
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย 

การขอรับและการออกใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๐  และมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการปุ๋ยจึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
การขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย  การขอรับและการออกใบแทน
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ข้อมูลที่เก่ียวกับการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุ

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  การขอรับและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่จัดทําขึ้นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์  โดยผ่านศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์  
กรมวิชาการเกษตร 

ข้อ ๔ ผู้รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ยตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งมีความประสงค์จะต่ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุใบสําคัญ  
การข้ึนทะเบียนปุ๋ยตามแบบ  ท.ป.๑  ท้ายประกาศนี้  พร้อมส่งเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ  ท.ป.๑  
โดยดําเนินการย่ืนคําขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านศูนย์บริการ
อิเล็กทรอนิกส์  และนําส่งคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักควบคุมพืช  
และวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ก่อนที่ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยนั้นจะสิ้นสุดอายุไม่เกิน  ๖๐  วัน 

ข้อ ๕ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ รับคําขอและหลักฐานตามข้อ  ๔  แล้ว  ให้รายงาน 
ผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็นต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๖ เม่ืออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เห็นสมควรอนุญาตให้ต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยได้  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยตามแบบ  ต.ท.๑  ท้ายประกาศน้ี  
และให้ใช้ได้คร้ังละ  ๕  ปี 

สําหรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยใดที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เห็นว่าไม่สมควรอนุญาต   
ให้ต่ออายุ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยทราบโดยมิชักช้า 

ข้อ ๗ เม่ือได้มีคําสั่งให้ต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ
แจ้งคําสั่งให้ผู้ย่ืนคําขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยทราบ  หากผู้ย่ืนคําขอไม่มาติดต่อขอรับบันทึก  



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

การต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  (ต.ท.๑)  ตามคําขอดังกล่าวภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคําสั่ง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยละทิ้งคําขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนนั้น 

ข้อ ๘ ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต
แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ตามแบบ  บ.ท.๑  ท้ายประกาศนี้  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบ
การสูญหายหรือถูกทําลาย  โดยดําเนินการย่ืนคําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  ผ่านศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์  กรมวิชาการเกษตร  และนําส่งคําขอพร้อมบันทึกรับแจ้งความ
ของสถานีตํารวจที่รับแจ้งความนั้น 

ข้อ ๙ เม่ือตรวจสอบเอกสารและหลักฐานรายละเอียดที่เก่ียวข้องแล้ว  และพนักงานเจ้าหน้าที่
เห็นสมควรให้ออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยได้  ให้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็น
ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๑๐ เม่ืออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เห็นสมควรอนุญาตให้ออกใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนปุ๋ยได้  ให้ดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  โดยมีข้อความเหมือนกับที่ระบุไว้ 
ในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยที่ได้รับ  และให้ระบุข้อความว่า  “ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย”  
ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยนั้น 

ข้อ ๑๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ก่อนที่จะมอบใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย  หรือมอบบันทึกการต่ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย  
(ต.ท.๑)  แล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
 

ท.ป.๑ 
 
 

คําขอต่ออายุใบสาํคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย 
 
 

 

เขียนที่..................................................................... 
วันที่.............เดอืน..............................................พ.ศ. .............. 

 ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ.........ปี  สัญชาติ..................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที.่..................................................... ออกให้  ณ................................................................. 
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขที่..............................................  ออกให้  ณ................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่..........................................................หมูท่ี่.............ซอย................................................................................ 
ถนน.......................................................................ตําบล/แขวง........................................................................................ 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด.............................................โทรศัพท์...................................... 
มีความประสงค์ขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  (เขียนเครื่องหมายในช่อง  ตามประเภทปุ๋ยทีข่อต่ออาย)ุ 
ใบสําคัญการขึน้ทะเบียน   ปุ๋ยเคม ี เลขที.่........................................................ 

  ปุ๋ยชีวภาพ เลขที.่........................................................ 
  ปุ๋ยอินทรีย ์ เลขที.่......................................................... 

