
 
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 

--------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไว  ณ  วันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2518 
เปนปที่  30  ในรัชกาลปจจบุัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยปุย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ   
ทําหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  "พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518"   
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “ปุย”  หมายความวา  สารอินทรียหรืออนินทรีย  ไมวาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  หรือ  ทําขึ้นก็ตาม  สําหรับ
ใชเปนธาตุอาหารแกพืชไดไมวาโดยวิธีใด  หรือ  ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช 
  “ปุยเคมี”  หมายความวา  ปุยที่ไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะห  รวมถึงปุยเชิงเดี่ยว  ปุยเชิงผสม  
และปุยเชิงประกอบ  และ  หมายความตลอดถึงปุยอินทรียที่มีปุยเคมีผสมอยูดวย  ไมรวมถึงปูนขาว  ดินมารล  ปูนพลาสเตอร
หรือยิบซั่ม 
  "ปุยอินทรีย"  หมายความวา  ปุยที่ไดจากอินทรียวัตถุซึ่งผลิตดวยกรรมวิธีทําใหช้ืน  สับ  บด  หมัก  รอน  
หรือวิธีการอื่นแตไมใชปุยเคมี   
  "ปุยเชิงเดี่ยว"  หมายความวา  ปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว  ไดแก  ปุยไนโตรเจน  ปุยฟอสเฟต  หรือ  
ปุยโปแตช   
  “ปุยเชิงผสม”  หมายความวา  ปุยเคมีที่ไดจากการผสมปุยเคมีชนิดหรือประเภทตาง ๆ  เขาดวยกันเพื่อใหได
ธาตุอาหารตามตองการ 
  "ปุยเชิงประกอบ"  หมายความวา  ปุยเคมีที่ทําขึ้นดวยกรรมวิธีทางเคมีและมีธาตุอาหารหลักอยางนอย     
สองธาตุขึ้นไป   
  "ธาตุอาหาร"  หมายความวา  ธาตุที่มีอยูในปุยและสามารถเปนอาหารแกพืชได   
  "ธาตุอาหารหลัก"  หมายความวา  ธาตุอาหารไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และ  โปตัสเซียม 
  "ธาตุอาหารรอง"  หมายความวา  ธาตุอาหารมักเนเซียม  คัลเซียม  และกํามะถัน 
  "ธาตุอาหารเสริม"  หมายความวา  ธาตุอาหารเหล็ก  มังกานีส  ทองแดง  สังกะสี  โบรอน  โมลิบดินัม  
คลอรีน  หรือธาตุอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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  "ปริมาณธาตุอาหารรับรอง"  หมายความวา  ปริมาณขั้นต่ําของธาตุอาหารหลักที่ผูผลิต  หรือ  ผูนําหรือสั่ง
เขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีรับรองในฉลากวามีอยูในปุยเคมีที่ตนผลิต  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  แลวแตกรณี  
โดยคิดเปนจํานวนรอยละของน้ําหนักสุทธิของปุยเคม ี  
  "สารเปนพิษ"  หมายความวา  สารเคมีหรือสิ่งอื่นที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกคน สัตว พืช  หรือ  ทรัพยอื่นได   
  "ปุยเคมีมาตรฐาน"  หมายความวา  ปุยเคมีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดสูตรและปริมาณขั้นต่ําหรือขั้นสูงของ
ธาตุอาหารหรือสารเปนพิษและลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยเคมีดังกลาวแตละชนิด   
  "ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ"  หมายความวา  ปุยเคมีที่ลวงอายุหรือถูกกระทบกระเทือนดวยปจจัยใด ๆ  อันทําให
เสื่อมคุณภาพโดยธาตุอาหารลดนอยลง  หรือเปลี่ยนสภาพไป   
  "ฉลาก"  หมายความรวมถึงรูป  รอยประดิษฐ  หรือขอความใด ๆ  ซึ่งแสดงไวที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุ   
ปุยเคมี   
  "นําผาน"  หมายความวา  นําหรือสงผานราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีโดยมีการขนถาย  หรือ  เปลี่ยนยานพาหนะ 
  "ผลิต"  หมายความวา  ทํา  รวบรวม  ผสม  แปรสภาพ  ปรุงแตง  เปลี่ยนภาชนะบรรจุ  หรือหีบหอบรรจุ  
หรือแบงบรรจุซึ่งปุยเคมี   
  "พนักงานเจาหนาที่"  หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
  "อธิบดี"  หมายความวา  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
  "รัฐมนตรี"  หมายความวา  รฐัมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
 มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  และยกเวนคาธรรมเนียม
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
  กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  1 
คณะกรรมการปุย 

