
เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน 
ช่ือสามัญ โพแทสเซียมซัลเฟต  
สูตร 0-0-50  ช่ือการคา.............................. เครื่องหมายการคา.............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยเคมีชนิดผง  ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังน้ี 

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)     0 % 
  ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)    0 % 
  โพแทชที่ละลายนํ้า (K2O)                   50 % 
พืชที่แนะนําใหใช   ใชกับพืชทั่วไป ไมยืนตน  ไมผล พืชไร  และใชเปนวัตถุดิบในการผสมปุย 
อัตราที่ใช วิธีใช และระยะเวลาที่ใช 

1.  ไมยืนตน ไมผล เชน ทุเรียน เงาะ สม มะมวง นอยหนา มังคุด องุน ลางสาด ลองกอง และอื่นๆ ใช
อัตราตนละ 300-600 กรัม  โดยใสตามแนวรัศมีพุมใบหลังจากติดลูกแลวประมาณ 20-30 วัน  
ทั้งน้ีแลวแตอายุของไมผลแตละชนิด 

2. พืชไร เชน มันสําปะหลัง สับปะรด แหวจีน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฝาย ออย ใชเปนปุยแตงหนา ในระยะ
ที่พืชกําลังสรางผลผลิต โดยใสตามแนวทั้งสองขางของแถวพืช ใหหางจากโคนตนประมาณ 6-8 น้ิว 

สําหรับออย  ใชในอัตราไรละ 25-30 กิโลกรัม เม่ือตนออยอายุประมาณ 4 เดือน หรือกําลังยางปลอง 
โดยหยอดเปนแถวทั้งสองขางของแถวตนออย หรือหวานเขาบริเวณโคนตนออย 

3.  ใชปุยเคมีเปนวัตถุดิบ คือผสมกับปุยเคมีสูตรอื่น ๆ เชน  21-0-0, 46-0-0, 0-20-0, 0-46-0 เพ่ือ
ผสมปุยเคมีสูตรตางๆ ตามตองการ ทั้งน้ีผูใชตองมีความรูเก่ียวกับเรื่องปุยเคมีและดินเปนอยางดี และตอง
ทราบวาในดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นเพียงพอกับความตองการของพืชน้ัน ๆ แลว 
ขอควรระวัง 
 1. ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยให
ปรึกษาเจาหนาทีก่รมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยใน
ทองถิ่น เพ่ือใหการใชปุยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. กอนใสปุยเคมี ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยเคมีที่ใสลงไป 
 3. ควรใสปุยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการใหนํ้า ควรใหนํ้า 
นอย ๆ กอนแลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น ถาใหไดผลดียิ่งขึ้น ควรใสปุยเคมีแกพืชในชวงมีแสงแดดจัด ฝนไมตก 
 4. ควรหม่ันดูแลปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยูเสมอ 
 5. ควรเก็บปุยเคมีในภาชนะที่ปดมิดชิด อยาใหถูกความรอน แสงแดด และฝน 
ผูนําเขาปุย     
บริษัท .........................................     เลขที ่
ผูผลิต  บริษัท .................................. เมือง .....................................  ประเทศ ............................................. 
กรณีเปนผูผลิต 
ผูผลิต  บริษัท .....................................................  เลขที่ ............................................................................. 
สถานที่ผลิต เลขที.่......................................................................... 
สั่งจาก  บริษัท .................................................. เมือง ................................ ประเทศ .................................. 



เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน 
ช่ือสามัญ โพแทสเซียมคลอไรด สูตร 0-0-60  ช่ือการคา.............................. เครื่องหมายการคา.............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยเคมีชนิดผง  ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้ 

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)     0 % 
  ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)    0 % 
  โพแทชที่ละลายน้ํา (K2O)              60 % 
พืชที่แนะนําใหใช ใชกับไมผล พืชไร พืชหัว และใชเปนวัตถุดิบในการผสมปุย 
อัตราที่ใช วิธีใช และระยะเวลาที่ใช 

1.  ไมผล เชน องุน เงาะ สม นอยหนา มังคุด และไมผลอื่นๆ ยกเวนทุเรียน ใชปุยในอัตรา 300-600 กรัมตอตน 
โดยใสเปนรูปวงแหวน ตามรัศมีแนวพุมใบ หลังจากติดลูกแลวประมาณ 20-30 วัน แลวแตอายุของผลไมแตละชนิด 