ในนามของ........................................................................................................................(ชื่อผู้ขออนุญาตหรือนติิบคุคล) 
ออกให้เมื่อวันที.่..........................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................................................ 
และใช้ได้จนถึงวันที่.....................เดือน.........................................................พ.ศ. ............................................................ 
พร้อมกันน้ีได้ส่งเอกสารหลักฐานมาเพื่อประกอบการพจิารณาด้วยแล้ว   
 
หลักฐานแนบคําขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  ที่ส่งประกอบการพิจารณาการต่ออายใุบสําคัญการขึน้
ทะเบียนปุ๋ย  (เขียนเครือ่งหมาย  ในช่อง  ) 
    ฉลากปุ๋ย ตามที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนไว ้(กรณีบรรจุภาชนะ) 
    สําเนารายงานผลวิเคราะห์ปุ๋ย ครั้งสุดท้ายที่มีการผลิตหรือนําเข้า  หรอื  
        ต้นฉบับรายงานผลวิเคราะห์ปุ๋ยไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันรายงานผลวิเคราะห์ 
    รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ 
    ภาชนะหีบห่อบรรจุปุ๋ยทกุขนาดบรรจุพร้อม พิมพ/์ปิด ฉลากตามที่ไดร้บัการขึ้นทะเบียนไว้ (กรณีบรรจุภาชนะ)  
    สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกระทรวงพาณิชย์  
 

  ตัวอย่างปุย๋… 
 

สําหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรอก 
เลขรับท่ี...................................... 
วันท่ี............................................ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับ…………... 



 
 
     ตัวอย่างปุ๋ยที่ขอขึ้นทะเบียน  
     เอกสารอื่น  ๆ  (ถ้ามี) ……………………………………..……………………………………….………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานทีแ่นบและตัวอย่างปุ๋ยที่ส่งตามคําขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยข้างต้น 
เป็นความจรงิทกุประการ 
 
 
 
                         (ลงลายมือชื่อ)................................................................. ผู้ขอต่ออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย 
                                        (....................................................................) 

           ประทบัตราบรษิัท/ห้าง/ร้าน (ถ้าม)ี 
        



 
 

แบบ ต.ท.๑ 
บันทึกการตอ่อายุใบสําคญัการขึ้นทะเบียนปุ๋ย...................... 

 
ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนปุ๋ย....................เลขที่.................../...................                     กรมวิชาการเกษตร 
 

คร้ังท่ี ให้ต่ออายุเม่ือวันท่ี ให้ใช้ได้จนถึงวันท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
แผ่นที_่_______ 

 
 
 
 
 



 
บ.ท.๑ 

 
 

คําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย 
 
 

เขียนที่.......................................................................... 
วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. ................. 
 

 ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ........................................ 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่........................................................... ออกให้  ณ............................................................. 
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวเลขที่................................................... ออกให้  ณ............................................................. 
อยู่บ้านเลขที่....................................................... หมู่ที.่............ ซอย................................................................................. 
ถนน...................................................................  ตําบล/แขวง ........................................................................................ 
อําเภอ/เขต........................................................  จังหวดั ....................................................โทรศัพท์............................... 
เป็นผู้ดําเนินกิจการของ ......................................................................................................................................... 
ซึ่งได้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบยีน  ปุ๋ยเคม ี เลขที.่........................................................ 

 ปุ๋ยชีวภาพ เลขที.่........................................................ 
 ปุ๋ยอินทรีย ์ เลขที.่......................................................... 

ออกให้เมื่อวันที.่.............................เดือน.........................................................พ.ศ. .......................................................... 
และใช้ได้จนถึงวันที่.......................เดือน..........................................................พ.ศ. ......................................................... 
มีความประสงค์ขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย  เนื่องจาก  

 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย๋ชํารดุ พร้อมได้แนบต้นฉบับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย 
 ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย๋สูญหาย พร้อมได้แนบบันทึกรับแจ้งความของสถานีตํารวจ 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานที่แนบตามคําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยข้างต้นเป็นความจริง          
ทุกประการ 
 
 
 

(ลงลายมือชื่อ)....................................................................ผู้ดําเนินกิจการ 
     (....................................................................) 

 

สําหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ีกรอก 
เลขรับท่ี...................................... 
วันท่ี............................................ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับ…………... 