 มาตรา 5  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  "คณะกรรมการปุย"  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
หรือ  ผูซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมายเปนประธานกรรมการ  ผูแทนกรมวิชาการเกษตรสองคน  ผูแทน      
กรมสงเสริมการเกษตรหนึ่งคน  ผูแทนกรมวิทยาศาสตรหนึ่งคน  ผูแทนกรมพัฒนาที่ดินหนึ่งคน  ผูแทนกระทรวงพาณิชย   
หนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ  และใหผูแทนกรมวิชาการเกษตรคนหนึ่งเปน
เลขานุการ   
  ใหกรมวิชาการเกษตรทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการปุย   
 มาตรา 6  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  แตอาจไดรับการแตงตั้งอีกได   
 มาตรา 7  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา 6  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ   
  (1)  ตาย   
  (2)  ลาออก   
  (3)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ   
  (4)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ 
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  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น  ในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
หรือใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว   
 มาตรา 8  การประชุมของคณะกรรมการปุย  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด   
จึงเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการ  และผูซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไมอยูในที่ประชุม  ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม   
  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน         
ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด   
 มาตรา 9  ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ  เพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการปุยมอบหมายและใหนําความในมาตรา 8  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม   
 มาตรา 10  ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นแกอธิบดีหรือรัฐมนตรีแลวแตกรณี  ในเรื่อง 
  (1)  การอนุญาตการผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  การขายปุยเคมี  การนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร  
และการขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ตลอดจนการพักใชใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาตหรือการเพิกถอนทะเบียน  ดังกลาว   
  (2)  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  การขายปุยเคมี  การนํา
หรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร  การนําปุยเคมีมาเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ  และการตรวจสอบสถานที่ผลิต  สถานที่ขาย  
สถานที่นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บซึ่งปุยเคมี   
  (3)  การออกประกาศตามมาตรา 34  และการกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ  เงื่อนไขตามมาตรา 38  หรือ
มาตรา 42   
  (4)  เรื่องอื่น ๆ  ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย   
 มาตรา 11  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคล
ใดมาใหถอยคํา  หรือ  ใหสงเอกสารที่เกี่ยวของหรือสิ่งใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได   
 

หมวด  2 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี 

 มาตรา 12  หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา  ขาย  มีไวเพื่อขาย  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผานซึ่งปุยเคมี 
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่  และ  สําหรับกรณีผูผลิตและผูนําสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีที่ได   
ขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา 35  แลวดวย 
  การขออนุญาต  การอนุญาตและการออกใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด 
 มาตรา 13  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุย  มีอํานาจยกเวนการขอรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อ
การคาตามมาตรา 12  ใหแกผูทําเหมืองตามกฎหมายวาดวยแร  เพื่อผลิตแรซึ่งเปนปุยเคมี  ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
  ผูไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่งผูใดประสงคจะผลิตปุยเคมีดังกลาว  ใหยื่นคําขอรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดี  
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย   
  ในกรณีที่ผูไดรับหนังสืออนุญาตตามวรรคสองไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขดังกลาว      
ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตเสียได   
 มาตรา 14  บทบัญญัติมาตรา 12  ไมใชบังคับแกการนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  หรือ  การนําผานซึ่งปุยเคมี  
ครั้งหนึ่งในปริมาณไมเกินชนิดละหาสิบกิโลกรัม   
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 มาตรา 15  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  ขายหรือมีไวเพื่อขายปุยเคมี  หรือนําหรือ
สั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรได  เมื่อปรากฎวาผูขอรับใบอนุญาต   
  (1)  เปนเจาของกิจการ   
  (2)  มีถ่ินที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย   
  (3)  มีสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  สถานที่ขายปุยเคมี  สถานที่นําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร  
หรือสถานที่เก็บปุยเคมี   
  (4)  ใชช่ือในการประกอบพาณิชยกิจ  ไมซ้ําหรือคลายคลึงกับช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจของผูรับ  
ใบอนุญาตอยูแลว  หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป   
  ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขอรับใบอนญุาต  ตองมีลักษณะตาม  (1)  (2)  (3)  และ (4)  และตองมีผูดําเนินกิจการ
ซึ่งมีคุณสมบัติตาม  (2)   
 มาตรา 16  ประเภทของใบอนุญาต  มีดังนี้   
  (1)  ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา   
  (2)  ใบอนุญาตขายหรือมีไวเพื่อขายปุยเคมี   
  (3)  ใบอนุญาตนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร   
  (4)  ใบอนุญาตนําผานซึ่งปุยเคมี   
  ใหถือวาผูรับใบอนุญาตตาม  (1)  เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม  (2)  สําหรับปุยเคมีที่ตนผลิต  และผูรับ         
ใบอนุญาตตาม  (3)  เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม  (2)  สําหรับปุยเคมีที่ตนนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  แลวแตกรณี   
 มาตรา 17  ใบอนุญาตตามมาตรา 16  ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย   
  ใหถือวาการกระทําของลูกจาง  หรือ  ตัวแทนของผูรับใบอนุญาตที่ไดรับคุมกันตามวรรคหนึ่งเปนการ
กระทําของผูรับใบอนุญาตดวย  เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาวเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือ   
ควบคุมได   
 มาตรา 18  ใบอนุญาตตามมาตรา 16  ใหใชไดในระยะเวลาดังนี้   
  (1)  ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  ใหใชไดสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   
  (2)  ใบอนุญาตขายหรือมีไวเพื่อขายปุยเคมี  ใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   
  (3)  ใบอนุญาตนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต  
แตมิใหเกินหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต   
  (4)  ใบอนุญาตนําผานซึ่งปุยเคมี  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต  แตมิใหเกินหกเดือน  
นับแตวันที่ออกใบอนุญาต   
  ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  จะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อไดยื่น   
คําขอดังกลาวแลว  จะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น   
  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด   
 มาตรา 19  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาต  หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ผูขอรับใบอนุญาตหรือ
ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของพนักงานเจาหนาที่
แจงการไมออกใบอนุญาต  หรือไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาต   
  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด   
  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตาม    
วรรคสอง  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได  เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ   
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หมวด  3 
หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตเกีย่วกับปุยเคมี 