2.  พืชไร  มันสําปะหลัง หอม กระเทียม ผักกาดหัว (ยกเวนยาสูบ) ใชแตงหนา ในระยะที่พืชกําลังสราง
ผลผลิต โดยใชอัตราไรละ 20-30 กิโลกรัม เมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน หรือกลางฤดูฝนโดยใสตามแนวทั้งสองขางของ
แถวพืช ใหหางจากโคนตนประมาณ 6-8 นิ้ว 

ออย  ใสในอัตราไรละ 50-80 กิโลกรัม ตอป ดังนี้ 
ออยปลูก แบงใสสองครั้งเทา ๆ กัน ครั้งแรก หลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สองหลังจากใส  

ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน  
 ออยตอ  นอกเขตชลประทาน ครั้งแรก ตนฤดูฝน ครั้งที่สอง หลังจากใสครั้งแรกประมาณ 25- 30 

วัน โดยวิธีโรยขางแถว ในเขตชลประทานครั้งแรกใสทั้งหมดหลังตัดแตงตอ ครั้งที่สองใส 21-0-0 อัตราไรละ  20-40 
กิโลกรัม  หลังจากใสครั้งแรก 30-60 วัน โดยวีโรยขางแถว ควรใสปุยเคมีขณะที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะ และจะตอง
พรวนดินกลบปุย 

3.  ใชปุยเคมีเปนวัตถุดิบ คือผสมกับปุยเคมีสูตรอื่น ๆ เชน  21-0-0, 46-0-0, 0-20-0, 0-46-0, 18-46-0 เพื่อ
ผสมปุยเคมีสูตรตางๆ ตามตองการ ทั้งนี้ผูใชตองมีความรูเก่ียวกับเรื่องปุยเคมีและดินเปนอยางดี และตองทราบวาใน
ดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นเพียงพอกับความตองการของพืชนั้น ๆ แลว 
ขอควรระวัง 
 1. ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษา
เจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในทองถิ่น เพื่อใหการใช
ปุยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. กอนใสปุยเคมี ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพื่อปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยเคมีที่ใสลงไป 
 3. ควรใสปุยเคมีเมื่อดินมีความช้ืนอยู เมื่อใสปุยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการใหน้ํา ควรใหน้ํานอย ๆ กอน 
แลวจึงเพิ่มใหมากขึ้น ถาใหไดผลดียิ่งขึ้น ควรใสปุยเคมีแกพืชในชวงมีแสงแดดจัด ฝนไมตก 
 4. ควรหมั่นดูแลปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยูเสมอ 
 5. ควรเก็บปุยเคมีในภาชนะที่ปดมิดชิด อยาใหถูกความรอน แสงแดด และฝน 
ผูนําเขาปุย     
บริษัท .........................................     เลขที ่
ผูผลิต  บริษัท ........................................   เมือง .....................................  ประเทศ ................................................ 
กรณีเปนผูผลิต 
ผูผลิต  บริษัท .....................................................  เลขที่ ........................................................................................ 
สถานที่ผลิต เลขที่.......................................................................... 
สั่งจาก  บริษัท ........................................................ เมือง .................................... ประเทศ .................................... 



เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน 
ช่ือสามัญ   ซูเปอรฟอสเฟต  สูตร 0-20-0    ช่ือการคา..............................เครื่องหมายการคา......................... 
คุณสมบัติ  เปนปุยเคมีชนิดผง  ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังน้ี 

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)    0 % 
  ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)  20 % 
  โพแทชที่ละลายนํ้า (K2O)              0 % 
สารเปนพิษ       สารหนู (Arsenic)  ไมเกิน  0.5% 
พืชที่แนะนําใหใช  ใชกับพืชประเภท ไมผล พืชไร พืชสวน ไมดอกไมประดับและใชเปนวัตถุดิบในการผสมปุย 
อัตราที่ใช วิธีใช และระยะเวลาที่ใช 
 1.  ใชปุยเคมีรองพ้ืนกนหลุมกอนปลูก สําหรับไมผลทุกชนิด ในอัตราสวน 1-2 กิโลกรัม /ตน/หลุม โดย
โรยบริเวณกนหลุมแลวคลุกกับดินกนหลุม จากน้ันกลบปุยเคมีดวยดินใหหนาประมาณ 3-5 น้ิว จึงคอยปลูกพืช 

