
 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๕๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
ถุนายน  

 
 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  การขอขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  การขอแก้ไขรายการทะเบียน   

และการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การขอขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน  การขอแก้ไขรายการทะเบียน  และการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย 
จึงออกประกาศกําหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การขอขึ้นทะเบียน  การออก
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  การขอแก้ไขรายการทะเบียน  และการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์   
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  การขอขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญ  

การขึ้นทะเบียน  การขอแก้ไขรายการทะเบียน  และการแก้ไขรายการทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า  หรือผู้รับใบอนุญาตนําเข้าปุ๋ยซ่ึงประสงค์
จะผลิตหรือนําเข้าปุ๋ยอินทรีย์นอกจากปุ๋ยที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๓๔  (๕)  ต้องนําปุ๋ยอินทรีย์ชนิดนั้น  
มาขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติ ปุ๋ย   พ .ศ .   ๒๕๑๘  แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ตามแบบ  ท.อ.  ๑  
ท้ายประกาศนี้  พร้อมส่งมอบตัวอย่างภาชนะบรรจุหรือภาพถ่ายภาชนะบรรจุ  ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ 
ที่ขอขึ้นทะเบียน  และเอกสารหลักฐาน  ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบ  ท .อ.  ๑  รวม  ๑  ชุด   
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

ข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีไม่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว 
 - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  (Total  Nitrogen)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑.๐  โดยน้ําหนัก  

ฟอสฟอรัสทั้งหมด  (Total  P2O5)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๐.๕  โดยน้ําหนัก  และโพแทสเซียมทั้งหมด  
(Total  K2O)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๐.๕  โดยน้ําหนัก  หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ  ๒.๐  โดยน้ําหนัก 
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 - ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง  (Organic  Matter)  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๒๐  โดยน้ําหนัก 
 - อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน  (C/N  Ratio)  ไม่เกิน  ๒๐ : ๑ 
 - ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์ 
 - ค่าการนําไฟฟ้า  (Electrical  Conductivity)  ไม่เกิน  ๑๐  เดซิซีเมนส์ต่อเมตร 
 - ปริมาณโซเดียม  (Na)  ไม่เกินร้อยละ  ๑  โดยน้ําหนัก 
 - ขนาดของปุ๋ย  ไม่เกิน  ๑๒.๕  x  ๑๒.๕  มิลลิเมตร 
 - ปริมาณหิน  กรวด  ขนาดตั้งแต่  ๕  มิลลิเมตรขึ้นไป  ไม่เกินร้อยละ  ๒  โดยน้ําหนัก 
 - ความชื้นไม่เกินร้อยละ  ๓๐  โดยน้ําหนัก 
 - ต้องไม่พบพลาสติก  แก้ว  วัสดุมีคม  หรือโลหะอ่ืน ๆ 
 - ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๒) กรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว 
 - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  (Total  Nitrogen)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๐.๕  โดยน้ําหนัก  

ฟอสฟอรัสทั้งหมด  (Total  P2O5)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๐.๕  โดยน้ําหนัก  และโพแทสเซียมทั้งหมด  
(Total  K2O)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๐.๕  โดยน้ําหนัก  หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ  ๑.๕  โดยน้ําหนัก 

 - ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง  (Organic  Matter)  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๑๐  โดยน้ําหนัก 
 - อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน  (C/N  Ratio)  ไม่เกิน  ๒๐ : ๑ 
 - ค่าการนําไฟฟ้า  (Electrical  Conductivity)  ไม่เกิน  ๑๐  เดซิซีเมนส์ต่อเมตร 
 - ปริมาณโซเดียม  (Na)  ไม่เกินร้อยละ  ๑  โดยน้ําหนัก 
 - ปริมาณสารเป็นพิษไม่เกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๓) ผู้ขอขึ้นทะเบียนที่นําปุ๋ยอินทรีย์เข้ามาในราชอาณาจักร  และประสงค์จะนําปุ๋ยอินทรีย์นั้น

ไปแบ่งบรรจุ  ให้ใช้ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ฉบับเดียวกันได้  เม่ือยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ต่อเนื่อง  
ในคราวเดียวกัน 

(๔) เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการข้ึนทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์  ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับ
การจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ 