 มาตรา 20  หามมิใหผูรับใบอนุญาต   
  (1)  ผลิต  หรือขายปุยเคมีนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต  เวนแตเปนการขายสงตรงตอผูรับ           
ใบอนุญาตขาย  หรือมีไวเพื่อขายปุยเคมี   
  (2)  ผลิตปุยเคมีไมตรงตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน   
 มาตรา 21  ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาปฏิบัติดังนี้   
  (1)  จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร  แสดงวาเปนสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา   
  ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปาย  ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด   
  (2)  แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีไวในที่เปดเผย  ซึ่งเห็นไดงาย  ณ  ที่ทําการ  ที่ระบุไวใน            
ใบอนุญาต   
  (3)  จัดใหมีการวิเคราะหปุยเคมีทุกครั้งที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิต  โดยมีหลักฐานแสดง         
รายละเอียดของการวิเคราะหทุกครั้ง  ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป   
  (4)  จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมีที่ผลิตขึ้น  โดยผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมี   
เพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก  และในฉลากตองแสดง   
   (ก)  ช่ือปุยทางการคา  และมีคําวาปุยเคมี   
   (ข)  เครื่องหมายการคา  หรือ  เครื่องหมายอื่นใด  ซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมี 
   (ค)  ปริมาณธาตุอาหารรับรอง   
   (ง)  ชนิดและปริมาณของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม  ถามี   
   (จ)  น้ําหนักสุทธิของปุยเคมีตามระบบเมตริก   
   (ฉ)  ถาปุยเคมีมีวัตถุหรือสิ่งอื่นผสมอยูดวย  ตองแจงช่ือและปริมาณของวัตถุหรือสิ่งที่ผสมอยู  
เปนรอยละของน้ําหนักสุทธิของปุยเคมี   
   (ช)  ช่ือผูผลิตและที่ต้ังสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา   
   (ซ)  ช่ือทางเคมีและปริมาณของสารเปนพิษที่ผสมอยูในปุยเคมี  ถามี   
   (ฌ)  ขอความอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก   
  (5)  จัดใหมีเอกสารกํากับปุยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว  เอกสารกํากับปุยเคมีถาเปนภาษาตางประเทศตองมี
ภาษาไทยดวย 
  (6)  จัดใหมีคําช้ีแจง  วิธีใช  และคําเตือนการใชปุยเคมีในเอกสารกํากับปุยเคมี  ในกรณีที่เปนปุยเคมีซึ่งมี 
สารเปนพิษผสมอยูดวย   
  ความใน  (4)  และ  (5)  ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  ซึ่งขายปุยเคมีที่ตนผลิตใหแก 
ผูรับใบอนุญาตผลิตเพื่อการคารายอื่น  โดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอ   
 มาตรา 22  ใหผูรับใบอนุญาตขายหรือมีไวเพื่อขายปุยเคมีปฏิบัติดังนี้   
  (1)  จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร  แสดงวาเปนสถานที่ขายปุยเคมี   
  ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปาย  ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด   
  (2)  จัดใหมีการแยกเก็บปุยเคมีเปนสัดสวนตางหากจากเครื่องบริโภคตามสมควร   
  (3)  รักษาฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมี  และเอกสารกํากับปุยเคมีตามที่กําหนดไวใน  มาตรา 21  
(4)  (5)  และ  (6)  หรือมาตรา 23 (4)  และ  (5)  แลวแตกรณี  ใหคงอยูครบถวนและชัดเจน   
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  (4)  ในกรณีที่ผูขายแบงปุยเคมีจากภาชนะหรือหีบหอบรรจุเพื่อขายปลีก  ผูขายตองจัดเอกสารกํากับปุยเคมี
ซึ่งมีขอความตรงกับเอกสารกํากับปุยเคมีที่แบงขายนั้นใหแกผูซื้อทุกครั้ง   
  (5)  รักษาภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมีใหคงอยูในสภาพเรียบรอย  ถาภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมี
ชํารุด  ถาจําเปน  ใหผูรับใบอนุญาตขายหรือมีไวเพื่อขายปุยเคมีเปลี่ยนภาชนะ  หรือ  หีบหอบรรจุได  และจัดใหมีเอกสารกํากับ
ปุยเคมีมีขอความตรงกับฉลากเดิมที่ชํารุด   
 มาตรา 23  ใหผูรับใบอนุญาตนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรปฏิบัติดังนี้   
  (1)  จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร  แสดงวาเปนสถานที่นําหรือสั่งปุยเคมี     
เขามาในราชอาณาจักร   
  ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปาย  ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด   
  (2)  แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย  ณ  ที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาต 
  (3)  จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตปุยเคมี  แสดงรายละเอียดการวิเคราะหปุยเคมีทุกครั้งที่นําหรือสั่งเขามาใน
ราชอาณาจักร 
  (4)  จัดใหมีฉลากที่ภาชนะ  หรือหีบหอบรรจุปุยเคมี  ตามที่กําหนดไวในมาตรา 21 (4)  โดยอนุโลม 
  (5)  จัดใหมีเอกสารกํากับปุยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว  เอกสารกํากับปุยเคมีถาเปนภาษาตางประเทศตองมี
ภาษาไทยดวย 
  ความใน  (4)  และ  (5)  ไมใชบังคับแกผูนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  ซึ่งปุยเคมีที่มิไดบรรจุภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุ 
 มาตรา 24  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่  
และยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  หรือถูกทําลายดังกลาว   
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนด   
 มาตรา 25  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ผลิต
ปุยเคมีเพื่อการคา  สถานที่ขายปุยเคมี  หรือสถานที่นําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร  แลวแตกรณี 
 มาตรา 26  ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยาย  สถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  สถานที่ขายปุยเคมี  สถานที่นําหรือสั่ง
ปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรหรือสถานที่เก็บปุยเคมี  แลวแตกรณี  ตองแจงการยายสถานที่ดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงาน  
เจาหนาที่ภายในสิบหาวันนบัแตวันที่ยาย   
 มาตรา 27  ผูรับใบอนุญาตผูใดเลิกกิจการที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ตองแจงการเลิกกิจการเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบ  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกกิจการ  และใหถือวาใบอนุญาตสิ้นอายุต้ังแตวันเลิกกิจการตามที่แจงไว
น้ัน   
 มาตรา 28  ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงเลิกกิจการ  ตองขายหรือจําหนายปุยเคมีของตนที่เหลืออยูใหหมดภายในกําหนด
หกสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ  เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให   
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการยังจัดการขาย
หรือจําหนายปุยเคมีที่เหลืออยูไมหมด  ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยเคมีที่เหลืออยูนั้นออกขายทอด  ตลาด  หรือขายโดยวิธีอื่นใด
ตามที่อธิบดีเห็นสมควร  เงินที่ไดจากการขายปุยเคมีดังกลาว  เมื่อไดหักคาใชจายแลว  ใหคืนแกเจาของปุยเคมีหรือผูซึ่งมีสิทธิ
รับเงินนั้น 
 มาตรา 29  ถาผูรับใบอนุญาตตาย  และมีบุคคลผูซึ่งมีคุณสมบัติอาจเปนผูรับใบอนุญาตไดตามพระราชบัญญัตินี้   
แสดงความจํานงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย  เพื่อขอดําเนินกิจการที่ผูตายไดรับ
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อนุญาตนั้นตอไป  ใหผูแสดงความจํานงนั้นดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ  ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาผูแสดง
ความจํานงเปนผูรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้ังแตวันที่ผูรับใบอนุญาตตาย   
 