2. ใชปุยเคมีแตงหนาไมยืนตน ไมผลเกือบทุกชนิด ไมดอกไมประดับ เพ่ือเสริมธาตอุาหารฟอสเฟตใน
ดินใหแกตนพืช ในระยะเรงดอกหรือเรงความเจริญเติบโตของตน โดยใชในอัตรา 2-4 กิโลกรัมตอตน หวาน
ปุยเคมีเปนรูปวงแหวนตามรัศมีแนวพุมใบแลวพรวนดินกลบ 

3. สําหรับพืชไร แนะนําใหใชกับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ซ่ึงปลูกในดินเหนียว อัตราไรละ 25-50 
กิโลกรัม  ใสครั้งเดียวหลังปลูก 15-20 วัน โดยโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ หรือหยอดเปนหลุมระหวางหลุม
ปลูก พรอมปลูกหรือหลังปลูก  15-20 วัน ถาเปนดินรวน และดินทรายตองใสปุยเคมี 0-0-60 อัตราไรละ 10 
กิโลกรัม รวมไปดวย 

4.  ใชปุยเคมีเปนวัตถุดิบ   คือผสมกับปุยเคมีสูตรอื่น ๆ เชน  21-0-0,  46-0-0, 0-0-50, 0-0-60,  
18-46-0  เพ่ือผสมปุยเคมีสูตรตางๆ ที่มีสัดสวนเหมาะสมตามความตองการของเกษตรกรในการนําไปใชกับ
พืชตาง ๆ  ทั้งน้ีผูใชตองมีความรูเก่ียวกับเรื่องปุยเคมีและดินเปนอยางดี และตองทราบวาในดินมีปรมิาณธาตุ
อาหารพืชอื่นเพียงพอกับความตองการของพืชน้ัน ๆ แลว 
ขอควรระวัง 
 1. ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยให
ปรึกษาเจาหนาทีก่รมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยใน
ทองถิ่น เพ่ือใหการใชปุยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. กอนใสปุยเคมี ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยเคมีที่ใสลงไป 
 3. ควรใสปุยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการใหนํ้า ควรใหนํ้า 
นอย ๆ กอนแลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น ถาใหไดผลดียิ่งขึ้น ควรใสปุยเคมีแกพืชในชวงมีแสงแดดจัด ฝนไมตก 
 4. ควรหม่ันดูแลปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยูเสมอ 
 5. ควรเก็บปุยเคมีในภาชนะที่ปดมิดชิด อยาใหถูกความรอน แสงแดด และฝน 
ผูนําเขาปุย     
บริษัท .........................................     เลขที ่
ผูผลิต  บริษัท .................................. เมือง .....................................  ประเทศ ............................................. 
กรณีเปนผูผลิต 
ผูผลิต  บริษัท .....................................................  เลขที่ ............................................................................. 
สถานที่ผลิต เลขที.่......................................................................... 
สั่งจาก  บริษัท .................................................. เมือง ................................ ประเทศ .................................. 



เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน 
ช่ือสามัญ   ดับเบ้ิลซูเปอรฟอสเฟต  สูตร 0-40-0  ช่ือการคา...........................เครื่องหมายการคา................... 
คุณสมบัติ  เปนปุยเคมีชนิดผง  ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังน้ี 

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)    0 % 
  ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)  40 % 
  โพแทชที่ละลายนํ้า (K2O)              0 % 
สารเปนพิษ       สารหนู (Arsenic)  ไมเกิน  0.5% 
พืชที่แนะนําใหใช  ใชกับพืชประเภท ไมผล พืชไร พืชสวน ไมดอกไมประดับ และใชเปนวัตถุดิบในการผสมปุย 
อัตราที่ใช วิธีใช และระยะเวลาที่ใช 
 1.  ใชปุยเคมีรองพ้ืนกนหลุมกอนปลูก สําหรับไมผลทุกชนิด ในอัตราสวน 1 กิโลกรัม /ตน/หลุม โดย 
โรยบริเวณกนหลุมแลวคลุกกับดินกนหลุม จากน้ันกลบปุยเคมีดวยดินใหหนาประมาณ 3-5 น้ิว จึงคอยปลูกพืช 

