
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
เร่ือง ข อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดให มีในฉลากปุ&ย 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   

 
โดยท่ีเป-นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง ข อความ

อ่ืนท่ีกําหนดให มีในฉลาก ตามพระราชบัญญัติปุ&ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ&ย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๑ (๔) (ช) มาตรา ๒๑ (๗) 

มาตรา ๒๑/๑ (๔) (ฌ) มาตรา ๒๑/๑ (๗) มาตรา ๒๑/๒ (๔) (ฉ) และมาตรา ๒๑/๒ (๗) แห>ง
พระราชบัญญัติปุ&ย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ&ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน
เป-นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห>งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให กระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห>งกฎหมาย รัฐมนตรีว>าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ�ออกประกาศกําหนดไว  ดังต>อไปน้ี 

 
ข อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว>า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง ข อความอ่ืน

ท่ีรัฐมนตรีกําหนดให มีในฉลากปุ&ย พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 
ข อ ๒๑  ประกาศนี้ให ใช บังคับตั้งแต>วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป-นต นไป 
 
ข อ ๓  ให ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง ข อความอ่ืนท่ี

กําหนดให มีในฉลาก ตามพระราชบัญญัติปุ&ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ&ย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
ข อ ๔  ให ข อความดังต>อไปน้ีเป-นข อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดให มีในฉลากปุ&ย 
(๑) ให ระบุช่ือทางเคมี หรือช่ือสามัญ ถ าปุ&ยเคมีน้ันมีช่ือทางเคมีหรือช่ือสามัญ 
(๒) ให ระบุสูตรปุ&ยเคมีเป-นเลขจํานวนเต็ม โดยคิดปริมาณธาตุอาหารรับรอง เป-น

ร อยละโดยนํ้าหนัก เรียงตามลําดับธาตุอาหารรับรองค่ันด วยขีด (-) ตามลําดับดังน้ี ไนโตรเจนท้ังหมด 
(N) - ฟอสฟอรัสท่ีเป-นประโยชน� (P2O5) - โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O) 

(๓) ในกรณีหินฟอสเฟตต องแจ งปริมาณฟอสฟอรัสท้ังหมด (Total P2O5) และความ
ละเอียดบอกขนาดเป-นเมช (Mesh) เป-นร อยละโดยนํ้าหนักไว ใต สูตรปุ&ยเคมี 

(๔) ในกรณีของปุ&ยอินทรีย�เคมี ให ระบุปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) เป-น
ร อยละโดยนํ้าหนักไว ใต สูตรปุ&ยเคมี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล>ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๘๑ ง/หน า ๑๙/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๕) ให ระบุข อความว>า “ทะเบียนปุ&ยเคมีเลขท่ี....../...... (กรมวิชาการเกษตร)” โดย
ระบุเลขท่ีทะเบียน/พ.ศ. .... ท่ีได รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ&ยเคมีไว ด านซ ายของฉลาก 

(๖) ให ระบุข อความว>า “ทะเบียนปุ&ยชีวภาพเลขท่ี....../...... (กรมวิชาการเกษตร)” 
โดยระบุเลขท่ีทะเบียน/พ.ศ. .... ท่ีได รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ&ยชีวภาพไว ด านซ ายของฉลาก 

(๗) ให ระบุข อความว>า “ทะเบียนปุ&ยอินทรีย�เลขท่ี....../...... (กรมวิชาการเกษตร)” 
โดยระบุเลขท่ีทะเบียน/พ.ศ. .... ท่ีได รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ&ยอินทรีย�ไว ด านซ ายของฉลาก 

(๘) ให ระบุข อความว>า “ใบรับแจ งเลขท่ี ปฐ. ...../...... (กรมวิชาการเกษตร)” โดย
ระบุเลขท่ีหนังสือสําคัญรับแจ งปุ&ยเคมีมาตรฐาน/พ.ศ. .... ท่ีได รับไว ด านซ ายของฉลาก 

(๙) ให ระบุข อความว>า “ใบรับแจ งเลขท่ี รส. ...../...... (กรมวิชาการเกษตร)” โดย
ระบุเลขท่ีหนังสือสําคัญรับแจ งปุ&ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม/พ.ศ. .... ท่ีได รับไว ด านซ ายของ
ฉลาก 

(๑๐) ให ระบุข อความว>า “ไม>แนะนําให ใช เป-นปุ&ยข าว” สําหรับปุ&ยเคมีสูตรซ้ํากับสูตร
ปุ&ยข าว หรือสูตรปุ&ยเคมีท่ีมีอัตราส>วนธาตุอาหารพืชซ้ํากับสูตรปุ&ยข าวท่ีกรมการข าวแนะนํา เน่ืองจาก
มีไนเทรตไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) นับรวมอยู>ในไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) ท่ีขอข้ึน
ทะเบียน 

(๑๑) ให ระบุข อความว>า “ถ าใช เป-นปุ&ยข าวแนะนําให ใช ในนาดินเหนียว” ในกรณีท่ี
ปุ&ยเคมีน้ันใช เป-นปุ&ยข าวท่ีมีธาตุอาหารรับรอง ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 