หมวด  4 
การควบคุมปุยเคมี 

 มาตรา 30  หามมิใหผูใดผลิต  ขาย  มีไวเพื่อขายหรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีตอไปนี้   
  (1)  ปุยเคมีปลอม   
  (2)  ปุยเคมีผิดมาตรฐาน   
  (3)  ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ  เวนแตกรณี  ตามมาตรา 31   
  (4)  ปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียน  แตมิไดขึ้นทะเบียนไว   
  (5)  ปุยเคมีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน   
  (6)  ปุยเคมีที่มีสารเปนพิษ  ที่อาจเปนอันตรายแกคน  สัตว  พืช  หรือทรัพยอื่นผสมอยูดวย  เกินอัตราสวน  
ที่มีในปุยเคมีมาตรฐาน   
 มาตรา 31  ผูรับใบอนุญาตผูใดมีปุยเคมีเสื่อมคุณภาพไวในครอบครอง  ถาประสงคจะมีไวเพื่อขายหรือขาย  ตอง      
ขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด   
 มาตรา 32  ปุยเคมีหรือวัตถุที่มีลักษณะตอไปนี้  ใหถือวาเปนปุยเคมีปลอม   
  (1)  ปุยเคมีหรือวัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวน  เพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดวาเปนปุยเคมีแท   
  (2)  ปุยเคมีที่แสดงชื่อวาเปนปุยเคมีอื่นซึ่งไมตรงกับความจริง 
  (3)  ปุยเคมีที่แสดงชื่อ  หรือ  เครื่องหมายการคาของผูผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  หรือ  ที่ต้ังสถานที่ผลิตปุยเคมี
เพื่อการคา  ซึ่งไมตรงกับความจริง   
  (4)  ปุยเคมีที่แสดงวาเปนปุยเคมีมาตรฐาน  หรือเปนปุยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว  ซึ่งไมตรงกับความจริง   
  (5)  ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน  โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองต่ํากวารอยละสิบจากเกณฑ 
ตํ่าสุดตามที่ขึ้นทะเบียนไวหรอืระบุไวในฉลาก   
 มาตรา 33  ปุยเคมีที่มีลักษณะตอไปนี้  ใหถือวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน   
  (1)  ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามมาตรฐาน  โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองต่ํากวาเกณฑตํ่าสุดตามที่    
ขึ้นทะเบียนไว  หรือไมถูกตองตามเกณฑตํ่าสุดของปุยเคมีมาตรฐาน  แตไมถึงขนาดดังกลาวในมาตรา 32 (5)   
  (2)  ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์  หรือมีลักษณะอยางอื่นที่สําคัญตอคุณภาพของปุยเคมี  ผิดไปจาก
เกณฑที่ขึ้นทะเบียนไวหรือผิดไปจากเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน   
 

หมวด  5 
การประกาศ  การขึ้นทะเบียน  และการโฆษณาเกี่ยวกับปุยเคมี 

 มาตรา 34  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุย  มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กําหนดใหผูผลิต
และผูนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีปฏิบัติดังนี้   
  (1)  ปุยเคมีมาตรฐาน  โดยกําหนดปริมาณขั้นต่ําหรือขั้นสูงของปริมาณธาตุอาหารรับรอง  หรือ  สารเปนพิษ
ที่ใหมีในปุยเคมี  และลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยเคมีมาตรฐานแตละชนิด   
  การประกาศกําหนด  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกปุยเคมีมาตรฐานใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
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  (2)  ช่ือปุยเคมีที่ตองจัดใหมีคําช้ีแจง  วิธีใช  และมีคําเตือนการใชปุยเคมีไวในเอกสารกํากับปุยเคมี   
  (3)  วัตถุที่ใชทําเปนภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมีเพื่อการคา  รวมทั้งวิธีปดผนึกหรือเย็บภาชนะหรือ     
หีบหอบรรจุปุยเคมี   
  (4)  น้ําหนักสุทธิของปุยเคมีที่จะบรรจุในภาชนะหรือหีบหอบรรจุเพื่อการคา   
  (5)  เกณฑคลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารที่มีในปุยเคมีที่อนุญาตใหคลาดเคลื่อน  หรือแตกตางใน    
การนํา  การเตรียมการ  และการวิเคราะหตัวอยางปุยเคมีเพื่อตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารรับรอง   
 มาตรา 35  ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  หรือผูรับใบอนุญาตนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรผูใด
