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ให*ไว* ณ วันท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
เป0นป1ท่ี ๓๐ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรมีกฎหมายว9าด*วยปุ�ย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห9งชาติทําหน*าท่ีรัฐสภา ดังต9อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว9า “พระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. ๒๕๑๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
มาตรา ๓๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ปุ�ย” หมายความว9า สารอินทรียB อินทรียสังเคราะหB อนินทรียB หรือจุลินทรียB ไม9ว9า

จะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือทําข้ึนก็ตาม สําหรับใช*เป0นธาตุอาหารพืชได*ไม9ว9าโดยวิธีใด หรือทําให*เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพ่ือบํารุงความเติบโตแก9พืช 

“ปุ�ยเคมี” หมายความว9า ปุ�ยท่ีได*จากสารอนินทรียBหรืออินทรียสังเคราะหB รวมถึงปุ�ย
เชิงเด่ียว ปุ�ยเชิงผสม ปุ�ยเชิงประกอบ และปุ�ยอินทรียBเคมี แต9ไม9รวมถึง 

(๑) ปูนขาว ดินมารBล ปูนปลาสเตอรB ยิปซัม โดโลไมตB หรือสารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) สารอนินทรียBหรืออินทรียBไม9ว9าจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือทําข้ึนก็ตามท่ีมุ9งหมาย
สําหรับใช*ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปุ�ยชีวภาพ” หมายความว9า ปุ�ยท่ีได*จากการนําจุลินทรียBท่ีมีชีวิตท่ีสามารถสร*างธาตุ
อาหารหรือช9วยให*ธาตุอาหารเป0นประโยชนBกับพืช มาใช*ในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ 
ทางกายภาพ หรือทางชีวเคมี และให*หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรียB 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๙๒/ตอนท่ี ๕/ฉบับพิเศษ หน*า ๒๙/๙ มกราคม ๒๕๑๘ 
๒ มาตรา ๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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“ปุ�ยอินทรียB” หมายความว9า ปุ�ยท่ีได*หรือทํามาจากวัสดุอินทรียB ซ่ึงผลิตด*วยกรรมวิธี
ทําให*ชื้น สับ หมัก บด ร9อน สกัด หรือด*วยวิธีการอ่ืน และวัสดุอินทรียBถูกย9อยสลายสมบูรณBด*วยจุลินทรียB 
แต9ไม9ใช9ปุ�ยเคมีและปุ�ยชีวภาพ 

“ปุ�ยอินทรียBเคมี” หมายความว9า ปุ�ยท่ีมีปริมาณธาตุอาหารรับรองแน9นอนโดยมี
ปริมาณอินทรียวัตถุตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปุ�ยเชิงเด่ียว” หมายความว9า ปุ�ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว ได*แก9 ปุ�ย
ไนโตรเจน ปุ�ยฟอสเฟต หรือปุ�ยโพแทช 

“ปุ�ยเชิงผสม” หมายความว9า ปุ�ยเคมีท่ีได*จากการผสมปุ�ยเคมี ชนิดหรือประเภทต9าง ๆ 
เข*าด*วยกัน เพ่ือให*ได*ธาตุอาหารตามต*องการ 

“ปุ�ยเชิงประกอบ” หมายความว9า ปุ�ยเคมีท่ีทําข้ึนด*วยกรรมวิธีทางเคมี และมีธาตุ
อาหารหลักอย9างน*อยสองธาตุข้ึนไป 

“ธาตุอาหาร” หมายความว9า ธาตุท่ีมีอยู9ในปุ�ยและสามารถเป0นอาหารแก9พืชได* 
“ธาตุอาหารหลัก” หมายความว9า ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียม 
“ธาตุอาหารรอง” หมายความว9า ธาตุอาหารแมกนีเซียม แคลเซียม หรือกํามะถัน 
“ธาตุอาหารเสริม” หมายความว9า ธาตุอาหารเหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี 

โบรอน โมลิบดีนัม คลอรีน หรือธาตุอาหารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“ปริมาณธาตุอาหารรับรอง” หมายความว9า ปริมาณข้ันตํ่าของธาตุอาหารหลักท่ี

ผู*ผลิตหรือผู*นําเข*าปุ�ยเคมีรับรองในฉลากว9ามีอยู9ในปุ�ยเคมีท่ีตนผลิตหรือนําเข*า แล*วแต9กรณี โดยคิด
เป0นจํานวนร*อยละของน้ําหนักสุทธิของปุ�ยเคมี 

“ชนิดของจุลินทรียB” หมายความว9า กลุ9มหรือสกุลของจุลินทรียBเป0นภาษาทาง
วิทยาศาสตรBของจุลินทรียB 

“หัวเชื้อจุลินทรียB” หมายความว9า จุลินทรียBชีวภาพท่ีมีจํานวนเซลลBต9อหน9วยสูงซ่ึง
ถูกเพาะเลี้ยงโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตรB 

“วัสดุรองรับ” หมายความว9า สิ่งท่ีนํามาใช*ในการผสมกับหัวเชื้อจุลินทรียBใน
กระบวนการผลิตปุ�ยชีวภาพ 

“ปริมาณจุลินทรียBรับรอง” หมายความว9า ปริมาณข้ันตํ่าท่ีผู*ผลิตหรือผู*นําเข*ารับรอง
ถึงจํานวนเซลลBรวม หรือจํานวนสปอรBรวม หรือจํานวนตามหน9วยวัดอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ของจุลินทรียBท่ีมีชีวิตท่ีมีอยู9ในปุ�ยชีวภาพหรือหัวเชื้อจุลินทรียBท่ีตนผลิตหรือ
นําเข*า แล*วแต9กรณี 

“จุลินทรียBท่ีเป0นเชื้อโรค” หมายความว9า จุลินทรียBท่ีก9อให*เกิดโรคต9อมนุษยB สัตวBหรือ
พืช และให*หมายความรวมถึงจุลินทรียBท่ีทําลายจุลินทรียBท่ีเป0นประโยชนBไม9ว9าด*วยประการใด ๆ 

“ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง” หมายความว9า ปริมาณข้ันตํ่าของอินทรียวัตถุท่ีผู*ผลิต 
หรือผู*นําเข*าปุ�ยอินทรียBรับรองในฉลากว9ามีอยู9ในปุ�ยอินทรียBท่ีตนผลิตหรือนําเข*า แล*วแต9กรณี โดยคิด
เป0นจํานวนร*อยละของน้ําหนักสุทธิของปุ�ยอินทรียB 

“สารเป0นพิษ” หมายความว9า สารเคมีหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําให*เกิดอันตรายแก9มนุษยB 
สัตวB พืช จุลินทรียB สิ่งแวดล*อม หรือทรัพยBอ่ืนได* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“ปุ�ยเคมีมาตรฐาน” หมายความว9า ปุ�ยเคมีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดสูตรและ
ปริมาณข้ันตํ่าหรือข้ันสูงของธาตุอาหารหรือสารเป0นพิษ และลักษณะจําเป0นอย9างอ่ืนของปุ�ยเคมี
ดังกล9าวแต9ละชนิด 

“ปุ�ยเคมีเสื่อมคุณภาพ” หมายความว9า ปุ�ยเคมีท่ีล9วงอายุ หรือถูกกระทบกระเทือน
ด*วยป4จจัยใด ๆ อันทําให*เสื่อมคุณภาพ โดยธาตุอาหารลดน*อยลง หรือเปลี่ยนสภาพไป 

“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐB หรือข*อความใด ๆ ซ่ึงแสดงไว*ท่ี
ภาชนะหรือหีบห9อบรรจุปุ�ย 

“เอกสารกํากับปุ�ย” หมายความว9า กระดาษหรือวัตถุ อ่ืนใดท่ีทําให*ปรากฏ
ความหมายด*วยรูป รอยประดิษฐB เครื่องหมาย หรือข*อความใด ๆ อันเก่ียวกับปุ�ย ซ่ึงสอดแทรกหรือ
รวมไว*กับ หรือเป0นส9วนหนึ่งของภาชนะหรือหีบห9อท่ีบรรจุปุ�ย และให*หมายความรวมถึงคู9มือ
ประกอบการใช*ปุ�ยด*วย 

“ผลิต” หมายความว9า ทํา เพาะเลี้ยงเชื้อ รวบรวม ผสม แปรสภาพ ปรุงแต9ง เปลี่ยน
ภาชนะบรรจุหรือหีบห9อบรรจุ หรือแบ9งบรรจุซ่ึงปุ�ย 

“ขาย” หมายความว9า จําหน9าย จ9าย แจก แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ หรือโอนการ
ครอบครองให*แก9บุคคลอ่ืน  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนBในทางการค*า และให*หมายความรวมถึงการมีไว*เพ่ือ
ขายด*วย 

“นําเข*า” หมายความว9า นําหรือสั่งเข*ามาในราชอาณาจักร 
“ส9งออก” หมายความว9า นําหรือส9งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“นําผ9าน” หมายความว9า นําหรือส9งผ9านราชอาณาจักรโดยมีการขนถ9ายหรือเปลี่ยน

ยานพาหนะ 
“พนักงานเจ*าหน*าท่ี” หมายความว9า ผู* ซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังให*ปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว9า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔ ๓  ให* รัฐมนตรีว9าการกระทรวงเกษตรและสหกรณB รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และให*มีอํานาจแต9งต้ังพนักงานเจ*าหน*าท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
ค9าธรรมเนียมไม9เกินอัตราท*ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว*นค9าธรรมเนียม กําหนดกิจการอ่ืนและออก
ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการปุ�ย 
   

 

                                                 
๓ มาตรา ๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕  ให*มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว9า “คณะกรรมการปุ�ย” ประกอบด*วย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณBเป0นประธานกรรมการ ผู*แทนกระทรวงพาณิชยBหนึ่งคน ผู*แทนกรม
พัฒนาท่ีดินหนึ่งคน ผู*แทนกรมวิชาการเกษตรสองคน ผู*แทนกรมวิทยาศาสตรBบริการหนึ่งคน ผู*แทน
กรมส9งเสริมการเกษตรหนึ่งคน ผู*แทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑBอุตสาหกรรมหนึ่งคน ผู*แทน
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน และผู*ทรงคุณวุฒิอีกไม9เกินสิบคนซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังโดยต*อง
เป0นเกษตรกรสี่คน ผู*แทนสมาคมท่ีมีกิจการเก่ียวกับการผลิตและการค*าปุ�ยสองคน ผู*ชํานาญการ
ทางด*านสิ่งแวดล*อม ด*านกฎหมายและด*านปุ�ย อีกไม9เกินสี่คน เป0นกรรมการ และให*ผู*แทนกรม
วิชาการเกษตรคนหนึ่งเป0นเลขานุการ๔ 

ให*กรมวิชาการเกษตรทําหน*าท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการปุ�ย 
 
มาตรา ๖  กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสองป1 แต9อาจได*รับ