2. ใชปุยเคมีแตงหนาไมยืนตน ไมผลเกือบทุกชนิด ไมดอกไมประดับ เพ่ือเสริมธาตุอาหารฟอสเฟตใน
ดินใหแกตนพืช ในระยะเรงดอกหรือเรงความเจริญเติบโตของตน โดยใชในอัตรา  3 กิโลกรัมตอตน หวาน
ปุยเคมีเปนรูปวงแหวนตามรัศมีแนวพุมใบแลวพรวนดินกลบ 

3. สําหรับพืชไร แนะนําใหใชกับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ซ่ึงปลูกในดินเหนียว อัตราไรละ  
25 กิโลกรัม  ใสครั้งเดียวหลังปลูก 15-20 วัน โดยโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ หรือหยอดเปนหลุมระหวาง
หลุมปลูก พรอมปลูกหรือหลังปลูก  15-20 วัน ถาเปนดินรวน และดินทรายตองใสปุยเคมี 0-0-60 อัตราไรละ 
10 กิโลกรัม รวมไปดวย 

4.  ใชปุยเคมีเปนวัตถุดิบ   คือผสมกับปุยเคมีสูตรอื่น ๆ เชน  21-0-0,  46-0-0, 0-0-50, 0-0-60,  
18-46-0  เพ่ือผสมปุยเคมีสูตรตางๆ ที่มีสัดสวนเหมาะสมตามความตองการของเกษตรกรในการนําไปใชกับ
พืชตาง ๆ  ทั้งน้ีผูใชตองมีความรูเก่ียวกับเรื่องปุยเคมีและดินเปนอยางดี และตองทราบวาในดินมีปริมาณธาตุ
อาหารพืชอื่นเพียงพอกับความตองการของพืชน้ัน ๆ แลว 
ขอควรระวัง 
 1. ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยให
ปรึกษาเจาหนาทีก่รมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยใน
ทองถิ่น เพ่ือใหการใชปุยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. กอนใสปุยเคมี ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยเคมีที่ใสลงไป 
 3. ควรใสปุยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการใหนํ้า ควรใหนํ้า 
นอย ๆ กอนแลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น ถาใหไดผลดียิ่งขึ้น ควรใสปุยเคมีแกพืชในชวงมีแสงแดดจัด ฝนไมตก 
 4. ควรหม่ันดูแลปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยูเสมอ 
 5. ควรเก็บปุยเคมีในภาชนะที่ปดมิดชิด อยาใหถูกความรอน แสงแดด และฝน 
ผูนําเขาปุย     
บริษัท .........................................     เลขที ่
ผูผลิต  บริษัท .................................. เมือง .....................................  ประเทศ ............................................. 
กรณีเปนผูผลิต 
ผูผลิต  บริษัท .....................................................  เลขที่ ............................................................................. 
สถานที่ผลิต เลขที.่......................................................................... 
สั่งจาก  บริษัท .................................................. เมือง ................................ ประเทศ .................................. 



เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน 
ช่ือสามัญ   ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต  สูตร 0-46-0  ช่ือการคา.........................เครื่องหมายการคา................... 
คุณสมบัติ  เปนปุยเคมีชนิดผง  ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังน้ี 

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)    0 % 
  ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)  46 % 
  โพแทชที่ละลายนํ้า (K2O)              0 % 
สารเปนพิษ       สารหนู (Arsenic)  ไมเกิน           0.5 % 
พืชที่แนะนําใหใช  ใชกับพืชประเภท ไมผล พืชไร พืชสวน ไมดอกไมประดับ และใชเปนวัตถุดิบในการผสมปุย 
อัตราที่ใช วิธีใช และระยะเวลาที่ใช 
 1.  ใชปุยเคมีรองพ้ืนกนหลุมกอนปลูก สําหรับไมผลทุกชนิด ในอัตราสวน 1 กิโลกรัม /ตน/หลุม โดย 
โรยบริเวณกนหลุมแลวคลุกกับดินกนหลุม จากน้ันกลบปุยเคมีดวยดินใหหนาประมาณ 3-5 น้ิว จึงคอยปลูกพืช 