ประสงคจะผลิต  หรือ  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  ซึ่งปุยเคมีชนิดอื่นใด  นอกจากปุยเคมีมาตรฐาน  ตองนําปุยเคมีชนิด
นั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอนและเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีแลวจึงจะผลิตหรือนําหรือสั่ง
ปุยเคมีนั้นเขามาในราชอาณาจักรได   
 มาตรา 36  ผูขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา 35  ตองแจงรายละเอียดดังนี้   
  (1)  ช่ือปุยเคมี   
  (2)  ตัวอยางปุยเคมีที่ขอขึ้นทะเบียนในปริมาณไมนอยกวาหาสิบกิโลกรัม   
  (3)  ช่ือและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี   
  (4)  ปริมาณธาตุอาหารรับรอง   
  (5)  ชนิดและปริมาณของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม  ถามี   
  (6)  ขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ   
  (7)  ช่ือผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยเคมี   
  (8)  วิธีวิเคราะหปุยเคมี   
  (9)  วิธีการผลิตปุยเคมีโดยยอ   
  (10)  ฉลาก   
  (11)  เอกสารกํากับปุยเคมี   
  (12)  รายงานการวิเคราะหปุยเคมีของหองทดลองของทางราชการ   
  (13)  รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ   
 มาตรา 37  การแกไขรายการทะเบียนปุยเคมีจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่   
 มาตรา 38  การขอขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  การขอแกไขรายการทะเบียนหรือการแกไขรายการ
ทะเบียนซึ่งปุยเคมีใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการปุย   
 มาตรา 39  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนปุยเคมี  เมื่อคณะกรรมการปุยเห็นวา   
  (1)  รายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีไมถูกตองตามที่กําหนดไวในมาตรา 36  หรือ  การขอแกไข 
รายการทะเบียนไมถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 38   
  (2)  ปุยเคมีที่ขอขึ้นทะเบียนนั้นไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได   
  (3)  เปนปุยเคมีที่ใชช่ือทํานองโออวด  ไมสภุาพ  หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง   
  (4)  เปนปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหรือสารเปนพิษใกลเคียงกับปุยเคมีมาตรฐาน   
  (5)  เปนปุยเคมีปลอมหรือปุยเคมีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน   
  คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด   
 มาตรา 40  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ใหมีอายุสามปนับแตวันออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน   
 มาตรา 41  ปุยเคมีที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว  หากภายหลังปรากฏวาปุยเคมีนั้นอาจไมปลอดภัยแกผูใชหรือเปนปุยเคมี
ปลอมหรือเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนปุยเคมีนั้นได  
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การเพิกถอนใหกระทําเปนหนังสือและประกาศในราชกิจจานุเบกษาผูถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนตองสงใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ตอพนักงานเจาหนาที่  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งเพิกถอนทะเบียน   
  คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด   
 มาตรา 42  ในกรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาตแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่  และยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย
หรือถูกทําลายดังกลาว   
  การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี  และการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีให
เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุย   
 มาตรา 43  ผูโฆษณาขายปุยเคมีจะตอง   
  (1)  ไมแสดงสรรพคุณปุยเคมีเปนเท็จหรือเกินความจริง   
  (2)  ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวปุยเคมีหรือเปนสวนประกอบของปุยเคมี  ซึ่งความจริงไมมีวัตถุหรือ
สวนประกอบนั้นในปุยเคมีหรือมีแตไมเทาที่ทาํใหเขาใจ   
  (3)  ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณปุยเคมีโดยบุคคลอื่น   
 

