัวฝกยาว 
คลุกกับสารเหนียวใหท่ัวเมล็ด 
และนําเมล็ดมาเคลาเบาๆกับ
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวลิสง 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวลิสง พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ดพันธุ 
ถ่ัวลิสง จํานวน 12-15  กิโลกรัม 
สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวลิสง คลุกกับ     
สารเหนียวใหท่ัวเมล็ด และนํา
เมล็ดมาเคลาเบาๆ กับ         
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวแดง 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวแดง พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ดพันธุ 
ถ่ัวแดง จํานวน 12-15 กิโลกรัม 
สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวแดง คลุกกับ     
สารเหนียวใหท่ัวเมล็ด และ  
นําเมล็ดมาเคลาเบาๆ กับ         
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 

 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวพรา 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวพรา พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ดพันธุ 
ถ่ัวพรา จํานวน 12-15  กิโลกรัม 
สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวพรา คลุกกับ     
สารเหนียวใหท่ัวเมล็ด และนํา
เมล็ดมาเคลาเบาๆ กับ         
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตร ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดงันี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวพุม 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวพุม พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ดพันธุ 
ถ่ัวพุมจํานวน 10-12  กิโลกรัม 
สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวพุม คลุกกับ      
สารเหนียวใหท่ัวเมล็ด และนํา
เมล็ดมาเคลาเบาๆ กับ         
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวซีรูเลียม 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนดิพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวซีรูเลียม พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัมตอเมล็ดพันธุ 
ถ่ัวซีรูเลียมจํานวน 1-3  กิโลกรัม 
สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวซีรูเลียม คลุกกับ     
สารเหนียวใหท่ัวเมล็ด และนํา
เมล็ดมาเคลาเบาๆ กับ         
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวเพอราเรีย 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวเพอราเรีย พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ดพันธุ 
ถ่ัวเพอราเรีย จํานวน 1-3  
กิโลกรัม สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวเพอราเรีย คลุกกับ     
สารเหนียวใหท่ัวเมล็ด และนํา
เมล็ดมาเคลาเบาๆ กับ         
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวเหลืองฝกสด 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 
 ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวเหลืองฝกสด พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลืองฝกสด จํานวน 10-12  
กิโลกรัม สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดถ่ัวเหลืองฝกสด คลุก
กับสารเหนียวใหท่ัวเมล็ด และ
นําเมล็ดมาเคลาเบาๆ กับ         
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ผง 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดงันี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวปอเทือง 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 
 ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
ถ่ัวปอเทือง พรอมปลูก 

 
ปุยชีวภาพ 200 กรัม ตอเมล็ด   
ปอเทือง จํานวน 3-5  กิโลกรัม 
สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

นําเมล็ดปอเทือง คลุกกับ   
สารเหนียวใหท่ัวเมล็ด และนํา
เมล็ดมาเคลาเบาๆ กับ         
ปุยชีวภาพ ใหปุยชีวภาพติด
เมล็ด แลวนําไปปลูกในดินท่ีมี
ความช้ืนเหมาะสมและกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัย             

ใหปรึกษาเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพ                
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1. กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพ ท่ีใสลง
ไปในดิน 

2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให
น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  

3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 
 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวเหลือง 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวเหลือง พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลือง จํานวน 10 กิโลกรัม สําหรับ
พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดิน 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวเขียว  ถ่ัวฝกยาว 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวเขียว  
ถ่ัวฝกยาว 

พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวเขียวหรือถ่ัวฝกยาว  จํานวน 3-5  
กิโลกรัม สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดนิ 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวลิสง 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวลิสง พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวลิสง จํานวน 12  กิโลกรัม สําหรับ
พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจดัวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดิน 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวแดง 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวแดง พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวแดง จํานวน 12  กิโลกรัม สําหรับ
พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดนิ 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายท่ีุปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวพรา 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวพรา พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวพรา จํานวน 12  กิโลกรัม สําหรับ
พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดนิ 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวพุม 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวพุม พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวพุม จํานวน 10 กิโลกรัม สําหรับ
พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดนิ 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวซีรูเลียม 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวซีรูเลียม พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวซีรูเลียม จํานวน 2  กิโลกรัม สําหรับ
พ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดิน 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวเพอราเรีย 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวเพอราเรีย พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวเพอราเรีย จํานวน 2  กิโลกรัม 
สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดนิ 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายท่ีุปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวเหลืองฝกสด 
อัตราท่ีใช  วิธใีช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวเหลืองฝกสด  พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวเหลืองฝกสด จํานวน 10 
กิโลกรัม สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดนิ 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 



เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
ปุยชีวภาพ ไรโซเบียม    ช่ือการคา ........................... เคร่ืองหมายการคา............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยชีวภาพ  ไรโซเบียม  ชนิด  ของเหลว 
                  ประกอบดวยปริมาณจุลินทรียรับรอง  ดังนี ้
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
                 ชนิดจุลินทรีย                   ปริมาณจุลินทรีย ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม 
ความเปนประโยชน  ชวยเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนใหกับพืชตระกูลถ่ัว 
พืชท่ีแนะนําใหใช     ถ่ัวปอเทือง 
อัตราท่ีใช  วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 

ชนิดพืช เวลาการใช อัตราขั้นต่ําที่ใช วิธีการใช 
นําปุยชีวภาพเคลาเบาๆ ใหติด
กับเมล็ดถ่ัวมากท่ีสุด แลวนําไป
ปลูกในดินท่ีมีความช้ืน
เหมาะสมและกลบดิน หรือ 

ถ่ัวปอเทือง พรอมปลูก 
 

ปุยชีวภาพ 80  มิลลิลิตร ตอเมล็ด    
ถ่ัวปอเทือง จํานวน 3-5  กิโลกรัม 
สําหรับพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร  

ละลายปุยชีวภาพไรโซเบียม  
ในน้ําสะอาดและคนใหเขากัน
จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถ่ัว
แลวกลบดิน 

คําแนะนํา 
ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยชีวภาพใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา

เจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตร หรือเจาหนาท่ีดานการเกษตรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการใชปุยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ขอควรระวัง 

1.  กอนใสปุยชีวภาพ ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยชีวภาพท่ีใสลงไปในดนิ 
2. ควรใสปุยชีวภาพเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีท่ีมีการใหน้ํา ควรให

น้ํานอย ๆ กอน แลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น  
3. ควรเก็บปุยชีวภาพไวในภาชนะท่ีปดมิดชิด ท่ีเย็นและแหง ในท่ีรม ไมถูกความรอน แสงแดด และฝน 

 4. ควรใชกอนวันหมดอายุท่ีปรากฏบนภาชนะบรรจ ุ
ผูนําเขาปุย  
ช่ือและสถานท่ีทําการ................................................................................................................. 
ผูผลิต................ช่ือผูผลิตตางประเทศและสถานท่ีผลิต.................................................................... 
หรือ         
ผูผลิตและสถานท่ีผลิต 
ช่ือและสถานท่ีทําการ.................................................................................................................. 
สถานท่ีผลิต............................................................................................................................... 
ส่ังจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจ)ุ ................................................................................................ 