แต9งต้ังอีกได* 
 
มาตรา ๗  นอกจากการพ*นจากตําแหน9งตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป0นคนไร*ความสามารถหรือเสมือนไร*ความสามารถ 
(๔) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต9เป0นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีท่ีกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน9งก9อนวาระ หรือในกรณีท่ีรัฐมนตรี

แต9งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว9างท่ีกรรมการซ่ึงแต9งต้ังไว*แล*วยังมีวาระอยู9ในตําแหน9ง 
ให*ผู *ได*รับแต9งต้ังให*ดํารงตําแหน9งแทนหรือให*เป0นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ี
เหลืออยู9ของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงได*แต9งต้ังไว*แล*ว๕ 

 
มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการปุ�ยต*องมีกรรมการมาประชุมไม9น*อยกว9าก่ึง

จํานวนของกรรมการท้ังหมด จึงเป0นองคBประชุม ถ*าประธานกรรมการ และผู*ซ่ึงประธานกรรมการ
มอบหมายไม9อยู9ในท่ีประชุม ให*กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป0นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหนึ่งให*มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท9ากัน ให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๙  ให*คณะกรรมการปุ�ยมีอํานาจแต9งต้ังอนุกรรมการคณะหนึ่ง หรือหลาย

คณะเพ่ือปฏิบัติการอย9างหนึ่งอย9างใดตามท่ีคณะกรรมการปุ�ยมอบหมาย และให*นําความในมาตรา ๘ 
มาใช*บังคับแก9การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

                                                 
๔ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๗ วรรคสอง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๐๖  ให*คณะกรรมการปุ�ยมีอํานาจหน*าท่ีให*คําแนะนําหรือความเห็นชอบแก9
รัฐมนตรีหรืออธิบดี แล*วแต9กรณี ในเรื่อง 

(๑) การอนุญาตการผลิตปุ�ยเพ่ือการค*า การขายปุ�ย การนําเข*าปุ�ย การส9งออกปุ�ย 
การนําผ9านปุ�ยการข้ึนทะเบียนปุ�ย และการเพิกถอนทะเบียนปุ�ย ตลอดจนการพักใช*ใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต 

(๒) การกําหนดหลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตปุ�ยเพื่อการค*า 
การขายปุ�ย การนําเข*าปุ�ย การส9งออกปุ�ย การนําผ9านปุ�ย การนําปุ�ยมาเป0นตัวอย9างเพ่ือตรวจสอบ
กรรมวิธีการตรวจสอบหรือการวิเคราะหBปุ�ย การตรวจสอบสถานท่ีผลิตปุ�ย สถานท่ีขายปุ�ย สถานท่ี
นําเข*าปุ�ย สถานท่ีส9งออกปุ�ย และสถานท่ีเก็บปุ�ย และการกําหนดห*องปฏิบัติการวิเคราะหBปุ�ย 

(๓) การออกประกาศตามมาตรา ๓๓/๒ หรือมาตรา ๓๔ และการกําหนดหลักเกณฑB 
วิธีการ และเง่ือนไขตามมาตรา ๓๘ 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๕) เรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให*คณะกรรมการปุ�ยมีอํานาจ

ออกคําสั่งเป0นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา หรือให*ส9งเอกสารท่ีเก่ียวข*องหรือสิ่งใดมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได* 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับปุ�ย๗ 
   

 
มาตรา ๑๒๘  ห*ามมิให*ผู*ใดผลิตเพ่ือการค*า ขาย นําเข*า ส9งออก หรือนําผ9านปุ�ย

ดังต9อไปนี้ เว*นแต9ได*รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ*าหน*าท่ี 
(๑) ปุ�ยเคมี 
(๒) ปุ�ยชีวภาพยกเว*นปุ�ยชีวภาพท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๗) 
(๓) ปุ�ยอินทรียBยกเว*นปุ�ยอินทรียBท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๗) 
การขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให*เป0นไปตาม

หลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ย 
 
มาตรา ๑๓  ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุ�ย มีอํานาจยกเว*นการ

ขอรับใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพื่อการค*าตามมาตรา ๑๒ ให*แก9ผู*ทําเหมืองตามกฎหมายว9าด*วยแร9 
เพ่ือผลิตแร9ซ่ึงเป0นปุ�ยเคมี ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๖ มาตรา ๑๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗ ช่ือหมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเก่ียวกับปุ�ย แก* ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๘ มาตรา ๑๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู*ได*รับยกเว*นตามวรรคหนึ่งผู*ใดประสงคBจะผลิตปุ�ยเคมีดังกล9าว ให*ยื่นคําขอรับ
หนังสืออนุญาตจากอธิบดี และต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ย 

ในกรณีที่ผู*ได*รับหนังสืออนุญาตตามวรรคสองไม9ปฏิบัติตามหลักเกณฑB วิธีการ 
และเง่ือนไขดังกล9าว ให*อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียได* 

 
มาตรา ๑๔๙  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ และมาตรา ๓๕ ไม9ใช*บังคับแก9 
(๑) การนําเข*าหรือการส9งออกปุ�ย เพ่ือประโยชนBในการค*นคว*า ทดลอง หรือวิจัย 
(๒) การผลิต การนําเข*า หรือการส9งออกปุ�ย เพ่ือเป0นตัวอย9างสําหรับการข้ึนทะเบียนปุ�ย 

หรือเพ่ือพิจารณาในการสั่งซ้ือ 
(๓) การนําเข*าหรือการส9งออกปุ�ยครั้งหนึ่งในปริมาณไม9เกินชนิดละห*าสิบกิโลกรัม

หรือห*าสิบลิตร 
ผู*ดําเนินการท่ีได*รับการยกเว*นตามวรรคหนึ่งจะต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑB วิธีการ

และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ย 
 
มาตรา ๑๕  ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีออกใบอนุญาตให*ผลิตเพ่ือการค*า ขาย นําเข*า 

หรือส9งออกปุ�ย เม่ือปรากฏว9าผู*ขอรับใบอนุญาต 
(๑) เป0นเจ*าของกิจการ 
(๒) มีถ่ินท่ีอยู9หรือสํานักงานในประเทศไทย 
(๓) มีสถานท่ีผลิตปุ�ยเพ่ือการค*า สถานท่ีขายปุ�ย สถานท่ีนําเข*าปุ�ย สถานท่ีส9งออกปุ�ย 

หรือสถานท่ีเก็บปุ�ย 
(๔) ใช*ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม9ซํ้าหรือคล*ายคลึงกับชื่อท่ีใช*ในการประกอบ

พาณิชยกิจของผู*รับใบอนุญาตอยู9แล*ว หรือผู*ซ่ึงอยู9ในระหว9างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตยังไม9ครบหนึ่งป1๑๐ 

ในกรณีนิติบุคคลเป0นผู*ขอรับใบอนุญาต ต*องมีลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
และต*องมีผู*ดําเนินกิจการซ่ึงมีคุณสมบัติตาม (๒) 

 
มาตรา ๑๖๑๑  ประเภทของใบอนุญาต มีดังต9อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*า 
(๒) ใบอนุญาตผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*า 
(๓) ใบอนุญาตผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*า 
(๔) ใบอนุญาตขายปุ�ย 
(๕) ใบอนุญาตนําเข*าปุ�ย 
(๖) ใบอนุญาตส9งออกปุ�ย 
(๗) ใบอนุญาตนําผ9านปุ�ย 

                                                 
๙ มาตรา ๑๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐ มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๑ มาตรา ๑๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให*ถือว9าผู*ได*รับใบอนุญาตตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เป0นผู*ได*รับใบอนุญาตตาม (๔) 
สําหรับปุ�ยท่ีตนผลิต และผู*ได*รับใบอนุญาตตาม (๕) เป0นผู*ได*รับใบอนุญาตตาม (๔) สําหรับปุ�ยท่ีตนนําเข*า 
แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๑๗  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ให*คุ*มกันถึงลูกจ*างหรือตัวแทนของผู*รับ

ใบอนุญาตด*วย 
ให*ถือว9าการกระทําของลูกจ*างหรือตัวแทนของผู*รับใบอนุญาตท่ีได*รับคุ*มกันตาม

วรรคหนึ่งเป0นการกระทําของผู*รับใบอนุญาตด*วย เว*นแต9ผู*รับใบอนุญาตจะพิสูจนBได*ว9าการกระทํา
ดังกล9าวเป0นการสุดวิสัยท่ีตนจะล9วงรู*หรือควบคุมได* 

 
มาตรา ๑๘  ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ให*ใช*ได*ในระยะเวลา ดังต9อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*า ใบอนุญาตผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*าหรือ

ใบอนุญาตผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*า ให*ใช*ได*ห*าป1นับแต9วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตขายปุ�ย ให*ใช*ได*หนึ่งป1นับแต9วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตนําเข*าปุ�ย ให*ใช*ได*ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในใบอนุญาตแต9ไม9เกิน

หนึ่งป1นับแต9วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๔) ใบอนุญาตส9งออกปุ�ย ให*ใช*ได*ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในใบอนุญาตแต9ไม9เกิน

หนึ่งป1นับแต9วันท่ีออกใบอนุญาต 
(๕) ใบอนุญาตนําผ9านปุ�ย ให*ใช*ได*ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว*ในใบอนุญาตแต9ไม9เกิน

หกเดือนนับแต9วันท่ีออกใบอนุญาต๑๒ 
ถ*าผู*รับใบอนุญาตประสงคBจะขอต9ออายุใบอนุญาต จะต*องยื่นคําขอเสียก9อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได*ยื่นคําขอดังกล9าวแล*ว จะประกอบกิจการต9อไปก็ได*จนกว9าพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีจะสั่งไม9อนุญาตให*ต9ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต9ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให*เป0นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีพนักงานเจ*าหน*าท่ีไม9ออกใบอนุญาตหรือไม9อนุญาตให*ต9ออายุ

ใบอนุญาต ผู*ขอรับใบอนุญาตหรือผู*ขอต9ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณBเป0นหนังสือต9อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต9วันท่ีได*รับหนังสือของพนักงานเจ*าหน*าท่ีแจ*งการไม9ออกใบอนุญาต หรือไม9อนุญาตให*
ต9ออายุใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให*เป0นท่ีสุด 
ในกรณีพนักงานเจ*าหน*าท่ีไม9อนุญาตให*ต9ออายุใบอนุญาต ก9อนท่ีรัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณBตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตให*ประกอบกิจการไปพลางก9อนได* เม่ือมีคําขอของ
ผู*อุทธรณB 

 
หมวด ๓ 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หน*าท่ีของผู*รับใบอนุญาตเก่ียวกับปุ�ย๑๓ 
   

 
มาตรา ๒๐๑๔  ห*ามมิให*ผู*รับใบอนุญาต 
(๑) ผลิตหรือขายปุ�ยนอกสถานท่ีท่ีกําหนดไว*ในใบอนุญาต เว*นแต9เป0นการขายส9งตรง