2. ใชปุยเคมีแตงหนาไมยืนตน ไมผลเกือบทุกชนิด ไมดอกไมประดับ เพ่ือเสริมธาตุอาหารฟอสเฟตใน
ดินใหแกตนพืช ในระยะเรงดอกหรือเรงความเจริญเติบโตของตน โดยใชในอัตรา  1-2  กิโลกรัมตอตน หวาน
ปุยเคมีเปนรูปวงแหวนตามรัศมีแนวพุมใบแลวพรวนดินกลบ 

3. สําหรับพืชไร แนะนําใหใชกับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ซ่ึงปลูกในดินเหนียว อัตราไรละ 10-20 
กิโลกรัม  ใสครั้งเดียวหลังปลูก 15-20 วัน โดยโรยขางแถวแลวพรวนดินกลบ หรือหยอดเปนหลุมระหวางหลุม
ปลูก พรอมปลูกหรือหลังปลูก  15-20 วัน ถาเปนดินรวน และดินทรายตองใสปุยเคมี 0-0-60 อัตราไรละ 10 
กิโลกรัม รวมไปดวย 

4.  ใชปุยเคมีเปนวัตถุดิบ   คือผสมกับปุยเคมีสูตรอื่น ๆ เชน  21-0-0,  46-0-0, 0-0-50, 0-0-60,  
18-46-0  เพ่ือผสมปุยเคมีสูตรตางๆ ที่มีสัดสวนเหมาะสมตามความตองการของเกษตรกรในการนําไปใชกับ
พืชตาง ๆ  ทั้งน้ีผูใชตองมีความรูเก่ียวกับเรื่องปุยเคมีและดินเปนอยางดี และตองทราบวาในดินมีปริมาณธาตุ
อาหารพืชอื่นเพียงพอกับความตองการของพืชน้ัน ๆ แลว 
ขอควรระวัง 
 1. ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยให
ปรึกษาเจาหนาทีก่รมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยใน
ทองถิ่น เพ่ือใหการใชปุยเคมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 2. กอนใสปุยเคมี ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยเคมีที่ใสลงไป 
 3. ควรใสปุยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการใหนํ้า ควรใหนํ้า 
นอย ๆ กอนแลวจึงเพ่ิมใหมากขึ้น ถาใหไดผลดียิ่งขึ้น ควรใสปุยเคมีแกพืชในชวงมีแสงแดดจัด ฝนไมตก 
 4. ควรหม่ันดูแลปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยูเสมอ 
 5. ควรเก็บปุยเคมีในภาชนะที่ปดมิดชิด อยาใหถูกความรอน แสงแดด และฝน 
ผูนําเขาปุย     
บริษัท .........................................     เลขที ่
ผูผลิต  บริษทั .................................. เมือง .....................................  ประเทศ ............................................. 
กรณีเปนผูผลิต 
ผูผลิต  บริษัท .....................................................  เลขที่ ............................................................................. 
สถานที่ผลิต เลขที.่......................................................................... 
สั่งจาก  บริษัท .................................................. เมือง ................................ ประเทศ .................................. 



เอกสารกํากับปุยเคมีมาตรฐาน 
ชื่อสามัญ  แอมโมเนียมชัลเฟต     สูตร  21-0-0     ช่ือการคา.............................เคร่ืองหมายการคา.............................. 
คุณสมบัติ  เปนปุยเคมีชนิดเม็ด ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้ 

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)   21 % 
ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)    0 % 
โพแทชที่ละลายน้ํา (K2O)    0 % 

 ประโยชน สามารถละลายน้ําได  พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางรากและทางใบ เพื่อใชสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
พืชท่ีแนะนําใหใช      พืชผัก และใชเปนปุยเคมีแตงหนาสําหรับนาขาว พืชไร 
อัตราท่ีใช วิธีใช และระยะเวลาท่ีใช 
ก.  นาขาว 

