
 หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  การขอข้ึนทะเบียน  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  การขอแกไขรายการทะเบียน 

และการแกไขรายการทะเบียนปุยชีวภาพ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  การขอข้ึนทะเบียน  การออก 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  การขอแกไขรายการทะเบียน  และการแกไขรายการทะเบียนปุยชีวภาพ 

ตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓ 

และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย   

จึงออกประกาศกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เร่ือง  การขอข้ึนทะเบียน  การออกใบสําคัญ 

การข้ึนทะเบียน  การขอแกไขรายการทะเบียน  และการแกไขรายการทะเบียนปุยชีวภาพ  ตามพระราช 

บัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๒ ใหผู รับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา   หรือผู รับใบอนุญาตนําเขาปุ ย   

ซ่ึงประสงคจะผลิตหรือนําเขาปุยชีวภาพนอกจากปุยที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๓๔  (๕)  ตองนํา 

ปุยชีวภาพชนิดนั้น  มาข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แกไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยใหย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพตามแบบ  ท.ช.๑ 

ทายประกาศนี้  พรอมสงมอบตัวอยางภาชนะบรรจุหรือภาพถายภาชนะบรรจุ  ตัวอยางปุยชีวภาพที่ 

ขอข้ึนทะเบียนและเอกสารหลักฐานใหครบถวนตามที่ระบุไวในแบบ  ท.ช.๑  รวม  ๑  ชุด  ตอพนักงาน 

เจาหนาที่  ณ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 
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ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ปุยชีวภาพที่ประกอบดวยจุลินทรียสรางสารประกอบธาตุอาหารพืชไนโตรเจน 
 (ก) ปุยชีวภาพไรโซเบียม  ประกอบดวยจุลินทรียตรึงไนโตรเจนประเภทแบคทีเรีย 

กลุมไรโซเบียม  ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร  และมีปริมาณจุลินทรียรับรองแตละสกุลข้ันตํ่าไมนอย 
กวา  ๑๐๖  เซลลตอน้ําหนักปุยชีวภาพ  ๑  กรัม 

 (ข) ปุยชีวภาพพีจีพีอาร  ประกอบดวยจุลินทรียตรึงไนโตรเจนประเภทแบคทีเรีย  ในกลุม 
พีจีพีอาร  ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร  และมีปริมาณจุลินทรียรับรองรวมทั้งหมดขั้นตํ่าไมนอยกวา 
๑๐๖  โคโลนี  หรือเซลลตอน้ําหนักปุยชีวภาพ  ๑  กรัม  และตองระบุปริมาณจุลินทรียรับรองแตละสกุลดวย 

 (ค) ปุยชีวภาพสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน  ประกอบดวยจุลินทรียตรึงไนโตรเจน  ประเภท 
แบคทีเรีย  ในกลุมสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน  ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตรและมีปริมาณจุลินทรีย 
รับรองรวมทั้งหมดขั้นตํ่าไมนอยกวา  ๑๐๕  โคโลนีตอน้ําหนักปุยชีวภาพ  ๑  กรัม  และตองระบุปริมาณ 
จุลินทรียรับรองแตละสกุลดวย 

(๒) ปุยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซา  ประกอบดวยจุลินทรียดูดซึมธาตุอาหารพืช  ประเภทรา 
ในกลุมอาบัสคูลาไมโคไรซา  ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตรและมีปริมาณจุลินทรียรับรองรวมทั้งหมด 
ข้ันตํ่าไมนอยกวา  ๒๕  สปอรตอน้ําหนักปุยชีวภาพ  ๑  กรัม  และตองระบุปริมาณจุลินทรียรับรอง 
แตละสกุลดวย 

(๓) ปุยชีวภาพละลายฟอสเฟต  ประกอบดวยจุลินทรียละลายฟอสเฟต  ประเภทแบคทีเรีย 
หรือรา  ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตรและมีปริมาณจุลินทรียรับรองรวมทั้งหมดขั้นตํ่า  ประเภทแบคทีเรีย 
ไมนอยกวา  ๑๐๘  โคโลนีตอน้ําหนักปุยชีวภาพ  ๑  กรัม  หรือประเภทรา  ไมนอยกวา  ๑๐๗  โคโลนี 
ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ  ๑  กรัม  และตองระบุปริมาณจุลินทรียรับรองแตละสกุลดวย 

(๔) ปุยชีวภาพละลายโพแทสเซียม  ประกอบดวยจุลินทรียละลายโพแทสเซียม  ประเภทแบคทีเรีย 
ตองระบุชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร  และมีปริมาณจุลินทรียรับรองรวมทั้งหมดขั้นตํ่าไมนอยกวา  ๑๐๗ 
โคโลนี  ตอน้ําหนักปุยชีวภาพ  ๑  กรัม  และตองระบุปริมาณจุลินทรียรับรองแตละสกุลดวย 