ต9อผู*รับใบอนุญาตขายปุ�ย 
(๒) ผลิตหรือนําเข*าปุ�ยไม9ตรงตามใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 
 
มาตรา ๒๑๑๕  ให*ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*าปฏิบัติ ดังต9อไปนี้ 
(๑) จัดให*มีปTายไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9ายจากภายนอกอาคารแสดงว9าเป0นสถานท่ี

ผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*า  ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปTาย และข*อความท่ีแสดงในปTายให*เป0นไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด 

(๒) แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมีไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9าย ณ ท่ีทําการท่ี
ระบุไว*ในใบอนุญาต 

(๓) จัดให*มีการวิเคราะหBปุ�ยเคมีทุกครั้งท่ีผลิตข้ึนก9อนนําออกจากสถานท่ีผลิตโดยมี
หลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหBทุกครั้ง ซ่ึงต*องเก็บรักษาไว*ไม9น*อยกว9าสิบป1 

(๔) จัดให*มีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบห9อบรรจุปุ�ยเคมีท่ีผลิตข้ึน โดยผู*รับ
ใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*ารับรองความถูกต*องของข*อความในฉลาก และในฉลากต*องแสดง 

(ก) ชื่อทางการค*า และมีคําว9า ปุ�ยเคมี ปุ�ยเคมีมาตรฐาน หรือปุ�ยอินทรียBเคมี 
แล*วแต9กรณี 

(ข) เครื่องหมายการค*า หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซ่ึงแสดงท่ีภาชนะหรือหีบห9อ
บรรจุปุ�ยเคมี 

(ค) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
(ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ�ยเคมีตามระบบเมตริก 
(จ) ชื่อผู*ผลิต และท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*า 
(ฉ) ชื่อทางเคมีและปริมาณของสารเป0นพิษท่ีอยู9ในปุ�ยเคมี 
(ช) ข*อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดให*มีในฉลาก 

(๕) จัดให*มีเอกสารกํากับปุ�ยเคมีตามท่ีข้ึนทะเบียนไว*  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑB วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(๖) จัดให*มีคําชี้แจง วิธีใช* และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไว*ในเอกสารกํากับ
ปุ�ยเคมีในกรณีท่ีปุ�ยเคมีมีสารเป0นพิษผสมอยู9ด*วย 

(๗) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน (๔) และ (๕) ไม9ใช*บังคับแก9ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*าซ่ึงขาย

ปุ�ยเคมีท่ีตนผลิตโดยมิได*บรรจุภาชนะหรือหีบห9อให*แก9ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*ารายอ่ืน 
                                                 

๑๓ ช่ือหมวด ๓ หน*าท่ีของผู*รับใบอนุญาตเก่ียวกับปุ�ย แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๔ มาตรา ๒๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๕ มาตรา ๒๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๑/๑๑๖  ให*ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*าปฏิบัติ ดังต9อไปนี้ 
(๑) จัดให*มีปTายไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9ายจากภายนอกอาคาร แสดงว9าเป0นสถานท่ี

ผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*า  ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปTาย และข*อความท่ีแสดงในปTายให*เป0นไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด 

(๒) แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยชีวภาพไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9าย ณ ท่ีทํา
การท่ีระบุไว*ในใบอนุญาต 

(๓) จัดให*มีการควบคุมคุณภาพปุ�ยชีวภาพทุกครั้งท่ีผลิตข้ึนก9อนนําออกจากสถานท่ี
ผลิต โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการตรวจสอบจุลินทรียBทุกครั้ง ซ่ึงต*องเก็บรักษาไว*ไม9
น*อยกว9าสิบป1 

(๔) จัดให*มีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบห9อบรรจุปุ�ยชีวภาพท่ีผลิตข้ึน โดยผู*รับ
ใบอนุญาตผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*ารับรองความถูกต*องของข*อความในฉลาก และในฉลากต*องแสดง 

(ก) ชื่อทางการค*า และมีคําว9า ปุ�ยชีวภาพ 
(ข) เครื่องหมายการค*า หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซ่ึงแสดงท่ีภาชนะหรือหีบห9อ

บรรจุปุ�ยชีวภาพ 
(ค) ปริมาณจุลินทรียBรับรอง 
(ง) วิธีการเก็บรักษา 
(จ) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ�ยชีวภาพตามระบบเมตริก 
(ฉ) วัสดุรองรับของปุ�ยชีวภาพ 
(ช) ชื่อผู*ผลิต และท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*า 
(ซ) วันท่ีผลิตและวันสิ้นอายุของปุ�ยชีวภาพ 
(ฌ) ข*อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดให*มีในฉลาก 

(๕) จัดให*มีเอกสารกํากับปุ�ยชีวภาพตามท่ีข้ึนทะเบียนไว*  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑB 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(๖) จัดให*มีคําชี้แจง วิธีใช* และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไว*ในเอกสารกํากับ
ปุ�ยชีวภาพ ในกรณีท่ีปุ�ยชีวภาพมีสารเป0นพิษผสมอยู9ด*วย 

(๗) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน (๔) และ (๕) ไม9ใช*บังคับแก9ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*าซ่ึงขาย

ปุ�ยชีวภาพท่ีตนผลิตโดยมิได*บรรจุภาชนะหรือหีบห9อให*แก9ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*า
รายอ่ืน 

 
มาตรา ๒๑/๒๑๗  ให*ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*าปฏิบัติ ดังต9อไปนี้ 
(๑) จัดให*มีปTายไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9ายจากภายนอกอาคาร แสดงว9าเป0นสถานท่ี

ผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*า  ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปTาย และข*อความท่ีแสดงในปTายให*เป0นไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๗ มาตรา ๒๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยอินทรียBไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9าย ณ ท่ีทํา
การท่ีระบุไว*ในใบอนุญาต 

(๓) จัดให*มีการวิเคราะหBปุ�ยอินทรียBทุกครั้งท่ีผลิตข้ึนก9อนนําออกจากสถานท่ีผลิต 
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหBทุกครั้ง ซ่ึงต*องเก็บรักษาไว*ไม9น*อยกว9าสิบป1 

(๔) จัดให*มีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบห9อบรรจุปุ�ยอินทรียBท่ีผลิตข้ึนโดยผู*รับ
ใบอนุญาตผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*ารับรองความถูกต*องของข*อความในฉลาก และในฉลากต*องแสดง 

(ก) ชื่อทางการค*า และมีคําว9า ปุ�ยอินทรียB 
(ข) เครื่องหมายการค*า หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซ่ึงแสดงท่ีภาชนะหรือหีบห9อ

บรรจุปุ�ยอินทรียB 
(ค) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 
(ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ�ยอินทรียBตามระบบเมตริก 
(จ) ชื่อผู*ผลิต และท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*า 
(ฉ) ข*อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดให*มีในฉลาก 

(๕) จัดให*มีเอกสารกํากับปุ�ยอินทรียBตามท่ีข้ึนทะเบียนไว*  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑB 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(๖) จัดให*มีคําชี้แจง วิธีใช* และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไว*ในเอกสารกํากับ
ปุ�ยอินทรียBในกรณีท่ีปุ�ยอินทรียBมีสารเป0นพิษผสมอยู9ด*วย 

(๗) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน (๔) และ (๕) ไม9ใช*บังคับแก9ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*าซึ่ง

ขายปุ�ยอินทรียBท่ีตนผลิตโดยมิได*บรรจุภาชนะหรือหีบห9อให*แก9ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือ
การค*ารายอ่ืน 

 
มาตรา ๒๒๑๘  ให*ผู*รับใบอนุญาตขายปุ�ยปฏิบัติ ดังต9อไปนี้ 
(๑) จัดให*มีปTายไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9ายจากภายนอกอาคารหรือสถานท่ีทําการ 

แสดงว9าเป0นสถานท่ีขายปุ�ย  ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปTาย และข*อความท่ีแสดงในปTาย ให*เป0นไป
ตามท่ีอธิบดีกําหนด 

(๒) จัดให*มีการแยกเก็บปุ�ยเป0นส9วนสัดต9างหากจากสิ่งบริโภคตามสมควร 
(๓) รักษาฉลากท่ีภาชนะหรือหีบห9อบรรจุปุ�ยและเอกสารกํากับปุ�ยตามท่ีกําหนดไว*

ในมาตรา ๒๑ (๔) (๕) และ (๖) มาตรา ๒๑/๑ (๔) (๕) และ (๖) มาตรา ๒๑/๒ (๔) (๕) และ (๖) หรือ
มาตรา ๒๓ (๕) และ (๖) แล*วแต9กรณี ให*คงอยู9โดยครบถ*วนและชัดเจน 

(๔) ในกรณีท่ีผู*ขายแบ9งปุ�ยเคมีจากภาชนะหรือหีบห9อบรรจุเพ่ือขายปลีก ผู*ขายต*อง
ระบุปริมาณธาตุอาหารรับรองให*ตรงกับปุ�ยเคมีท่ีแบ9งขายนั้น 

(๕) รักษาภาชนะหรือหีบห9อบรรจุปุ�ยให*คงอยู9ในสภาพเรียบร*อย ถ*าภาชนะหรือหีบ
ห9อบรรจุปุ�ยชํารุด ให*เปลี่ยนภาชนะหรือหีบห9อบรรจุได* แต9ต*องจัดให*มีข*อความตรงกับภาชนะหรือหีบ
ห9อบรรจุเดิมท่ีชํารุด 

(๖) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๓๑๙  ให*ผู*รับใบอนุญาตนําเข*าปุ�ยปฏิบัติ ดังต9อไปนี้ 
(๑) แจ*งการนําเข*าปุ�ยแต9ละชนิดต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีทุกครั้งท่ีนําเข*า ตามหลักเกณฑB 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
(๒) จัดให*มีปTายไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9ายจากภายนอกอาคารหรือสถานท่ีทําการ

แสดงว9าเป0นสถานท่ีนําเข*าปุ�ย  ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปTาย และข*อความท่ีแสดงในปTาย ให*เป0นไป
ตามท่ีอธิบดีกําหนด 

(๓) แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยไว*ในท่ีเปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9าย ณ ท่ีทําการท่ีระบุ
ไว*ในใบอนุญาต 

(๔) จัดให*มีใบรับรองของผู*ผลิตปุ�ยซ่ึงแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหBปุ�ยทุก
ครั้งท่ีนําเข*าปุ�ย 

(๕) จัดให*มีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบห9อบรรจุปุ�ยท่ีกําหนดไว*ในมาตรา ๒๑ 
(๔) มาตรา ๒๑/๑ (๔) หรือมาตรา ๒๑/๒ (๔) แล*วแต9กรณี 

(๖) จัดให*มีเอกสารกํากับปุ�ยตามท่ีข้ึนทะเบียนไว*  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑB วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(๗) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน (๕) และ (๖) ไม9ใช*บังคับแก9ผู*นําเข*าปุ�ยท่ีมิได*บรรจุภาชนะหรือหีบห9อ 
 