1.   พันธุขาวไวตอชวงแสง ซึ่งปลูกไดเฉพาะนาปเทานั้น ใสปุยเคมีอัตราไรละ 8-15กิโลกรัม หวานใหทั่วแปลง
กอนขาวออกดอก 30 วัน 

2. สําหรับพันธขาวไมไวตอชวงแสง ซึ่งปลูกไดทั้งนาปและนาปรัง ใสปุยเคมีอัตราไรละ 10-20 กิโลกรัม  หวานให
ทั่วแปลงหลังปกดําขาว 35-45 วัน 
ข.พืชไรชนิดตาง ๆ   

1. ออย ใสอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร ตอป  ดังนี้ 
 ออยปลูก แบงใสเปน 2 คร้ัง เทา ๆ กันคร้ังแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน คร้ังที่สองหลังจากใสคร้ัง

แรกประมาณ 30-60 วัน  
ออยตอนอกเขตชลประทาน คร้ังแรกตนฤดูฝน คร้ังที่สองหลังจากใสคร้ังแรกประมาณ 30-60 วัน  

โดยวิธีโรยขางแถว   ในเขตชลประทาน คร้ังแรกใสทั้งหมดหลังตัดแตงตอ คร้ังที่สองใสอัตราไรละ 50 กิโลกรัม  หลังจากใส
คร้ังแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยขางแถว ควรใสปุยเคมีขณะที่ดินมีความช้ืนพอเหมาะ 
 2. สับปะรด  ใชปุยเคมีอัตราไรละ 25-50 กิโลกรัม โรยขางแถวขาวโพดแลวพรวนดินกลบหลังจากปลูก 30 วัน 
 3. ขาวโพด ขาวฟาง ใชปุยเคมีในอัตราไรละ 25-50 กิโลกรัม โรยขางแถวขาวโพด ขาวฟางแลวพรวนดินกลบ
เม่ือขางโพด ขาวฟาง มีอายุ 25-30 วัน 
ค. พืชผัก ชนิดตาง ๆ  

สําหรับพืชผัก ปุยเคมีใชไดกับมะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก หอมหัวใหญ กระเทียม มัน
ฝร่ัง มันเทศ และพืชผักอีกหลายชนิด โดยแบงอัตราการใสปุยเคมีออกเปนสองระยะ  คือ 

ระยะที่ 1 ใชเม่ือตนพืชอายุประมาณ 10-15 วัน โดยหวานปุยเคมี อตราไรละ 50 กิโลกรัม 
ระยะที่ 2 ใชหลังหวานปุยเคมีคร้ังแรกประมาณ 30-45 วันในอัตราไรละ 50 กิโลกรัม  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิด

ของพืช 
ขอควรระวัง 
 1. ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยใหปรึกษาเจาหนาที่
กรมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในทองถิ่น เพื่อใหการใชปุยเคมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. กอนใสปุยเคมี ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพื่อปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยเคมีที่ใสลงไป 
 3. ควรใสปุยเคมีเม่ือดินมีความช้ืนอยู เม่ือใสปุยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการใหน้ํา ควรใหน้ํา 
นอย ๆ กอนแลวจึงเพิ่มใหมากขึ้น ถาใหไดผลดียิ่งขึ้น ควรใสปุยเคมีแกพืชในชวงมีแสงแดดจัด ฝนไมตก 
 4. ควรหม่ันดูแลปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยูเสมอ 
 5. ควรเก็บปุยเคมีในภาชนะที่ปดมิดชิด อยาใหถูกความรอน แสงแดด และฝน 
ผูนําเขาปุย     
บริษัท .........................................     เลขที่ 
ผูผลิต  บริษัท .................................. เมือง .....................................  ประเทศ ............................................. 