หมวด  6 
พนักงานเจาหนาท่ี 

 มาตรา 44  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ   
  (1)  เขาไปในสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  สถานที่ขายปุยเคมี  สถานที่นําหรือสั่งปุยเคมีเขามาใน          
ราชอาณาจักร  สถานที่เก็บปุยเคมีของผูรับใบอนุญาต  หรือสถานที่ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา  ในระหวางเวลาใด ๆ  ที่ทําการ   
  (2)  ตรวจสอบยานพาหนะหรือเขาไปในยานพาหนะ  หรือสถานที่ใด ๆ  เมื่อมีกรณีหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   
  (3)  นําปุยเคมีในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ   
  (4)  ยึดหรืออายัดปุยเคมี  ภาชนะหรือหีบหอบรรจุที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด  หรือ  เอกสารที่เกี่ยวกับ  
ปุยเคมี  เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี   
  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหผูรับใบอนุญาต  ผูผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
และผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร   
 มาตรา 45  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูซึ่งเกี่ยวของ  
รองขอ 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด   
 มาตรา 46  ปุยเคมีรวมทั้งภาชนะบรรจุ  หรือหีบหอบรรจุ  และเอกสารที่ไดยึด  หรืออายัดไวตามมาตรา 44  ถาไม
ปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง  หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี  หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ
และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัดหรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาด    
ไมฟองคดีหรือวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ  แลวแตกรณี  ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่
เห็นสมควร   
  ถาสิ่งที่ยึด  หรืออายัด  ไวนั้นเปนของเสียงาย  หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงความเสียหายหรือจะเสีย  
คาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของปุยเคมี  พนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดปุยเคมีน้ัน
รวมทั้งภาชนะ  หรือ  หีบหอบรรจุและเอกสารเสียกอนถึงกําหนดก็ได  ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน   
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 มาตรา 47  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา   
 มาตรา 48  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการไมถูกตองเกี่ยวกับฉลาก  ภาชนะ  หรือ  หีบหอบรรจุปุยเคมี  หรืออื่น ๆ  
ที่ผูรับใบอนุญาตพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่สงคําเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการให
เปนไปตามคําเตือนนั้นใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําเตือนนั้น  เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว  หากไมปฏิบัติตาม
คําเตือนใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป   
 

