
 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
ถุนายน  

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับปุ๋ยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน 

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศกําหนดปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง  
ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริม  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน  ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย  
จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขเก่ียวกับปุ๋ยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ .ศ.  ๒๕๑๘   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  พ.ศ.  ๒๕๕๔”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าหรือใบอนุญาตนําเข้าปุ๋ย  ที่ประสงค์จะผลิต
หรือนําเข้าซ่ึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง  ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริม  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง  กําหนดปุ๋ยเคมีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน  ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ให้ยื่นคําขอตามแบบ  ป.ส.  ๑  ท้ายประกาศนี้   
พร้อมรายงานการวิเคราะห์ปุ๋ยและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบคําขอต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่  ณ  สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร   

กรณีการยื่นคําขอนําเข้าและผลิตโดยแบ่งบรรจุ  หรือกรณีการยื่นคําขอผลิตปุ๋ยเคมีทั้งแบบมิได้
บรรจุภาชนะ  (Bulk)  และแบบบรรจุในภาชนะ  โดยยื่นคําขอพร้อมกัน  จะใช้รายงานการวิเคราะห์ปุ๋ย 
ฉบับเดียวกันก็ได้ 

ข้อ ๔ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคําขอตามแบบ  ป.ส.  ๑  พร้อมรายละเอียดแล้ว   
เห็นสมควรออกหนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริมได้  ก็ให้นําเสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจพิจารณาออกหนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริม  ตามแบบ  ป.ส.  ๒   
ท้ายประกาศนี้  ให้กับผู้ขอ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๔ 
ถุนายน  

 
 

หนังสือสําคัญรับแจ้ง  ๑  ฉบับ  ออกให้สําหรับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองและหรือปุ๋ยเคมีธาตุ
อาหารเสริม  ๑  ชนิด  ๑  ชื่อการค้า  และ  ๑  เครื่องหมายการค้า  เท่านั้น   

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าหรือใบอนุญาตนําเข้าปุ๋ยซ่ึงได้รับหนังสือสําคัญ  
รับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริมแล้ว  ให้แสดงหมายเลขหนังสือสําคัญรับแจ้งบนฉลากปุ๋ยเคมี  
ดังนี้  “ใบรับแจ้ง  เลขที่  รส.  ...../....  (กรมวิชาการเกษตร)” 

ข้อ ๖ หนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริม  ให้มีอายุใช้ได้  ๕  ปี  
นับแต่วันที่ระบุไว้ในหนังสือสําคัญรบัแจ้ง 

ให้ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าปุ๋ยซ่ึงประสงค์จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง  
ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริม  นําหนังสือสําคัญดังกล่าวไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  ด่านตรวจพืช 
ที่ประสงค์จะนําเข้าปุ๋ยเคมีดังกล่าว 

ข้อ ๗ หนังสือสําคัญรบัแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริมที่ออกหรือได้ดําเนินการ 
ไว้แล้วก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าหนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง 
ธาตุอาหารเสริมนั้นสิ้นอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จิรากร  โกศัยเสวี 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   



  
 

แบบแจ้งปุ๋ยเคมี 
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม 

 
 

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

 ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ..............ปี  สัญชาติ................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................. ออกให้  ณ............................................................. 
ใบสําคญัประจําตัวคนต่างด้าวเลขท่ี......................................................... ออกให้  ณ............................................................. 
อยู่บ้านเลขที่..........................................................หมู่ท่ี..........ซอย.............................................................................................. 
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................................... 
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด..........................................................โทรศัพท์................................... 
ซ่ึงเป็นผูด้ําเนินกิจการ/ผู้รับมอบอํานาจ ของ (ชื่อนิติบุคคล/ร้าน)................................................................................................ 
เลขประจําตัวผู้เสยีภาษีอากร....................................................................................................................................................... 
ทะเบียนการค้า/ทะเบยีนพาณิชย ์ เลขท่ี............................................................ออกให้  ณ........................................................ 
สํานักงานเลขที่.....................................................หมู่ท่ี...........ซอย.............................................................................................. 
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง.................................................................................................... 
อําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด..........................................................โทรศัพท์................................... 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเก่ียวกับปุ๋ยเคมี มีความประสงค์ขอรับหนังสือสําคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับปุ๋ยท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในฐานะ 
 นําเข้าปุย๋    ใบอนุญาตนําเข้าปุย๋ เลขท่ี................................................................... 