ข้อ ๖ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําขอและหลักฐานตามข้อ  ๒  แล้ว  ให้รายงานผล 
การตรวจสอบพรอ้มกับความเห็นต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อพิจารณาส่ังการต่อไป 

ข้อ ๗ เม่ืออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ชนิดใด  
ให้ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ตามแบบ  ท.อ.  ๓  ท้ายประกาศนี้  ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดใดที่อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ทราบโดยมิชักช้า 
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ข้อ ๘ ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์  ๑  ฉบับ  ให้ใช้ได้กับปุ๋ยอินทรีย์  ๑  ชื่อการค้า  
๑  เครื่องหมายการค้า 

ข้อ ๙ ปุ๋ยอินทรีย์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ต้องอยู่ในเงื่อนไขการอนุญาตให้นําเข้า   
ตามกฎหมาย  ว่าด้วยกักพืช  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์  ซ่ึงประสงค์จะแก้ไขรายการในทะเบียน 
ปุ๋ยอินทรีย์ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  ให้ยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์  เป็นหนังสือชี้แจง
รายละเอียดพร้อมกับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ที่ขอแก้ไขนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 

เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว  ให้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมกับความเห็นต่ออธิบดี
กรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาส่ังการ  เม่ืออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเห็นสมควรอนุญาตให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงรายการในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์  ให้ส่ังการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ต่อไปได้ 

ข้อ ๑๑ ผู้ซ่ึงยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ที่อธิบดีได้อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนแล้ว  หากผู้ยื่น  
คําขอไม่มาติดต่อขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
เป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน  สละสิทธิ์ในการข้ึนทะเบียนตามคําขอ  
ขึ้นทะเบียนนั้น 

ข้อ ๑๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ตามอัตรา
ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ก่อนที่จะมอบใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ปุ๋ยอินทรีย์ 

ข้อ ๑๓ คําขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็น
คําขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ตามประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

จิรากร  โกศัยเสวี 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



ท.อ.๑ 

 

คําขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย 
 
 

 

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

 ขาพเจา...............................................................................................อายุ.........ป  สัญชาติ....................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที.่................................................................ ออกให  ณ........................................................... 
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่......................................................... ออกให  ณ........................................................... 
อยูบานเลขที่..........................................................หมูที่..........ซอย............................................................................................ 
ถนน.......................................................................ตําบล/แขวง................................................................................................. 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด.....................................................โทรศัพท....................................... 
ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ/ผูรับมอบอํานาจ  ของ  (ชื่อนิติบุคคล/ราน)........................................................................................... 
เลขประจําตวัผูเสียภาษีอากรของนิติบุคคล/ราน........................................................................................................................ 
ทะเบียนการคา/ทะเบียนพาณชิย  เลขที.่.........................................................ออกให  ณ........................................................ 
สํานักงานเลขที่........................................................หมูที.่..........ซอย......................................................................................... 
ถนน........................................................................ตําบล/แขวง................................................................................................ 
อําเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั......................................................โทรศัพท..................................... 
เปนผูไดรับใบอนุญาตเกีย่วกับปุยอินทรีย  มีความประสงคขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรยี  ในฐานะ 

   นําเขาปุย     ใบอนุญาตนําเขาปุย  เลขที.่.............................................................. 
   ผลิตปุยอนิทรียเพื่อการคา  ผลิต  ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพือ่การคา  เลขที่..................................... 

    แบงบรรจ ุ

โดยมีรายการปุยอินทรียทีข่อขึน้ทะเบียน  และสงเอกสารแนบคําขอดังตอไปนี้.- 
๑.  รายการปุยอินทรยีทีข่อขึ้นทะเบียน   

๑.๑  ชื่อการคา................................................................................................................................................................... 
๑.๒  เครื่องหมายการคา  (ตรา)......................................................ทะเบียนเครือ่งหมายการคา....................................... 
๑.๓  ปริมาณอนิทรียวัตถ.ุ................................................................................................................................................. 
๑.๔  ลักษณะของปุยอินทรยี  (เม็ด/อดัเม็ด/ผง/ของเหลว)................................................................................................ 
๑.๕  ชื่อและปริมาณของวตัถอุันเปนสวนประกอบของปุยอนิทรีย..................................................................................... 