(๕) ปริมาณจุลินทรียที่ผลิตสารเปนพิษ  หรือจุลินทรียที่เปนเชื้อโรคตองไมเกินกวาที่รัฐมนตรี 
ประกาศกําหนด 

(๖) ปุยชีวภาพที่นําเขามาในราชอาณาจักร  ตองอยูในเง่ือนไขการอนุญาตใหนําเขาตาม 
กฎหมายวาดวยกักพืช 
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(๗) ผูขอข้ึนทะเบียนที่นําปุยชีวภาพเขามาในราชอาณาจักร  และประสงคจะนําปุยชีวภาพนั้น 
ไปแบงบรรจุ  ใหใชผลการวิเคราะหปุยชีวภาพฉบับเดียวกันไดเมื่อย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพ 
ตอเนื่องในคราวเดียวกัน 

(๘) เคร่ืองหมายการคาที่ใชในการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ  ตองเปนเคร่ืองหมายการคาที่ได 
รับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย 

ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอและหลักฐานตามขอ  ๒  แลว  ใหรายงานผลการ 
ตรวจสอบพรอมกับความเห็นตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

ขอ ๕ เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เห็นสมควรอนุญาตใหผูขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพ 
ชนิดใดใหออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพตามแบบ  ท.ช.๓  ทายประกาศนี้ 

ปุยชีวภาพชนิดใดที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นวาไมสมควรอนุญาตใหข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพ 
ใหพนักงานเจาหนาที่แจงเปนหนังสือใหผูขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพทราบโดยมิชักชา 

ขอ ๖ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ  ๑  ฉบับ  ใหใชไดกับปุยชีวภาพ  ๑  ชื่อการคา  ๑ 
เคร่ืองหมายการคา 

ขอ ๗ ผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ  ซ่ึงประสงคจะแกไขรายการในทะเบียน 
ปุยชีวภาพตามที่ไดข้ึนทะเบียนไว  ใหย่ืนขอแกไขรายการในทะเบียนปุยชีวภาพเปนหนังสือชี้แจงรายละเอียด 
พรอมกับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพที่ขอแกไขนั้นตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  สํานักควบคุมพืช 
และวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว  ใหรายงานผลการตรวจสอบพรอมกับความเห็นตออธิบดี 
กรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการ  เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควรอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลง 
รายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ  ใหส่ังการใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตอไปได 

ขอ ๘ ผูซ่ึงย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพที่อธิบดีไดอนุมัติใหข้ึนทะเบียนแลว  หากผูย่ืน 
คําขอไมมาติดตอขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพดังกลาว  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับ 
แจงเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่  ใหถือวาผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนสละสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนตาม 
คําขอข้ึนทะเบียนนั้น 

ขอ ๙ ใหพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพตามอัตรา 
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  กอนที่จะมอบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพใหแกผูขอข้ึนทะเบียน 
ปุยชีวภาพ 
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ขอ ๑๐ คําขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพที่ไดย่ืนไวกอนวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  ใหถือวาเปน 
คําขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพตามประกาศฉบับนี้ 

ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



ท.ช.๑ 

 

คําขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพ 
 
 

 

เขียนท่ี...................................................................... 
วันท่ี.........เดือน...................................................พ.ศ.................. 

 ขาพเจา................................................................................................อายุ.........ป  สัญชาติ................................. 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................. ออกให  ณ...................................................... 
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขท่ี......................................................... ออกให  ณ...................................................... 
อยูบานเลขท่ี..........................................................หมูท่ี..........ซอย.................................................................................... 
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง.......................................................................................... 
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท.............................. 
ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ/ผูรับมอบอาํนาจ  ของ  (ชื่อนิติบุคคล/ราน)..................................................................................... 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล/ราน................................................................................................................. 
ทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณชิย  เลขท่ี.................................................... ออกให  ณ...................................................... 
สํานักงานเลขที่....................................................หมูท่ี...........ซอย..................................................................................... 
ถนน.....................................................................ตําบล/แขวง........................................................................................... 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท............................. 
เปนผูไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยชีวภาพ  มีความประสงคขอขึน้ทะเบียนปุยชีวภาพ  ในฐานะ 
 นําเขาปุย     ใบอนุญาตนําเขาปุย  เลขท่ี.......................................................... 

ผลิตปุยชีวภาพเพ่ือการคา       ผสม  ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพ่ือการคา  เลขท่ี................................ 
    แบงบรรจุ 

โดยมีรายการปุยชีวภาพท่ีขอขึน้ทะเบียน  และสงเอกสารแนบคําขอดังตอไปนี้.- 
๑.  รายการปุยชีวภาพท่ีขอขึ้นทะเบียน   

๑.๑  ประเภทของปุยชีวภาพ....................................................................................................................................... 
๑.๒  ชื่อการคา............................................................................................................................................................ 
๑.๓  เครื่องหมายการคา  (ตรา)......................................................ทะเบียนเครื่องหมายการคา.................................. 
๑.๔  ชนิดและปริมาณจุลนิทรยี.................................................................................................................................. 