ผลิตปุย๋เคมีเพ่ือการค้า   ผสม  ใบอนุญาตผลติปุย๋เคมีเพ่ือการคา้ เลขที่.............................................. 
   แบ่งบรรจุ 

โดยมีรายการปุย๋เคมีชนิดธาตุอาหารรอง ชนิดธาตุอาหารเสริมและส่งเอกสารแนบแบบแจง้ ฯ  ดงัต่อไปน้ี 

๑.  รายการปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม   
๑.๑  ชื่อปุย๋ทางเคมี  หรือชื่อสามัญ...................................................................................................................................... 
๑.๒  ชื่อการคา้..................................................................................................................................................................... 
๑.๓  เคร่ืองหมายการคา้  (ตรา).......................................................ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า........................................ 
๑.๔  ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรอง  ............................................................................................................................... 
๑.๕  ชนิดและปริมาณธาตุอาหารเสริม ............................................................................................................................... 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.๖  ลักษณะของปุย๋เคมี  (เม็ด/ผง/เกลด็/นํ้า/ส ี ฯลฯ)....................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่กรอก 
เลขรับที่………..……………………….….. 
วันที…่………..………………..……….…… 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับ………….……. 

ป.ส. ๑ 

/๑.๗ ชื่อและปริมาณ 



  

 
๑.๗  ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเป็นส่วนประกอบในปุ๋ยเคมี............................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................................................... 
๑.๘  ชื่อและปริมาณของวัตถหุรือสิ่งผสมอ่ืน ๆ ในปุย๋เคมี (ร้อยละของนํ้าหนัก) ................................................................ 

......................................................................................................................................................................................      
๑.๙  ชื่อและปริมาณของสารเป็นพิษท่ีผสมในปุย๋เคมี .........................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................... 
๑.๑๐ ขนาดบรรจตุ่อหน่วย  (ตามระบบเมตริก)  และชนิดภาชนะบรรจุ........................................................................... 

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

...................................................................................................................................................................................... 
๑.๑๑   วิธีการวิเคราะหป์ุ๋ยเคมี............................................................................................................................................ 
๑.๑๒  ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิตปุย๋เคมี.............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 
สั่งปุย๋เคมีจาก (กรณีผลิตปุย๋เคมีเพ่ือการค้า แบบแบ่งบรรจุ)......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

 

๒.  หลักฐานแนบแบบแจ้ง ฯ  ท่ีส่งประกอบการพิจารณา 
๒.๑  ตัวอย่างฉลากปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและข้อความท่ีแสดงในฉลากตามที่ 

กรมวิชาการเกษตรกําหนด (กรณีเป็นปุ๋ยเคมีท่ีบรรจุภาชนะ) 
๒.๒  รายงานการวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมของผู้ผลิตต่างประเทศ (กรณีนําเข้า) 

หรือต้นฉบับรายงานการวิเคราะห์ปุ๋ยของทางราชการไม่เกิน  ๖ เดือน นับแต่วันรายงานการวิเคราะห์ 
(กรณีผลิตภายในประเทศ) 

๒.๓  กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมของผู้ผลิตโดยย่อ 
๒.๔  เอกสารกํากับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม (คําแนะนําการใช้ วิธีใช้ อัตราท่ีใช้                    

ข้อควรระวัง ฯลฯ) (ถ้ามี) 
๒.๕  ตัวอย่างหรือภาพถ่ายภาชนะหีบห่อบรรจุปุย๋เคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม (ถ้ามี) 
๒.๖  ตัวอย่างปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมจํานวน ๑ กิโลกรัมหรือ ๑ ลติร 
๒.๗  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ท่ีขอแจ้งหลักฐานที่แนบและตัวอย่างปุ๋ยเคมีท่ี 
ส่งตามแบบแจ้ง ฯ ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นจริง หากเป็นการละเมิดหรือล่วงสิทธิในชื่อ และ/หรือเคร่ืองหมายการค้าของผู้อ่ืน   
ข้าพเจ้าขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว 

 
 

(ลงลายมือชื่อ)........................................................................ผู้แจ้ง 
(.....................................................................) 

ประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                                        ป.ส. ๒ 
หนังสือสําคัญรับแจ้ง 

ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสรมิ 
-------------------- 

เลขท่ี  รส.  .................../................        กรมวิชาการเกษตร 

 หนังสือฉบบัน้ีให้ไว้แก่.................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีใบอนุญาต.................................................................................................................เลขท่ี.................................................... 
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