หมวด  7 
การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 

 มาตรา 49  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดโดยมีกําหนดครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน  หรือ    
ในกรณีที่มีการฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะสั่งพักใชใบอนุญาตไวรอคําพิพากษาอันถึง   
ที่สุดก็ได   
  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น  และระหวางถูกสั่งพัก
ใชใบอนุญาตนั้นจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได   
 มาตรา 50  เมื่อปรากฏตออธิบดวีา  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 48  หรือกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้หลาย
ครั้งหรือครั้งเดียวแตเปนกระทําผิดรายแรง  อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 
  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น  และจะขอรับ      
ใบอนุญาตใด ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองป  นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและพนักงาน       
เจาหนาที่จะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ได  สุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร   
 มาตรา 51  คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ          
ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว  ใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย  ณ  
สถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  สถานที่ขายปุยเคมี  สถานที่นําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร  และใหถือวาผูรับ             
ใบอนุญาตไดทราบคําสั่งนั้นแลวต้ังแตวันที่ปดคําสั่ง   
 มาตรา 52  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได  เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับ     
ใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว   
 มาตรา 53  ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง  รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหยกอุทธรณหรือแกไขคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ในทางที่ 
เปนคุณแกผูอุทธรณได   
  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด   
  การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอน   
ใบอนุญาต   
 มาตรา 54  ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองขายหรือจําหนายปุยเคมีของตนที่เหลืออยูใหหมด  ภายในกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผัน
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวให   
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  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏวาผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตยังจัดการขายหรือจําหนาย  
ปุยเคมีที่เหลืออยูไมหมด  ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยเคมีที่เหลืออยูนั้นออกขายทอดตลาด  หรือขายโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดี
เห็นสมควร  เงินที่ไดจากการขายปุยเคมีดังกลาว  เมื่อไดหักคาใชจายแลว  ใหคืนใหแกเจาของปุยเคมี หรือ ผูซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น 
 

หมวด  8 
ปุยอินทรีย 

 มาตรา 55  ผูผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาตองปฏิบัติดังนี้   
  (1)  แจงเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ เกี่ยวกับปุยอินทรียที่ผลิต  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่          
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หรือ  วันเริ่มดําเนินกิจการโดยแสดง   
   (ก)  ช่ือปุยอินทรีย   
   (ข)  เครื่องหมายการคา   
   (ค)  สถานที่ผลิต  สถานที่เก็บ  สถานที่ขาย  และสถานที่ทําการ   
  (2)  ถาผูผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาเปลี่ยนแปลงรายการที่แจงไวตาม  (1)  ประการใด  ใหแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาว   
 