 เอกสารกํากับปุยเคมมีาตรฐาน 
ชื่อสามัญ    ยูเรีย    สูตร  46-0-0     ชื่อการคา..............................เครื่องหมายการคา....................... 
คุณสมบัติ  เปนปุยเคมีชนิดเม็ด ประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี ้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)   46 % 
ฟอสเฟตที่เปนประโยชน (P2O5)    0 % 
โพแทชที่ละลายน้ํา (K2O)     0 % 

ปริมาณสารเปนพิษ       ไบยูเร็ต (Biuret)   ไมเกิน               1 % 
ประโยชน สามารถละลายน้ําได  พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางรากและทางใบ เพ่ือใชสงเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช  
พืชที่แนะนําใหใช      พืชผัก และใชเปนปุยเคมีแตงหนาสําหรับนาขาว พืชไร 
อัตราที่ใช วิธีใช และระยะเวลาที่ใช 
ก.  นาขาว 

1.   พันธุขาวไวตอชวงแสง ซึ่งปลูกไดเฉพาะนาปเทานั้น ใสปุยเคมีอัตราไรละ 5-10 กิโลกรัม 
หวานใหทั่วแปลงกอนขาวออกดอก 30 วัน 

2. สําหรับพันธขาวไมไวตอชวงแสง ซึ่งปลูกไดทั้งนาปและนาปรัง ใสปุยเคมีอัตราไรละ 10-15 
กิโลกรัม  หวานใหทั่วแปลงหลังปกดําขาว 35-45 วัน 
ข.พืชไรชนิดตาง ๆ   

1. ออย ใสอัตราไรละ 50-80 กิโลกรัมตอป ดังนี ้
 ออยปลูก แบงใสเปน 2 ครั้ง เทา ๆ กันครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สอง

หลังจากใสครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน  
ออยตอนอกเขตชลประทาน ครั้งแรกตนฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใสครั้งแรกประมาณ  

30-60 วัน โดยวิธีโรยขางแถว   ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใสทั้งหมดหลังตัดแตงตอ ครั้งที่สองใสอัตรา
ไรละ 50 กิโลกรัม หลังจากใสครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยขางแถว ควรใสปุยเคมีขณะที่ดินมีความชื้น 
พอเหมาะ 
 2. สับปะรด  ใชปุยเคมีอัตราไรละ 25 กิโลกรัม โรยขางแถวสับปะรดแลวพรวนดินกลบหลังจาก
ปลูก 30 วัน 
 3. ขาวโพด ขาวฟาง ใชปุยเคมีในอัตราไรละ 10-20 กิโลกรัม โรยขางแถวขาวโพด ขาวฟางแลว
พรวนดินกลบเมื่อขางโพด ขาวฟาง มีอายุ 25-30 วัน 
ค. พืชผัก ชนิดตาง ๆ  

สําหรับพืชผัก ปุยเคมีใชไดกับมะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก หอมหัวใหญ 
กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีกหลายชนิด โดยแบงอัตราการใสปุยเคมีออกเปน 2 ระยะ  คือ 

ระยะที่ 1 ใชเมื่อตนพืชอายุประมาณ 10-15 วัน โดยหวานปุยเคมี อัตราไรละ 50 กิโลกรัม 
ระยะที่ 2 ใชหลังหวานปุยเคมีครั้งแรกประมาณ 30-45 วันในอัตราไรละ 50 กิโลกรัม ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับชนิดของพืช 
 



 
 

ขอควรระวัง 
 1. ควรอานคําแนะนําเอกสารกํากับปุยเคมีใหเขาใจเสียกอน หากไมเขาใจหรือมีปญหาสงสัยให
ปรึกษาเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจําสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยใน
ทองถิ่น เพ่ือใหการใชปุยเคมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 2. กอนใสปุยเคมี ควรกําจัดวัชพืชใหหมดเสียกอน เพ่ือปองกันมิใหวัชพืชมาใชปุยเคมีที่ใสลงไป 
 3. ควรใสปุยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู เมื่อใสปุยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการใหน้ํา ควรใหน้ํา 
นอย ๆ กอนแลวจึงเพ่ิมใหมากข้ึน ถาใหไดผลดีย่ิงข้ึน ควรใสปุยเคมีแกพืชในชวงมีแสงแดดจัด ฝนไมตก 
 4. ควรหมั่นดูแลปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยูเสมอ 
 5. ควรเก็บปุยเคมีในภาชนะที่ปดมิดชิด อยาใหถูกความรอน แสงแดด และฝน 
ผูนําเขาปุย     
บริษัท .........................................     เลขที ่
ผูผลิต  บริษัท .................................. เมือง ....................................  ประเทศ ................................... 
 



 
 

 
 

 
 