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

๑.๖  ชื่อและปริมาณของวตัถหุรือส่ิงผสมอื่น  ๆ  ในปุยอินทรยี  (รอยละของน้ําหนัก)...................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 

/๑.๗ ชื่อและ... 
 

สําหรับพนักงานเจาหนาท่ีกรอก 

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



๑.๗  ชื่อและปริมาณของสารเปนพิษที่ผสมในปุยอินทรีย.................................................................................................. 
๑.๘  ขนาดบรรจุตอหนวย (ตามระบบเมตรกิ) และชนิดภาชนะบรรจ.ุ.............................................................................. 

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
๑.๙  วิธีการวิเคราะหปุยอินทรีย........................................................................................................................................ 
๑.๑๐  ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยอินทรีย...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
ส่ังปุยอินทรียจาก (กรณีผลิตปุยอินทรียเพือ่การคาแบบแบงบรรจ)ุ............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

๒.  หลักฐานแนบคําขอทะเบยีนปุยอินทรียทีส่งประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนปุยอินทรยี.- 

  ตัวอยางฉลากปุยอินทรียและขอความที่แสดงในฉลาก (ถาม)ี 

  ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยอินทรยีไมเกิน ๖ เดือนนับแตวนัรายงานผลวิเคราะห 

  กรรมวิธกีารผลิตปุยอินทรียของผูผลิตโดยยอ 

 เอกสารกํากับปุยอินทรีย (คําแนะนําการใชปุยอินทรยี วิธใีช อตัราทีใ่ช ขอควรระวงั ฯลฯ) (ถามี) 

  ตัวอยางหรอืภาพถายภาชนะหบีหอบรรจุปุยอนิทรีย (ถาม)ี 

  ตัวอยางปุยอินทรียที่ขอขึ้นทะเบียน 

  เอกสารอื่น  ๆ  (ถาม)ี………………………………………………………………….…………………………………………….… 

ขาพเจาขอรับรองวา รายการปุยอินทรียที่ขอขึ้นทะเบียน  หลักฐานที่แนบและตัวอยางปุยอินทรียที่สงตามคําขอฯ  
ขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขอรับรองวาเปนเจาของเครื่องหมายการคา  หรือเปนผูไดรับอนุญาตใหใช 
เครื่องหมายการคาดังกลาวขางตนจริง  หากเปนการละเมิดหรือลวงสิทธิในชื่อ  และ/หรือเครื่องหมายการคาของผูอื่น  
ขาพเจาขอยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว 

 

 

 

(ลงลายมือชื่อ)..................................................................ผูขอขึน้ทะเบียน 

(..............................................................) 
ประทับตราบรษิัท/หาง/ราน  (ถาม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    

ท.อ.๓ 
 

ใบสําคญัการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย 
ตามพระราชบัญญัตปิุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิปุย (ฉบบัท่ี ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๐   
  -------------------- 

ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนเลขที.่................../..................              กรมวิชาการเกษตร 
ใบสําคัญฉบับนี้ใหไวแก......................................................................................................................................... 

ซึ่งมีใบอนุญาต..................................................................................................................เลขที่.......................................... 
เพื่อแสดงวาปุยอินทรยีตามใบสําคัญนี้ไดขึ้นทะเบียนปุยอินทรียตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบญัญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีรายการดังตอไปนี้.-  
 
 

ชื่อการคา.....................................................................เครื่องหมายการคา..................................................................... 

ปริมาณอินทรียวัตถ.ุ...................................................................................................................................................... 

ลักษณะของปุยอินทรยี.................................................................................................................................................. 

ขนาดบรรจุตอหนวยและวัตถทุี่ใชทําเปนภาชนะบรรจ.ุ................................................................................................ 

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

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

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

วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยอินทรีย...................................................................................................................... 

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

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

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

ชื่อและปริมาณของสารเปนพษิ..................................................................................................................................... 

ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยอนิทรีย............................................................................................................................ 

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

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

 

ใบสําคัญการขึน้ทะเบียนปุยอนิทรียฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่..............เดือน................................พ.ศ.  ............ 

และใหใชไดจนถึงวันที่...........เดือน............................................พ.ศ.  ................... 
 
 

(ลายมือชื่อ)............................................................................พนักงานเจาหนาที ่


	
	คำขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์
	ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์