มาตรา ๒๓/๑๒๐  ให*ผู*รับใบอนุญาตส9งออกปุ�ยปฏิบัติ ดังต9อไปนี้ 
(๑) แจ*งการส9งออกปุ�ยแต9ละชนิดต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีทุกครั้งท่ีส9งออกปุ�ย 
(๒) จัดให*มีฉลากตามท่ีอธิบดีกําหนด 
(๓) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให*ผู*รับ

ใบอนุญาตแจ*งต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห*าวันนับแต9วันท่ีได*
ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล9าว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให* เป0นไปตาม
หลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๒๕๒๑  ผู*รับใบอนุญาตต*องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไว*ในท่ี

เปUดเผยซ่ึงเห็นได*ง9าย ณ สถานท่ีผลิตปุ�ยเพ่ือการค*า สถานท่ีขายปุ�ย สถานท่ีนําเข*าปุ�ยหรือสถานท่ี
ส9งออกปุ�ย แล*วแต9กรณี 

 

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๐ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๑ มาตรา ๒๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖๒๒  ผู*รับใบอนุญาตซ่ึงประสงคBจะย*ายสถานท่ีผลิตปุ�ยเพ่ือการค*า สถานท่ี
ขายปุ�ย สถานท่ีนําเข*าปุ�ย สถานท่ีส9งออกปุ�ย หรือสถานท่ีเก็บปุ�ย แล*วแต9กรณี ต*องแจ*งย*ายสถานท่ี
ดังกล9าวเป0นหนังสือต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีภายในสิบห*าวันนับแต9วันท่ีย*าย 

 
มาตรา ๒๗  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดเลิกกิจการท่ีได*รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ต*องแจ*งการเลิกกิจการเป0นหนังสือให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีทราบภายในสิบห*าวันนับแต9วันเลิกกิจการ 
และให*ถือว9าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต9วันเลิกกิจการตามท่ีแจ*งไว*นั้น 

 
มาตรา ๒๘๒๓  ผู*รับใบอนุญาตซ่ึงได*แจ*งการเลิกกิจการ ต*องขายปุ�ยของตนท่ีเหลืออยู9

ให*หมดภายในกําหนดหกสิบวันนับแต9วันเลิกกิจการ เว*นแต9พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะผ9อนผันขยาย
กําหนดเวลาดังกล9าวให* 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว9าผู*รับใบอนุญาตซ่ึงได*แจ*งการเลิก
กิจการยังจัดการขายปุ�ยท่ีเหลืออยู9ไม9หมด ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีนําปุ�ยท่ีเหลืออยู9นั้นออกขาย
ทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร เงินท่ีได*จากการขายปุ�ยดังกล9าวเม่ือได*หัก
ค9าใช*จ9ายแล*ว ให*คืนแก9เจ*าของปุ�ยหรือผู*ซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น 

 
มาตรา ๒๙  ถ*าผู*รับใบอนุญาตตาย และมีบุคคลผู* ซ่ึงมีคุณสมบัติอาจเป0นผู*รับ

ใบอนุญาตได*ตามพระราชบัญญัตินี้ แสดงความจํานงต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีภายในสามสิบวันนับแต9
วันท่ีผู*รับใบอนุญาตตาย เพ่ือขอดําเนินกิจการท่ีผู*ตายได*รับอนุญาตนั้นต9อไป ให*ผู*แสดงความจํานงนั้น
ดําเนินกิจการต9อไปได*จนกว9าใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณีเช9นว9านี้ ให*ถือว9าผู*แสดงความจํานงเป0นผู*รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต9วันท่ีผู*รับใบอนุญาตตาย 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมปุ�ย๒๔ 
   

 
มาตรา ๓๐๒๕  ห*ามมิให*ผู*ใดผลิตเพ่ือการค*า ขาย หรือนําเข*าปุ�ย ดังต9อไปนี้ 
(๑) ปุ�ยปลอม 
(๒) ปุ�ยเคมีผิดมาตรฐาน 
(๓) ปุ�ยเคมีเสื่อมคุณภาพ เว*นแต9กรณีตามมาตรา ๓๑ 
(๔) ปุ�ยชีวภาพตํ่ากว9าเกณฑB หรือปุ�ยอินทรียBต่ํากว9าเกณฑB 
(๕) ปุ�ยท่ีต*องข้ึนทะเบียน แต9มิได*ข้ึนทะเบียนไว* 
(๖) ปุ�ยท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน 
(๗) ปุ�ยท่ีมีสารเป0นพิษเกินกว9าท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

                                                 
๒๒ มาตรา ๒๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๓ มาตรา ๒๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๔ ช่ือหมวด ๔ การควบคุมปุ�ย แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๕ มาตรา ๓๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๑๒๖  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดมีปุ�ยเคมีเสื่อมคุณภาพไว*ในครอบครองต*องแจ*งต9อ

พนักงานเจ*าหน*าท่ี และหากประสงคBจะขายต*องขออนุญาตต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีและต*องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ปุ�ยเคมีหรือวัตถุท่ีมีลักษณะต9อไปนี้ ให*ถือว9าเป0นปุ�ยเคมีปลอม 
(๑) ปุ�ยเคมีหรือวัตถุท่ีทําเทียมท้ังหมดหรือแต9บางส9วน เพ่ือให*ผู* อ่ืนหลงเชื่อหรือ

สําคัญผิดว9าเป0นปุ�ยเคมีแท* 
(๒) ปุ�ยเคมีท่ีแสดงชื่อว9าเป0นปุ�ยเคมีอ่ืน ซ่ึงไม9ตรงกับความจริง 
(๓) ปุ�ยเคมีท่ีแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค*าของผู*ผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*า หรือท่ีต้ัง

สถานท่ีผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*า ซ่ึงไม9ตรงกับความจริง 
(๔) ปุ�ยเคมีท่ีแสดงว9าเป0นปุ�ยเคมีมาตรฐาน หรือเป0นปุ�ยเคมีตามท่ีข้ึนทะเบียนไว*ซ่ึงไม9

ตรงกับความจริง 
(๕)๒๗ ปุ�ยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากว9าร*อยละ

สิบตามท่ีข้ึนทะเบียนไว*หรือท่ีระบุไว*ในฉลาก 
 
มาตรา ๓๒/๑๒๘  ปุ�ยชีวภาพท่ีมีลักษณะ ดังต9อไปนี้ ให*ถือว9าเป0นปุ�ยชีวภาพปลอม 
(๑) ปุ�ยชีวภาพท่ีแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค*าของผู*ผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*า

หรือท่ีตั้งสถานท่ีผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*า ซ่ึงไม9ตรงกับความจริง 
(๒) ปุ�ยชีวภาพท่ีแสดงว9าเป0นปุ�ยชีวภาพท่ีข้ึนทะเบียนไว* ซ่ึงไม9ตรงกับความจริง 
(๓) ปุ�ยชีวภาพท่ีผลิตข้ึนโดยมีชนิดของจุลินทรียBไม9ตรงตามท่ีข้ึนทะเบียนไว*หรือท่ี

ระบุไว*ในฉลาก 
 
มาตรา ๓๒/๒๒๙  ปุ�ยอินทรียBหรือวัตถุที่มีลักษณะ ดังต9อไปนี ้ ให*ถือว9าเป0นปุ�ย

อินทรียBปลอม 
(๑) วัตถุท่ีทําเทียมท้ังหมดหรือแต9บางส9วนเพ่ือให*ผู*อ่ืนหลงเชื่อหรือสําคัญผิดว9าเป0น

ปุ�ยอินทรียB 
(๒) ปุ�ยอินทรียBท่ีแสดงชื่อว9าเป0นปุ�ยอินทรียBอ่ืน ซ่ึงไม9ตรงกับความจริง 
(๓) ปุ�ยอินทรียBท่ีแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค*าของผู*ผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*า

หรือท่ีตั้งสถานท่ีผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*า ซ่ึงไม9ตรงกับความจริง 
(๔) ปุ�ยอินทรียBท่ีแสดงว9าเป0นปุ�ยอินทรียBท่ีข้ึนทะเบียนไว* ซ่ึงไม9ตรงกับความจริง 
(๕) ปุ�ยอินทรียBท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองตํ่ากว9าร*อยละสิบตามท่ีข้ึน

ทะเบียนไว*หรือท่ีระบุไว*ในฉลาก 
 

                                                 
๒๖ มาตรา ๓๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๓๒ (๕) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๘ มาตรา ๓๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๙ มาตรา ๓๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๓๓๐  ปุ�ยเคมีท่ีมีลักษณะ ดังต9อไปนี้ ให*ถือว9าเป0นปุ�ยเคมีผิดมาตรฐาน 
(๑) ปุ�ยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากว9าท่ีข้ึน

ทะเบียนไว*หรือตามเกณฑBของปุ�ยเคมีมาตรฐาน แต9ไม9ถึงขนาดเป0นปุ�ยเคมีปลอมตามมาตรา ๓๒ (๕) 
(๒) ปุ�ยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธิ์หรือมีลักษณะอย9างอ่ืนท่ีสําคัญต9อคุณภาพ

ของปุ�ยเคมีผิดไปจากเกณฑBท่ีข้ึนทะเบียนไว*หรือผิดไปจากเกณฑBของปุ�ยเคมีมาตรฐาน 
(๓) ปุ�ยอินทรียBเคมีท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่ากว9าท่ีข้ึนทะเบียนไว*หรือท่ีระบุไว*ใน

ฉลาก 
 
มาตรา ๓๓/๑๓๑  ปุ�ยชีวภาพท่ีมีลักษณะ ดังต9อไปนี้ ให*ถือว9าเป0นปุ�ยชีวภาพตํ่ากว9า

เกณฑB 
(๑) ปุ�ยชีวภาพท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณจุลินทรียBรับรองชนิดใดชนิดหนึ่งตํ่ากว9าท่ีได*ข้ึน

ทะเบียนไว*หรือท่ีระบุไว*ในฉลาก 
(๒) ปุ�ยชีวภาพท่ีสิ้นอายุ 
 
มาตรา ๓๓/๒๓๒  เพ่ือประโยชนBในการควบคุมคุณภาพปุ�ยอินทรียB ให*อธิบดีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ยมีอํานาจกําหนดเกณฑBเก่ียวกับปริมาณอินทรียวัตถุอัตราส9วนคารBบอน
ต9อไนโตรเจน หรือลักษณะจําเป0นอย9างอ่ืนของปุ�ยอินทรียBแต9ละชนิดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปุ�ยอินทรียBท่ีมีลักษณะ ดังต9อไปนี้ ให*ถือว9าเป0นปุ�ยอินทรียBต่ํากว9าเกณฑB 
(๑) ปุ�ยอินทรียBท่ีไม9เป0นไปตามเกณฑBท่ีอธิบดีกําหนดไว*ในวรรคหนึ่ง 
(๒) ปุ�ยอินทรียBท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองตํ่ากว9าท่ีข้ึนทะเบียนไว*หรือ