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

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

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

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

๑.๕  ลักษณะ... 

สําหรับพนักงานเจาหนาท่ีกรอก 
เลขท่ีรับ...................................... 
วันท่ี............................................ 
พนักงานเจาหนาท่ีผูรับ............... 



 
 

๑.๕  ลักษณะของปุยชีวภาพ  (เม็ด/ผง/ของเหลว)....................................................................................................... 
๑.๖  ชนิดและปริมาณของวัสดุรองรับของปุยชีวภาพ................................................................................................. 

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

๑.๗  ชื่อและปริมาณของวัตถุหรอืสิ่งผสมอื่น  ๆ  ในปุยชีวภาพ  (รอยละของน้ําหนัก).............................................. 
............................................................................................................................................................................ 

๑.๘  ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษท่ีผสมในปุยชีวภาพ.......................................................................................... 
๑.๙  ขนาดบรรจุตอหนวย  (ตามระบบเมตริก)  และชนิดภาชนะบรรจุ...................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
๑.๑๐  วิธีการวิเคราะหปุยชีวภาพ................................................................................................................................ 
๑.๑๑ ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยชีวภาพ.................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
สั่งปุยชีวภาพจาก  (กรณีผลิตปุยชีวภาพเพ่ือการคาแบบแบงบรรจุ)...................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

๑.๑๒  อายุของเชือ้จุลินทรยีนับต้ังแตวันท่ีผลิต  (วัน)   .............................................................................................. 
 

๒.  หลักฐานแนบคาํขอทะเบียนปุยชีวภาพท่ีสงประกอบการพจิารณาขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ.- 
ตัวอยางฉลากปุยชีวภาพและขอความท่ีแสดงในฉลาก  (ถามี) 
ตนฉบับรายงานผลวเิคราะหปุยชีวภาพไมเกนิ  ๖  เดือนนับแตวันรายงานผลวเิคราะห 
กรรมวิธีการผลิตปุยชีวภาพของผูผลิตโดยยอ 
เอกสารกํากับปุยชีวภาพ  (คําแนะนําการใชปุยชีวภาพ  วิธีใช  อัตราท่ีใช  ขอควรระวัง  ฯลฯ)  (ถามี) 
ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยชีวภาพ  (ถามี) 
ตัวอยางปุยชีวภาพท่ีขอขึ้นทะเบียน 
เอกสารอื่น  ๆ  (ถามี)………………………………………………………………………………………. 

 

ขาพเจาขอรับรองวา  รายการปุยชีวภาพท่ีขอขึ้นทะเบียน  หลักฐานท่ีแนบและตัวอยางปุยชีวภาพท่ีสงตาม 
คําขอฯ  ขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขอรับรองวาเปนเจาของเครื่องหมายการคา  หรือเปนผูไดรับอนุญาตใหใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวขางตนจริง  หากเปนการละเมิดหรือลวงสิทธิในชื่อ  และ/หรือเครื่องหมายการคาของผูอื่น  
ขาพเจาขอยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว 

 
  (ลงลายมือชือ่)............................................................ผูขอขึ้นทะเบียน 

(..............................................................) 
ประทับตราบรษิัท/หาง/ราน  (ถามี) 



 

 
       

        ท.ช.๓ 
 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ 
ตามพระราชบัญญตัิปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตปิุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  -------------------- 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเลขท่ี.................../..................                 กรมวิชาการเกษตร 
ใบสําคัญฉบับนี้ใหไวแก...................................................................................................................................... 

ซึ่งมีใบอนุญาต..................................................................................................................เลขท่ี......................................... 
เพื่อแสดงวาปุยชีวภาพตามใบสําคัญนี้ไดข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพตามมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘  แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมีรายการดังตอไปนี้.-   
 

ประเภทของปุยชีวภาพ................................................................................................................................................... 
ชื่อการคา........................................................................เครื่องหมายการคา.................................................................... 
ชนิดและปริมาณจุลินทรยี............................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
ชนิดและปริมาณวัสดุรองรับ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
ลักษณะของปุยชีวภาพ.................................................................................................................................................... 
ขนาดบรรจุตอหนวยและวัตถุท่ีใชทําเปนภาชนะบรรจุ................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
อายุของเชือ้จุลินทรยีนับต้ังแตวันท่ีผลิต  (วัน)  ............................................................................................................... 
ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษ........................................................................................................................................ 
ชื่อผูผลิตและสถานทีผ่ลิตปุยชีวภาพ................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ.  ............ 
และใหใชไดจนถึงวันท่ี...........เดือน............................................พ.ศ.  ................... 
 

           (ลายมือชื่อ)............................................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
 