(๑๒) ให ระบุข อความว>า “ถ าใช เป-นปุ&ยข าวแนะนําให ใช ในนาดินทราย” ในกรณีท่ี
ปุ&ยเคมีน้ันใช เป-นปุ&ยข าวท่ีมีธาตุอาหารรับรองไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 

(๑๓) ให ระบุข อความว>า “ปุ&ยเหลวอาจมีกaาซเกิดข้ึนและอาจเป-นอันตรายได ง>าย 
ควรเปbดด วยความระมัดระวัง” เป-นอักษรสีแดง อ>านได ชัดเจน สําหรับปุ&ยเคมีและปุ&ยอินทรีย�ท่ีเป-นปุ&ย
เหลว 

(๑๔) ให ระบุข อความว>า “ควรคลุกเคล าปุ&ยให เข ากันก>อนใช ” อ>านได ชัดเจน สําหรับ
ปุ&ยชนิดเม็ดท่ีผลิตแบบไม>เป-นเน้ือเดียวกัน (Bulk Blending) 

(๑๕) ให ระบุช่ือและสถานท่ีทําการของผู นําเข าปุ&ยและระบุช่ือผู ผลิต ประเทศท่ีผลิต 
ในกรณีที่เป-นปุ&ยนําเข ามาในราชอาณาจักร 

(๑๖) ให ระบุข อความ “สั่งจาก... (ช่ือผู ผลิตและประเทศท่ีผลิต)...” ในกรณีเป-นปุ&ยท่ี
ผลิตแบบแบ>งบรรจุจากปุ&ยท่ีนําเข ามาในราชอาณาจักร 

(๑๗) ให ระบุข อความ “ปุ&ยอินทรีย�เม็ด” หรือ “ปุ&ยอินทรีย�อัดเม็ด” หรือ “ปุ&ย
อินทรีย�ผง” แล วแต>กระบวนการผลิตปุ&ยอินทรีย�และตามท่ีได รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ&ยอินทรีย� 
ไว ที่ด านข างของฉลากให เห็นได ชัดเจน 

(๑๘) ให ระบุประเภทของปุ&ยชีวภาพตามท่ีได รับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ&ยชีวภาพ 
ใต คําว>า “ปุ&ยชีวภาพ” 

(๑๙)๒ ให ระบุข อความว>า “วันผลิต...” โดยระบุ วันท่ี เดือน และปh พ.ศ. ท่ีผลิตปุ&ย
อินทรีย� และข อความว>า “ควรใช ก>อน...” โดยระบุ วันท่ี เดือน และปh พ.ศ. 

                                                 
๒ ข อ ๔ (๑๙) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง ข อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรี

กําหนดให มีในฉลากปุ&ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๒๐)๓ ให ระบุข อความ “สั่งจาก...(ช่ือผู ผลิตแบบผสมและจังหวัด)...” ในกรณีเป-นปุ&ย
ท่ีผลิตแบบแบ>งบรรจุจากผู ผลิตแบบผสม 

(๒๑)๔ ให ระบุวัตถุอันเป-นส>วนประกอบของปุ&ยอินทรีย� ตามท่ีระบุไว ในใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนปุ&ยอินทรีย� 

 
ข อ ๕  ขนาดฉลากต องมีความเหมาะสมกับภาชนะบรรจุหรือหีบห>อ ข อความและสี

บนฉลากจะต องมีความชัดเจนอ>านและเห็นได ง>าย 
 
ข อ ๖  ข อความอ่ืนท่ีกําหนดให มีในฉลากท่ีได ดําเนินการไว แล วตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง ข อความอ่ืนท่ีกําหนดให มีในฉลาก ตามพระราชบัญญัติปุ&ย พ.ศ. 
๒๕๑๘ ซึ่งแก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ&ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก>อนหรือใน
วันท่ีประกาศน้ีใช บังคับ ให ยังคงมีผลบังคับต>อไปจนกว>าใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุ&ยหรือหนังสือ
สําคัญรับแจ งน้ันสิ้นอายุ โดยถือว>าเป-นฉลากท่ีออกหรือดําเนินการตามประกาศน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ 

รัฐมนตรีช>วยว>าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว>าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

                                                 
๓ ข อ ๔ (๒๐) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง ข อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรี

กําหนดให มีในฉลากปุ&ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ ข อ ๔ (๒๑) เพ่ิมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง ข อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรี

กําหนดให มีในฉลากปุ&ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง ข อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดให มีในฉลากปุ&ย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๕ 

 
ข อ ๒  ประกาศนี้ให ใช บังคับตั้งแต>วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป-นต นไป 
 

ข อ ๔  ฉลากท่ีได ดําเนินการไว แล วตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เร่ือง 
ข อความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดให มีในฉลากปุ&ย พ.ศ. ๒๕๕๕ ก>อนหรือในวันท่ีประกาศน้ีใช บังคับให 
ใช ได ต>อไป  แต>ทั้งน้ี ต องไม>เกินสามร อยหกสิบห าวัน นับแต>วันท่ีประกาศน้ีใช บังคับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ผู จัดทํา 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
วิชพงษ�/ผู ตรวจ 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล>ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง/หน า ๑๖/๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 