ท่ีระบุไว*ในฉลาก แต9ไม9ถึงขนาดเป0นปุ�ยอินทรียBปลอมตามมาตรา ๓๒/๒ (๕) 
 

หมวด ๕ 
การประกาศ การข้ึนทะเบียน และการโฆษณาเก่ียวกับปุ�ย๓๓ 

   
 

มาตรา ๓๔๓๔  ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุ�ยมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ดังต9อไปนี้ 

(๑) ปุ�ยเคมีมาตรฐาน โดยกําหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสูตร ปริมาณข้ันตํ่าหรือ
ข้ันสูงของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเป0นพิษท่ีให*มีในปุ�ยเคมีได* และลักษณะจําเป0นอย9างอ่ืน
ของปุ�ยเคมีมาตรฐานแต9ละชนิด  ท้ังนี้ ให*การกําหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกดังกล9าวข*างต*นมีผลใช*
บังคับเม่ือพ*นกําหนดสามสิบวันนับแต9วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๓๐ มาตรา ๓๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๑ มาตรา ๓๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๒ มาตรา ๓๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๓ ช่ือหมวด ๕ การประกาศ การข้ึนทะเบียน และการโฆษณาเก่ียวกับปุ�ย แก*ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔ มาตรา ๓๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) วัตถุท่ีใช*ทําเป0นภาชนะหรือหีบห9อบรรจุปุ�ย รวมท้ังวิธีปUดผนึกหรือเย็บภาชนะ
หรือหีบห9อดังกล9าวข*างต*น 

(๓) กําหนดน้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบห9อเพ่ือการค*าของปุ�ย 
(๔) กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะหBและเกณฑBคลาดเคลื่อนสําหรับการวิเคราะหB

ตรวจสอบตัวอย9างปุ�ย 
(๕) กําหนดปุ�ยท่ีได*รับการยกเว*นไม9ต*องข้ึนทะเบียน โดยให*ปฏิบัติตามหลักเกณฑB 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ย 
(๖) กําหนดปริมาณข้ันสูงของสารเป0นพิษท่ีให*มีในปุ�ยนอกจากปุ�ยเคมีมาตรฐาน 
(๗) กําหนดปุ�ยชีวภาพหรือปุ�ยอินทรียBท่ีได*รับการยกเว*นไม9ต*องขออนุญาตในการ

ผลิตเพ่ือการค*า ขาย โดยให*ปฏิบัติตามหลักเกณฑB วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ย 

(๘) ห*ามส9งออกปุ�ยชนิดใด ๆ ในกรณีที่มีความจําเป0นเพื่อปTองกันและแก*ไขการ
ขาดแคลนปุ�ย 

 
มาตรา ๓๕๓๕  ผู*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยเพ่ือการค*าหรือผู*รับใบอนุญาตนําเข*าปุ�ยผู*ใด

ประสงคBจะผลิตหรือนําเข*าปุ�ยชนิดอ่ืนใด นอกจากปุ�ยเคมีมาตรฐานและปุ�ยท่ีรัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา ๓๔ (๕) ต*องนําปุ�ยชนิดนั้นมาขอข้ึนทะเบียนต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีเสียก9อนและเม่ือได*รับ
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยแล*ว จึงจะผลิตหรือนําเข*าปุ�ยนั้นได* 

 
มาตรา ๓๖๓๖  ผู*ขอข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมีตามมาตรา ๓๕ ต*องส9งตัวอย9างปุ�ยเคมีท่ีขอ

ข้ึนทะเบียนพร*อมท้ังแจ*งรายละเอียด ดังต9อไปนี้ 
(๑) ชื่อปุ�ยเคมี 
(๒) วัตถุอันเป0นส9วนประกอบของปุ�ยเคมี 
(๓) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
(๔) ปุ�ยเคมีท่ีมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ต*องแจ*งชนิดและปริมาณธาตุ

อาหารดังกล9าว 
(๕) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบห9อบรรจุ 
(๖) ชื่อผู*ผลิตและสถานท่ีผลิตปุ�ยเคมี 
(๗) วิธีวิเคราะหBปุ�ยเคมี 
(๘) วิธีการผลิตปุ�ยเคมีโดยย9อ 
(๙) ฉลาก 
(๑๐) เอกสารกํากับปุ�ยเคมี 
(๑๑) รายงานการวิเคราะหBปุ�ยเคมีของห*องปฏิบัติการวิเคราะหBปุ�ยของทางราชการ

หรือห*องปฏิบัติการวิเคราะหBปุ�ยอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ย 
(๑๒) รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ 
 

                                                 
๓๕ มาตรา ๓๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖ มาตรา ๓๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๖/๑๓๗  ผู*ขอข้ึนทะเบียนปุ�ยชีวภาพตามมาตรา ๓๕ ต*องส9งตัวอย9างปุ�ย
ชีวภาพท่ีขอข้ึนทะเบียนพร*อมท้ังแจ*งรายละเอียด ดังต9อไปนี้ 

(๑) ประเภทหรือชนิดของปุ�ยชีวภาพ 
(๒) วัสดุรองรับของปุ�ยชีวภาพ 
(๓) ชนิดของจุลินทรียBและปริมาณจุลินทรียBรับรอง 
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบห9อบรรจุ 
(๕) ชื่อผู*ผลิตและสถานท่ีผลิตปุ�ยชีวภาพ 
(๖) วิธีตรวจวิเคราะหB 
(๗) วิธีการผลิตปุ�ยชีวภาพโดยย9อ 
(๘) ฉลาก 
(๙) เอกสารกํากับปุ�ยชีวภาพ 
(๑๐) รายงานการวิเคราะหBจุลินทรียBในปุ�ยชีวภาพของห*องปฏิบัติการวิเคราะหBปุ�ย

ของทางราชการ หรือห*องปฏิบัติการวิเคราะหB ปุ�ยอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปุ�ย 

(๑๑) รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ 
 
มาตรา ๓๖/๒๓๘  ผู*ขอข้ึนทะเบียนปุ�ยอินทรียBตามมาตรา ๓๕ ต*องส9งตัวอย9างปุ�ย

อินทรียBท่ีขอข้ึนทะเบียนพร*อมท้ังแจ*งรายละเอียด ดังต9อไปนี้ 
(๑) ประเภทหรือชนิดของปุ�ยอินทรียB 
(๒) วัตถุอันเป0นส9วนประกอบหลักของปุ�ยอินทรียB 
(๓) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบห9อบรรจุ 
(๕) ชื่อผู*ผลิตและสถานท่ีผลิตปุ�ยอินทรียB 
(๖) วิธีวิเคราะหBปุ�ยอินทรียB 
(๗) วิธีการผลิตปุ�ยอินทรียBโดยย9อ 
(๘) ฉลาก 
(๙) เอกสารกํากับปุ�ยอินทรียB 
(๑๐) รายงานการวิเคราะหBปุ�ยอินทรียBของห*องปฏิบัติการวิเคราะหBปุ�ยของทางราชการ

หรือห*องปฏิบัติการวิเคราะหBปุ�ยอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ย 
(๑๑) รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ 
 
มาตรา ๓๗๓๙  การแก*ไขรายการทะเบียนปุ�ยจะกระทําได*เม่ือได*รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ*าหน*าท่ี 
 

                                                 
๓๗ มาตรา ๓๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๘ มาตรา ๓๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๙ มาตรา ๓๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๘๔๐  การขอข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน การขอแก*ไข
รายการทะเบียน หรือการแก*ไขรายการทะเบียนปุ�ย ให*เป0นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ�ย 

 
มาตรา ๓๘/๑๔๑  ค9าใช*จ9ายในการวิเคราะหBปุ�ย ให*ชําระตามอัตรา วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๙  ห*ามมิให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีรับข้ึนทะเบียนปุ�ย เม่ือคณะกรรมการปุ�ย 

เห็นว9า 
(๑) รายละเอียดในการขอข้ึนทะเบียนปุ�ยไม9ถูกต*องตามท่ีกําหนดไว*ในมาตรา ๓๖ 

มาตรา ๓๖/๑ หรือมาตรา ๓๖/๒ แล*วแต9กรณี หรือการขอแก*ไขรายการทะเบียนไม9ถูกต*องตาม
หลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๓๘ 

(๒) เป0นปุ�ยปลอม 
(๓) เป0นปุ�ยท่ีมีสารเป0นพิษ หรือท่ีมีจุลินทรียBท่ีผลิตสารเป0นพิษหรือจุลินทรียBท่ีเป0น

เชื้อโรคเกินกว9าท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) เป0นปุ�ยท่ีใช*ชื่อทํานองโอ*อวด ไม9สุภาพ หรืออาจทําให*เข*าใจผิดจากความจริง 
(๕) ปุ�ยท่ีขอข้ึนทะเบียนนั้นไม9สามารถเชื่อถือในสรรพคุณได* 
(๖) เป0นปุ�ยท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน เว*นแต9ระยะเวลาได*ล9วงพ*นไปแล*วไม9น*อย

กว9าสามป1นับแต9วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน๔๒ 
คําสั่งไม9รับข้ึนทะเบียนของพนักงานเจ*าหน*าท่ีให*เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๐๔๓  ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ย ให*มีอายุห*าป1นับแต9วันออกใบสําคัญการ

ข้ึนทะเบียน และสามารถต9ออายุได*ครั้งละห*าป1 
ถ*าผู*รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยประสงคBจะขอต9ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ย 

จะต*องยื่นคําขอก9อนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยนั้นสิ้นอายุ เม่ือได*ยื่นคําขอดังกล9าวแล*วให*ดําเนินการ
ต9อไปได*จนกว9าพนักงานเจ*าหน*าท่ีจะสั่งไม9อนุญาตให*ต9ออายุ 

การขอต9ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยและการอนุญาตให*ต9ออายุ ให*เป0นไปตาม
หลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๔๑  ปุ�ยท่ีได* ข้ึนทะเบียนไว*แล*ว หากภายหลังปรากฏว9าปุ�ยนั้นอาจไม9

ปลอดภัยแก9ผู*ใช* หรือเป0นปุ�ยปลอม ปุ�ยเคมีผิดมาตรฐาน ปุ�ยชีวภาพตํ่ากว9าเกณฑBหรือปุ�ยอินทรียBตํ่า
กว9าเกณฑB ให*รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุ�ยมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ�ยนั้นได* 
คําสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ�ยนั้น ให*แจ*งเป0นหนังสือให*ผู*ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ�ยทราบ และประกาศใน

                                                 
๔๐ มาตรา ๓๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๑ มาตรา ๓๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๒ มาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓ มาตรา ๔๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ผู*ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ�ยต*องส9งใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยนั้นต9อพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีภายในสิบห*าวันนับแต9วันท่ีได*รับคําสั่งเพิกถอนทะเบียนปุ�ย๔๔ 

คําสั่งของรัฐมนตรีให*เป0นท่ีสุด 
 
มาตรา ๔๒ ๔๕  กรณี ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยสูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญ ให*ผู*รับใบอนุญาตแจ*งต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีและยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนปุ�ยภายในสิบห*าวันนับแต9วันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกล9าว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยและการออกใบแทนใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนปุ�ย ให*เป0นไปตามหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๔๓๔๖  ผู*โฆษณาขายปุ�ยจะต*อง 
(๑) ไม9แสดงสรรพคุณปุ�ยเป0นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ไม9ทําให*เข*าใจว9ามีวัตถุใดเป0นตัวปุ�ยหรือเป0นส9วนประกอบของปุ�ย ซ่ึงความจริงไม9มี

วัตถุหรือส9วนประกอบนั้นในปุ�ย หรือมีแต9ไม9เท9าท่ีทําให*เข*าใจ 
(๓) ไม9มีการรับรองหรือยกย9องสรรพคุณปุ�ยโดยบุคคลอ่ืน 
 

หมวด ๖ 
พนักงานเจ*าหน*าท่ี 
   

 
มาตรา ๔๔๔๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจ 
(๑) เข*าไปในสถานท่ีผลิตปุ�ยเพ่ือการค*า สถานท่ีขายปุ�ย สถานท่ีนําเข*าปุ�ย สถานท่ี

ส9งออกปุ�ย หรือสถานท่ีเก็บปุ�ย ในระหว9างเวลาพระอาทิตยBข้ึนจนถึงพระอาทิตยBตกหรือในเวลาทําการ
ของสถานท่ีนั้น เพ่ือตรวจสอบควบคุมให*เป0นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ค*นสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว9างเวลาพระอาทิตยBข้ึนถึงพระอาทิตยB
ตกหรือในเวลาทําการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว9ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อตรวจค*นปุ�ย และอาจยึดหรืออายัดปุ�ย ภาชนะหรือหีบห9อบรรจุเครื่องมือ เครื่องใช* หรือเอกสารท่ี
เก่ียวข*องกับการกระทําความผิด 

(๓) นําปุ�ยหรือวัตถุท่ีสงสัยว9าเป0นปุ�ยในปริมาณพอสมควรไปเป0นตัวอย9างเพ่ือ
ตรวจสอบหรือวิเคราะหB  ท้ังนี้ ให*ปฏิบัติตามหลักเกณฑB และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการปุ�ย 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให*ผู*รับใบอนุญาตและผู*ซ่ึง
เก่ียวข*องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 
                                                 

๔๔ มาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๕ มาตรา ๔๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๖ มาตรา ๔๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๗ มาตรา ๔๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ*าหน*าท่ีต*องแสดง
บัตรประจําตัวเม่ือผู*ซ่ึงเก่ียวข*องร*องขอ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ*าหน*าท่ีให*เป0นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๔๖๔๘  ปุ�ยรวมท้ังภาชนะหรือหีบห9อบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช* และเอกสารท่ี

ได*ยึดหรืออายัดไว*ตามมาตรา ๔๔ ถ*าไม9ปรากฏเจ*าของหรือผู*ครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่ง
เด็ดขาดไม9ฟTองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไม9พิพากษาให*ริบ และผู*เป0นเจ*าของหรือผู*
ครอบครองมิได*ร*องขอรับคืนภายในเก*าสิบวันนับแต9วันท่ียึดหรืออายัดหรือวันท่ีทราบคําสั่งเด็ดขาดไม9
ฟTองคดี หรือวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดไม9พิพากษาให*ริบ แล*วแต9กรณี ให*ตกเป0นของกรมวิชาการ
เกษตรเพ่ือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

ถ*าสิ่งท่ียึดหรืออายัดไว*นั้นเป0นของเสียง9าย หรือถ*าหน9วงช*าไว*จะเป0นการเสี่ยงต9อการ
เกิดความเสียหายหรือจะเสียค9าใช*จ9ายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของปุ�ย พนักงานเจ*าหน*าท่ีโดย
อนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดปุ�ยนั้น รวมท้ังภาชนะหรือหีบห9อบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช* 
หรือเอกสาร เสียก9อนถึงกําหนดก็ได* ได*เงินจํานวนสุทธิเท9าใดให*ยึดเงินนั้นไว*แทน 

 
มาตรา ๔๗  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีเป0นเจ*า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๔๘๔๙  ในกรณีท่ีผู*รับใบอนุญาตปฏิบัติการไม9ถูกต*องเก่ียวกับฉลาก ภาชนะ

หรือหีบห9อบรรจุปุ�ย หรืออ่ืน ๆ ท่ีผู*รับใบอนุญาตพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ี
ส9งคําเตือนเป0นหนังสือให*ผู*รับใบอนุญาตปฏิบัติการให*เป0นไปตามคําเตือนนั้นให*แล*วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดในคําเตือนนั้น เม่ือพ*นระยะเวลาดังกล9าวแล*วหากไม9ปฏิบัติตามคําเตือนให*
พนักงานเจ*าหน*าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการกระทําอันเป0นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต9อไป 

 
หมวด ๗ 

การพักใช*ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๔๙  เม่ือปรากฏต9อพนักงานเจ*าหน*าท่ีว9า ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดไม9ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจสั่งพักใช*
ใบอนุญาตได*โดยมีกําหนดครั้งละไม9เกินหนึ่งร*อยยี่สิบวัน หรือในกรณีท่ีมีการฟTองผู*รับใบอนุญาตต9อ
ศาลว9ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช*ใบอนุญาตไว*รอคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดก็ได* 

ผู*รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตต*องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น 
และระหว9างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม9ได* 

 

                                                 
๔๘ มาตรา ๔๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๙ มาตรา ๔๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๐  เม่ือปรากฏต9ออธิบดีว9า ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ 
หรือกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้หลายครั้งหรือครั้งเดียวแต9เป0นการกระทําผิดร*ายแรง อธิบดีมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได* 

ผู*รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต*องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาต
นั้นและจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม9ได*จนกว9าจะพ*นกําหนดสองป1นับแต9วันท่ี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และพนักงานเจ*าหน*าท่ีจะออกใบอนุญาตให*หรือไม9ก็ได* สุดแต9จะพิจารณา
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๑๕๐  คําสั่งพักใช*ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให*แจ*งเป0น

หนังสือให*ผู*รับใบอนุญาตทราบ 
 
มาตรา ๕๒  พนักงานเจ*าหน*าท่ีมี อํานาจสั่ งถอนคําสั่งพักใช*ใบอนุญาตก9อน

กําหนดเวลาได*เม่ือเป0นท่ีพอใจว9าผู*รับใบอนุญาตซ่ึงถูกพักใช*ใบอนุญาตได*ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือประกาศซ่ึงออกตามพระราชบัญญัตินี้แล*ว 

 
มาตรา ๕๓  ผู*รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ

อุทธรณBเป0นหนังสือต9อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีทราบคําสั่ง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให*ยก
อุทธรณBหรือแก*ไขคําสั่งของพนักงานเจ*าหน*าท่ีในทางท่ีเป0นคุณแก9ผู*อุทธรณBได* 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให*เป0นท่ีสุด 
การอุทธรณBตามวรรคหนึ่ง ย9อมไม9เป0นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช*ใบอนุญาต

หรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๕๔๕๑  ผู*ถูกเพิกถอนใบอนุญาตต*องขายปุ�ยของตนท่ีเหลือให*หมดภายใน

กําหนดหกสิบวันนับแต9วันท่ีได*ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันท่ีได*ทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
เว*นแต9พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะผ9อนผันขยายกําหนดเวลาดังกล9าวให* 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว9าผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตยัง
จัดการขายปุ�ยท่ีเหลืออยู9ไม9หมด ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีนําปุ�ยท่ีเหลืออยู9นั้นออกขายทอดตลาดหรือขาย
โดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร เงินท่ีได*จากการขายปุ�ยดังกล9าวเม่ือได*หักค9าใช*จ9ายแล*วให*คืนแก9
เจ*าของปุ�ยหรือผู*ซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น 

 
หมวด ๘ 

ปุ�ยอินทรียB๕๒ 
   

 
มาตรา ๕๕๕๓  (ยกเลิก) 

                                                 
๕๐ มาตรา ๕๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๑ มาตรา ๕๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๒ หมวด ๘ ปุ�ยอินทรียB มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ๕๔ 
   

 
มาตรา ๕๖๕๕  ผู*ใดไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการปุ�ยตามมาตรา ๑๑ หรือ

ขัดขวาง หรือไม9อํานวยความสะดวกแก9พนักงานเจ*าหน*าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน*าท่ีตามมาตรา ๔๔ ต*องระวาง
โทษจําคุกไม9เกินหกเดือน และปรับไม9เกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๕๗๕๖  ผู*ใดฝZาฝ[นมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินห*าป1หรือ

ปรับไม9เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๘๕๗  ผู*ใดฝZาฝ[นหรือไม9ปฏิบัติตามหลักเกณฑB วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี

กําหนดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ (๕) หรือ (๗) ต*องระวางโทษปรับไม9เกินห*าหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๕๙๕๘  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดฝZาฝ[นหรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ (๑) มาตรา ๒๖ 

หรือมาตรา ๒๗ หรือไม9ปฏิบัติตามคําเตือนของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามมาตรา ๔๘ ต*องระวางโทษ
ปรับต้ังแต9สี่พันบาทถึงสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๖๐๕๙  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดผลิตหรือนําเข*าปุ�ยเคมีโดยฝZาฝ[นมาตรา ๒๐ (๒) 

หรือไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสองป1 หรือปรับต้ังแต9แปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู*รับใบอนุญาตขายปุ�ยเคมี ผู*รับใบอนุญาตนําเข*าปุ�ยเคมี หรือผู*รับใบอนุญาตส9งออก
ปุ�ยเคมีผู*ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๓/๑ ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสองป1 
หรือปรับต้ังแต9สี่พันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๑๖๐  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๑ ต*องระวางโทษจําคุก

ไม9เกินหนึ่งป1 หรือปรับต้ังแต9สี่พันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                                                                                                            
๕๓ มาตรา ๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๔ หมวด ๙ บทกําหนดโทษ มาตรา ๕๖ ถึง มาตรา ๗๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๕ มาตรา ๕๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๖ มาตรา ๕๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๗ มาตรา ๕๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๘ มาตรา ๕๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๙ มาตรา ๖๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๐ มาตรา ๖๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๒ ต*องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ี
กําหนดตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๖๒๖๑  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ 

หรือมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ต*องระวางโทษปรับไม9เกินสี่พันบาท 
 
มาตรา ๖๓๖๒  ผู*ใดผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*าโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๑) ต*องระวางโทษ

จําคุกต้ังแต9ห*าป1ถึงสิบห*าป1 และปรับต้ังแต9สองแสนบาทถึงสองล*านบาท 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยเคมีปลอม ต*องระวางโทษ

ปรับต้ังแต9หนึ่งแสนห*าหม่ืนบาทถึงหนึ่งล*านห*าแสนบาท 
 
มาตรา ๖๔๖๓  ผู*ใดขายหรือนําเข*าปุ�ยเคมีโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๑) ต*องระวางโทษ

จําคุกต้ังแต9สามป1ถึงสิบป1 และปรับต้ังแต9หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยเคมีปลอม ต*องระวางโทษ

ปรับต้ังแต9แปดพันบาทถึงแปดหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๖๕๖๔  ผู*ใดผลิตเพ่ือการค*า ขาย หรือนําเข*าปุ�ยชีวภาพโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ 

(๑) (๕) (๖) หรือ (๗) โดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยชีวภาพปลอม ปุ�ยชีวภาพท่ีต*องข้ึนทะเบียนแต9มิได*ข้ึนทะเบียน 
ปุ�ยชีวภาพท่ีรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ�ยชีวภาพท่ีมีสารเป0นพิษเกินกว9าท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ต*องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๖๗ วรรคสอง มาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง แล*วแต9
กรณี 

ผู*ใดผลิตเพ่ือการค*า ขาย หรือนําเข*าปุ�ยอินทรียBโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๑) (๕) (๖) 
หรือ (๗) โดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยอินทรียBปลอม ปุ�ยอินทรียBท่ีต*องข้ึนทะเบียนแต9มิได*ข้ึนทะเบียนปุ�ยอินทรียBท่ี
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ�ยอินทรียBท่ีมีสารเป0นพิษเกินกว9าท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ต*อง
ระวางโทษหนึ่งในสี่ของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา 
๖๖ วรรคสอง มาตรา ๖๗ วรรคสอง มาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๖๖๖๕  ผู*ใดผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*าโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) 

ต*องระวางโทษจําคุกต้ังแต9สองป1ถึงห*าป1 และปรับต้ังแต9แปดหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยเคมีผิดมาตรฐานปุ�ยท่ี

รัฐมนตรีสั ่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ�ยเคมีที่มีสารเป0นพิษเกินกว9าที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ต*องระวางโทษปรับต้ังแต9หกหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนห*าหม่ืนบาท 

                                                 
๖๑ มาตรา ๖๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๒ มาตรา ๖๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๓ มาตรา ๖๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๔ มาตรา ๖๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๕ มาตรา ๖๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๗๖๖  ผู*ใดขายหรือนําเข*าปุ�ยเคมีโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) 

ต*องระวางโทษจําคุกต้ังแต9หกเดือนถึงสามป1 และปรับต้ังแต9สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยเคมีผิดมาตรฐานปุ�ยท่ี

รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ�ยเคมีท่ีมีสารเป0นพิษเกินกว9าท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดต*องระวาง
โทษปรับต้ังแต9สี่พันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

 
มาตรา ๖๘๖๗  ผู*ใดขายหรือนําเข*าปุ�ยเคมีโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๓) หรือไม9ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑB วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๓๑ ต*องระวางโทษจําคุกตั้งแต9
หกเดือนถึงสองป1 หรือปรับต้ังแต9สองหม่ืนบาทถึงแปดหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๙๖๘  ผู*ใดผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*าโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๔) ต*องระวาง

โทษจําคุกต้ังแต9หนึ่งป1ถึงสองป1หกเดือน และปรับต้ังแต9สี่หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ถ*าวัตถุแห9งการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป0นปุ�ยอินทรียB ผู*กระทําต*องระวาง

โทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยชีวภาพตํ่ากว9าเกณฑBต*อง

ระวางโทษปรับต้ังแต9สามหม่ืนบาทถึงเจ็ดหม่ืนห*าพันบาท 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยอินทรียBตํ่ากว9าเกณฑBต*อง

ระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามวรรคสาม 
 
มาตรา ๗๐๖๙  ผู*ใดขายหรือนําเข*าปุ�ยชีวภาพโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๔) ต*องระวาง

โทษจําคุกต้ังแต9สามเดือนถึงหนึ่งป1หกเดือน และปรับต้ังแต9สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ถ*าวัตถุแห9งการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป0นปุ�ยอินทรียB ผู*กระทําต*องระวาง

โทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยชีวภาพตํ่ากว9าเกณฑBต*อง

ระวางโทษปรับต้ังแต9สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยอินทรียBตํ่ากว9าเกณฑBต*อง

ระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามวรรคสาม 
 
มาตรา ๗๑๗๐  ผู*ใดผลิตเพ่ือการค*าหรือนําเข*าปุ�ยเคมีโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๕) ต*อง

ระวางโทษจําคุกต้ังแต9หนึ่งป1ถึงห*าป1 และปรับต้ังแต9สี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยเคมีท่ีต*องข้ึนทะเบียนแต9มิได*

ข้ึนทะเบียน ต*องระวางโทษปรับต้ังแต9สามหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนห*าหม่ืนบาท 

                                                 
๖๖ มาตรา ๖๗ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๗ มาตรา ๖๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๘ มาตรา ๖๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๙ มาตรา ๗๐ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๐ มาตรา ๗๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๗๒๗๑  ผู*ใดขายปุ�ยเคมีโดยฝZาฝ[นมาตรา ๓๐ (๕) ต*องระวางโทษจําคุกต้ังแต9

หกเดือนถึงสามป1 และปรับต้ังแต9สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 
ถ*าผู*กระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไม9รู*ว9าเป0นปุ�ยเคมีท่ีต*องข้ึนทะเบียนแต9มิได*

ข้ึนทะเบียน ต*องระวางโทษปรับต้ังแต9สี่พันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๒/๑๗๒  ผู*ใดโฆษณาขายปุ�ยโดยฝZาฝ[นมาตรา ๔๓ ต*องระวางโทษจําคุกไม9

เกินหกเดือน หรือปรับไม9เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๒/๒๗๓  ผู*รับใบอนุญาตผู*ใดผลิต ขาย หรือนําเข*าปุ�ยภายหลังท่ีใบอนุญาต

สิ้นอายุแล*วโดยมิได*ยื่นคําขอต9ออายุใบอนุญาต ต*องระวางโทษปรับวันละไม9เกินสี่ร*อยบาทตลอดเวลา
ท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๗๒/๓๗๔  บรรดาความผิดกรณีไม9ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือ

มาตรา ๒๓/๑ หากผู*กระทําความผิดนั้นเป0นผู*รับใบอนุญาตเก่ียวกับปุ�ยชีวภาพ ต*องระวางโทษก่ึงหนึ่ง
ของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง 

ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป0นผู*รับใบอนุญาตเก่ียวกับปุ�ยอินทรียBต*อง
ระวางโทษหนึ่งในสี่ของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง 

 
มาตรา ๗๒/๔๗๕  บรรดาความผิดกรณีฝZาฝ[นมาตรา ๒๐ (๒) หรือมาตรา ๓๐ (๑) (๕) 

(๖) หรือ (๗) หากวัตถุแห9งการกระทําความผิดเป0นปุ�ยชีวภาพ ผู*กระทําความผิดต*องระวางโทษก่ึงหนึ่งของ
โทษท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แล*วแต9กรณี 

ในกรณีท่ีวัตถุแห9งการกระทําความผิดเป0นปุ�ยอินทรียB ผู*กระทําความผิดต*องระวาง
โทษหนึ่งในสี่ของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๖๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๗๒/๕๗๖  ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล เว*นแต9กรณีตามมาตรา 

๗๒/๒ ถ*าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ 
หรือผู*จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคล

                                                 
๗๑ มาตรา ๗๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๒ มาตรา ๗๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๓ มาตรา ๗๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๔ มาตรา ๗๒/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๕ มาตรา ๗๒/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๖ มาตรา ๗๒/๕ แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก*ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห9งกฎหมาย

ท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู*แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ดังกล9าวมีหน*าท่ีต*องสั่งการหรือกระทําการและละเว*นไม9สั่งการหรือไม9กระทําการจนเป0นเหตุให*นิติ
บุคคลนั้นกระทําความผิด ผู*นั้นต*องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดนั้น ๆ ด*วย 

 
มาตรา ๗๒/๖๗๗  เม่ือศาลได*พิพากษาลงโทษผู*ใด เนื่องจากได*กระทําความผิดตาม

มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ 
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒/๑ หรือมาตรา ๗๒/๔ ให*ศาลสั่งริบปุ�ย ภาชนะหรือหีบห9อบรรจุ
ปุ�ยเครื่องมือ เครื่องใช*ในการผลิตปุ�ย หรือเอกสารท่ีเก่ียวเนื่องกับความผิดในคดีนั้นให*แก9กรมวิชาการ
เกษตร เพ่ือทําลายเสียหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๗๒/๗๗๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว ให*

อธิบดีหรือผู*ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได* และเม่ือผู*ต*องหาได*ชําระค9าปรับตามท่ีได*
เปรียบเทียบแล*ว ให*ถือว9าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๓  เม่ือพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับแล*ว ให*ผู*ผลิต ผู*ขายหรือมีไว*เพ่ือขาย 
ผู*นําหรือสั่งเข*ามาในราชอาณาจักรซ่ึงปุ�ยเคมีอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ ภายในเก*าสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ และให*ผู*นั้น
ประกอบกิจการนั้นไปพลางก9อนได*จนกว9าพนักงานเจ*าหน*าท่ีจะสั่งไม9อนุญาตตามคําขอ 

 
มาตรา ๗๔  ปุ�ยเคมีท่ีผลิต ขาย มีไว*เพ่ือขาย หรือนําหรือสั่งเข*ามาในราชอาณาจักร

ในระหว9างท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ียังมิได*ออกใบอนุญาตหรือยังมิได*สั่งไม9อนุญาตตามคําขอตามมาตรา 
๗๓ ให*ได*รับการยกเว*นไม9ต*องปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ แล*วแต9กรณี 

 
มาตรา ๗๕  เม่ือผู*ผลิตหรือผู*นําหรือสั่งเข*ามาในราชอาณาจักรซ่ึงปุ�ยเคมีตามมาตรา 

๗๓ ผู* ใดท่ีได*รับใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*า หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งปุ�ยเคมีเข*ามาใน
ราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้แล*ว และได*ยื่นคําขอรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมี ให*ผู*นั้น
ดําเนินกิจการท่ีได*รับอนุญาตตามใบอนุญาตต9อไปได*จนกว9าจะได*รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมี
หรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีแจ*งให*ทราบถึงการไม9รับข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมีตามมาตรา ๓๙ แต9ท้ังนี้ไม9เกินหนึ่ง
ร*อยยี่สิบวันนับแต9วันท่ีได*รับใบอนุญาต 

ถ*าผู*รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งประสงคBจะเลิกกิจการท่ีตนได*รับ
อนุญาตหรือได*ยื่นคําขอรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมีตามพระราชบัญญัตินี้ไว*แล*ว แต9พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีไม9รับข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมี ให*ผู*รับใบอนุญาตนั้นขายหรือจําหน9ายปุ�ยเคมีของตนท่ีเหลืออยู9
หรือปุ�ยเคมีท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีไม9รับข้ึนทะเบียนดังกล9าวให*หมดภายในกําหนดหกสิบวัน นับแต9วันท่ี

                                                 
๗๗ มาตรา ๗๒/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗๘ มาตรา ๗๒/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ได*แจ*งการเลิกกิจการหรือวันท่ีได*ทราบถึงการไม9รับข้ึนทะเบียน แล*วแต9กรณี เว*นแต9พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีจะผ9อนผันขยายกําหนดเวลาดังกล9าวให* 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง หากปรากฏว9าผู*รับใบอนุญาตขาย หรือจําหน9าย
ปุ�ยเคมีท่ีเหลืออยู9ไม9หมด ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีนําปุ�ยเคมีท่ีเหลืออยู9หรือปุ�ยเคมีท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีไม9
รับข้ึนทะเบียนนั้นออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร เงินท่ีได*จากการ
ขายปุ�ยเคมีดังกล9าวเม่ือได*หักค9าใช*จ9ายแล*วให*คืนแก9เจ*าของปุ�ยเคมีหรือผู*ซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
สัญญา  ธรรมศักด์ิ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค9าธรรมเนียม๗๙ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือการค*า ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตปุ�ยชีวภาพเพ่ือการค*า ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตผลิตปุ�ยอินทรียBเพ่ือการค*า ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตขายปุ�ย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตนําเข*าปุ�ย ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตส9งออกปุ�ย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตนําผ9านปุ�ย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๙) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมี ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยชีวภาพ ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยอินทรียB ฉบับละ ๒,๕๐๐ บาท 
(๑๒) ใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๑๓) การต9ออายุใบอนุญาตครั้งละเท9ากับค9าธรรมเนียมใบอนุญาตแต9ละฉบับ 
(๑๔) การต9ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยครั้งละเท9ากับค9าธรรมเนียมใบสําคัญ

การข้ึนทะเบียนปุ�ยแต9ละฉบับ 
(๑๕) การแก*ไขรายการทะเบียนปุ�ย ฉบับละ ๓๐๐ บาท 

                                                 
๗๙ อัตราค9าธรรมเนียม แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยเป0นประเทศ
เกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเป0นต*องใช*ปุ�ยเป0นอาหารพืชหรือบํารุงดินเพ่ือช9วยเพ่ิมผลผลิตให*
สูงข้ึน และป4จจุบันนี้มีการสั่งปุ�ยเคมีจากต9างประเทศมาจําหน9ายและผสมเพ่ือจําหน9ายแก9เกษตรกรใน
ปริมาณมากข้ึนทุกป1 แต9ปรากฏว9าปุ�ยเคมีท่ีจําหน9ายในท*องตลาดนั้น มักจะมีปุ�ยเคมีปลอม ปุ�ยเคมีผิด
มาตรฐาน ปุ�ยเคมีเสื่อมคุณภาพ ท้ังน้ําหนักปุ�ยเคมีก็น*อยกว9าท่ีแจ*งไว*ในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืช
ไม9ถูกต*องครบถ*วนตามข*อความท่ีแจ*งไว*ในฉลาก เป0นการเอาเปรียบแก9เกษตรกรและหวังผลกําไรเกิน
ควร โดยไม9คํานึงถึงความเสียหายแก9ผู*ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเป0นการเสียหายแก9นโยบาย
การส9งเสริมการเกษตรของรัฐบาลอีกด*วย สมควรมีกฎหมายว9าด*วยปุ�ยเพ่ือควบคุมการผลิต การขาย 
และการนําหรือสั่งปุ�ยเคมีเข*ามาในราชอาณาจักรให*เป0นไปโดยสุจริตรวมท้ังควบคุมการผลิตปุ�ยอินทรียB
ด*วย เพ่ือรักษาผลประโยชนBของเกษตรกรตามสมควร  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
       
พระราชบัญญัติปุ�ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๘๐ 
 

มาตรา ๓๘  ให*คณะกรรมการปุ�ยตามพระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงดํารง
ตําแหน9งอยู9 ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช* บังคับปฏิ บั ติหน*าท่ีต9อไป จนกว9าจะได* มีการแต9งต้ัง
คณะกรรมการปุ�ยตามพระราชบัญญั ตินี้  แต9 ท้ังนี้ต*องไม9 เกินหนึ่ งร*อยแปดสิบวันนับแต9วัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

 
มาตรา ๓๙  บรรดาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยเคมีท่ีได*ออกให*ตาม

พระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ให*ใช*ได*ต9อไปจนกว9าจะสิ้นอายุ 
ถ*าผู*รับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยตามวรรคหนึ่งประสงคBจะดําเนิน

กิจการต9อไป ให*ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยตามพระราชบัญญัตินี้ก9อน
ใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยเดิมสิ้นอายุ และให*ดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือ
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ�ยเดิมไปพลางก9อนได*จนกว9าจะได*รับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนปุ�ยใหม9หรือได*รับแจ*งให*ทราบถึงการไม9อนุญาตหรือการไม9รับข้ึนทะเบียน 

 
มาตรา ๔๐  ให*ผู*ผลิตเพ่ือการค*า ผู*ขาย ผู*นําเข*า หรือผู*ส9งออกปุ�ยชีวภาพหรือปุ�ย

อินทรียBอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และในกรณีท่ีเป0น
ผู*ผลิตหรือผู*นําเข*าให*ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนปุ�ยตามมาตรา ๓๘ ภายในหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ และเมื่อได*ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอข้ึนทะเบียนปุ�ยดังกล9าวแล*ว 
ให*ผู *นั ้นประกอบกิจการต9อไปโดยถือว9าเป0นผู*รับใบอนุญาตจนกว9าจะได*รับแจ*งให*ทราบถึงการไม9
อนุญาตหรือการไม9รับข้ึนทะเบียน 

ถ*าผู*ผลิตหรือผู*นําเข*าตามวรรคหนึ่งประสงคBจะเลิกกิจการท่ีถือว9าได*รับอนุญาตหรือ
ได*ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนปุ�ยชีวภาพหรือปุ�ยอินทรียBตามพระราชบัญญัตินี้ไว*แล*วแต9พนักงานเจ*าหน*าท่ีไม9
รับข้ึนทะเบียน ให*ผู*นั้นขายปุ�ยชีวภาพหรือปุ�ยอินทรียBของตนท่ีเหลืออยู9หรือปุ�ยชีวภาพหรือปุ�ยอินทรียB
ท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีไม9รับข้ึนทะเบียนนั้นให*หมดภายในหกสิบวันนับแต9วันท่ีได*แจ*งการเลิกกิจการ 

                                                 
๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๗ ก/หน*า ๑/๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ 
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หรือวันท่ีได*รับแจ*งให*ทราบถึงการไม9รับข้ึนทะเบียน แล*วแต9กรณี เว*นแต9พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะผ9อนผัน
ขยายเวลาดังกล9าวให* 

ในกรณีท่ีปรากฏว9าผู*ผลิตหรือผู*นําเข*าตามวรรคหนึ่ง ขายปุ�ยชีวภาพหรือปุ�ยอินทรียB
ท่ีเหลืออยู9ไม9หมดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสอง ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีนําปุ�ยชีวภาพหรือปุ�ย
อินทรียBท่ีเหลืออยู9หรือท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีไม9รับข้ึนทะเบียนนั้นออกขายทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืน
ใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร เงินท่ีได*จากการขายปุ�ยดังกล9าวเม่ือได*หักค9าใช*จ9ายแล*ว ให*คืนแก9เจ*าของ
ปุ�ยหรือผู*ซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น 

 
มาตรา ๔๑  บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. 

๒๕๑๘ ซ่ึงใช*บังคับอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใช*บังคับ ให*คงใช*บังคับได*ต9อไปเท9าท่ีไม9ขัดหรือ
แย*งกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว9าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช*
บังคับ 

 
มาตรา ๔๒  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงเกษตรและสหกรณB รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป4จจุบันการใช*ปุ�ยของเกษตรกร
มีมากข้ึน มีการส9งเสริมให*ใช*อินทรียวัตถุตลอดจนนําเทคโนโลยีทางชีวภาพเข*ามาใช*เพ่ือประโยชนBใน
การปรับปรุงบํารุงดินและเพ่ิมคุณค9าของธาตุอาหารพืชมากข้ึน แต9พระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ท่ีใช*บังคับในป4จจุบัน มุ9งควบคุมปุ�ยเคมีเป0นหลักโดยมิได*มีบทบัญญัติควบคุมปุ�ยชีวภาพและปุ�ยอินทรียB
ท่ีชัดเจน เป0นเหตุให*มีปุ�ยชีวภาพและปุ�ยอินทรียBท่ีไม9ได*คุณภาพออกสู9ท*องตลาด ประกอบกับอัตราโทษ
ท่ีกําหนดไว*เดิมไม9สอดคล*องกับสภาพเศรษฐกิจและค9าเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงการ
ควบคุมปุ�ยและบทกําหนดโทษรวมท้ังบทบัญญัติ อ่ืนท่ีเก่ียวข*องให*สอดคล*องกับการใช*ปุ�ย ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือรักษาไว*ซ่ึงประโยชนBของเกษตรกรและภาคการเกษตร  จึงจําเป0นต*องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว9าบทบัญญัติแห9งกฎหมายขัด
หรือแย*งต9อรัฐธรรมนูญ๘๑ 
 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี ๑๙ – ๒๐/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
วินิจฉัยว9า พระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ เฉพาะในส9วนท่ีสันนิษฐานให*กรรมการ
ผู*จัดการ หุ*นส9วนผู*จัดการ ผู*แทนนิติบุคคล หรือผู*ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น 
ต*องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดนั้น ๆ ด*วย โดยไม9ปรากฏว9ามีการกระทําหรือมีเจตนา
ประการใดอันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เป0นบทบัญญัติท่ีขัดแย*งต9อรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช*บังคับไม9ได*ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ 
 

                                                 
๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๑๒๕ ก/หน*า ๑๑/๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห9งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู*แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๘๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป0นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได*มีคําวินิจฉัยว9า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส9วนท่ีสันนิษฐานให*
กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต*องรับโทษ
ทางอาญาร9วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม9ปรากฏว9ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย*งต9อรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช*บังคับไม9ได*ตามรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต9อมาศาลรัฐธรรมนูญได*มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล9าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ�ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย*งต9อรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป0นอันใช*บังคับไม9ได*ตามรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล9าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให*ขัดหรือแย*งต9อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน*า ๑/๑๑ กุมภาพันธB ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ชวัลพร/ปรับปรุง 
๑๕ กุมภาพันธB ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๖ กุมภาพันธB ๒๕๖๐ 
 

ชุติมา/ปรับปรุง 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