หมวด  9 
บทกําหนดโทษ 

 มาตรา 56  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการปุย  หรือ  ขัดขวาง  หรือ  ไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน 
เจาหนาที่  ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 11  หรือมาตรา 44  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  และปรับไมเกินหาพันบาท   
 มาตรา 57  ผูใดฝาฝนมาตรา 12  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ   
 มาตรา 58  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 20 (1)  มาตรา 26  หรือ  มาตรา 27  หรือไมปฏิบัติตาม
คําเตือนของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 48  ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาพันบาท   
 มาตรา 59  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20 (2)  มาตรา 21  มาตรา 22  หรือมาตรา 23  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองป  หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   
 มาตรา 60  ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิต  ขาย  มีไวเพื่อขาย  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  หรือนําผานซึ่งปุยเคมี     
ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต  ตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหนึ่งรอยบาท  ตลอดเวลา
ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ   
 มาตรา 61  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24  วรรคหนึ่ง  มาตรา 25  หรือ  มาตรา 42  วรรคหนึ่ง  ตอง 
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   
 มาตรา 62  ผูใดผลิตปุยเคมีปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 (1)  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป  และ
ปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท   
 มาตรา 63  ผูใดขาย  มีไวเพื่อขาย  หรือ  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีปลอมอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 
(1)  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป  และปรับตั้งแตสามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท   
  ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม  ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
สองหมื่นบาท   
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 มาตรา 64  ผูใดผลิตปุยเคมีผิดมาตรฐาน  ปุยเคมีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนหรือปุยเคมีที่  มีสารเปนพิษที่อาจเปน
อันตรายแกคน  สัตว  พืชหรือทรัพยอื่นผสมอยูดวยเกินอัตราสวนที่มีในปุยเคมีมาตรฐาน  อันเปนการฝาฝนมาตรา 30 (2)  (5)  
หรือ  (6)  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท   
 มาตรา 65  ผูใดขาย  มีไวเพื่อขาย  หรือ  นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  ซึ่งปุยเคมีผิดมาตรฐาน  ปุยเคมีที่รัฐมนตรี
สั่งเพิกถอนทะเบียน  หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษที่อาจเปนอันตรายแกคน  สัตว  พืชหรือทรัพยอื่นผสมอยูดวยเกินอัตราสวนที่มี
ในปุยเคมีมาตรฐานอันเปนการฝาฝนมาตรา 30 (2)  (5)  หรือ  (6)  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป  และปรับตั้งแต
หนึ่งหมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท   
  ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน  ปุยเคมีที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอน
ทะเบียนหรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษที่อาจเปนอันตรายแกคน  สัตว  พืช  หรือทรัพยอื่นผสมอยูดวยเกินอัตราสวนที่มีในปุยเคมี
มาตรฐาน  ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหาหมื่นบาท   
 มาตรา 66  ผูใดผลิต  หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  ซึ่งปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียน  แตมิไดขึ้นทะเบียน  อันเปน
การฝาฝนมาตรา 30 (4)  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาปและปรับตั้งแตหนึ่ง  หมื่นบาทถึงหาหมื่นบาท   
 มาตรา 67  ผูใดขาย  มีไวเพื่อขายซึ่งปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียน  แตมิไดขึ้นทะเบียน  อันเปนการฝาฝนมาตรา 30 (4)  
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป  และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสามหมื่นบาท   
  ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง  กระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียน  แตมิไดขึ้นทะเบียนตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท   
 มาตรา 68  ผูใดขาย  มีไวเพื่อขาย  หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ  อันเปนการฝาฝน
มาตรา 30 (3)  หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดอันเปนการฝาฝนมาตรา 31  ตองระวางโทษ 
จําคกุตั้งแตหกเดือนถึงสองป  หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   
 มาตรา 69  ผูใดโฆษณาขายปุยเคมีอันเปนการฝาฝนมาตรา 43  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   
 มาตรา 70  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 55  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   
 มาตรา 71  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามมาตรา 56  มาตรา 57  มาตรา 59  มาตรา 62  มาตรา 63  
มาตรา 64  มาตรา 65  มาตรา 66  มาตรา 67  มาตรา 68  หรือ  มาตรา 69  เปนนิติบุคคล  ผูดําเนินกิจการหรือผูแทนของนิติบุคคล
นั้น  ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น   
 มาตรา 72  เมื่อศาลไดพิพากษาลงโทษผูใด  เนื่องจากไดกระทําความผิดตามมาตรา 62  มาตรา 63  มาตรา 64  มาตรา 
65  มาตรา 66  มาตรา 67  หรือมาตรา 68  ใหศาลสั่งริบปุยเคมี  เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิตปุยเคมีรวมทั้งภาชนะหรือ
หีบหอบรรจุปุยเคมีที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีนั้นใหแกกรมวิชาการเกษตร  เพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามที่เห็นสมควร   
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บทเฉพาะกาล 
 มาตรา 73  เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลว  ใหผูผลิต  ผูขายหรือมีไวเพื่อขาย  ผูนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่งปุยเคมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  12  ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่                 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหผูนั้นประกอบกิจการนั้นไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามคําขอ   
 มาตรา 74  ปุยเคมีที่ผลิต  ขาย  มีไวเพื่อขาย  หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร  ในระหวางที่พนักงานเจาหนาที่  
ยังมิไดออกใบอนุญาตหรือยังมิไดสั่งไมอนุญาตตามคําขอตามมาตรา 73  ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา 21  
มาตรา 22  หรือมาตรา 23  แลวแตกรณี   
 มาตรา 75  เมื่อผูผลิตหรือผูนําสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งปุยเคมีตามมาตรา 73  ผูใดที่ไดรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมี
เพื่อการคา  หรือใบอนุญาตนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้แลว  และไดยื่นคําขอรับใบสําคัญ  
การขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ใหผูนั้นดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตตอไปจนกวาจะไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน   
ปุยเคมี  หรือ  พนักงานเจาหนาที่แจงใหทราบถึงการไมรับขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา 39  แตทั้งนี้ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน  
นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต   
  ถาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งประสงคจะเลิกกิจการที่ตนไดรับอนุญาตหรือไดยื่นคํา
ขอรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลว  แตพนักงานเจาหนาที่ไมรับขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ใหผูรับ      
ใบอนุญาตนั้นขายหรือจําหนายปุยเคมีของตนที่เหลืออยู  หรือปุยเคมีที่พนักงานเจาหนาที่ไมรับขึ้นทะเบียนดังกลาวใหหมด  
ภายในกําหนดหกสิบวัน  นับแตวันที่ไดแจงการเลิกกิจการหรือวันที่ไดทราบถึงการไมรับขึ้นทะเบียนแลวแตกรณี  เวนแต
พนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให   
  เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสอง  หากปรากฏวาผูรับใบอนุญาตขาย  หรือจําหนายปุยเคมีที่เหลืออยู       
ไมหมด  ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยเคมีที่เหลืออยูหรือปุยเคมีที่พนักงานเจาหนาที่ไมรับขึ้นทะเบียนนั้นออกขายทอดตลาด  
หรือขายโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร  เงินที่ไดจากการขาย  ปุยเคมีดังกลาว  เมื่อไดหักคาใชจายแลว  ใหคืนแกเจาของ      
ปุยเคมีหรือผูซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น   
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ   
         สัญญา  ธรรมศักดิ์   
          นายกรัฐมนตรี   
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อัตราคาธรรมเนียม 
 (1)  ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา      ฉบับละ      3,000 บาท   
 (2)  ใบอนุญาตขายหรือมีไวเพื่อขายปุยเคมี ฉบับละ         100 บาท   
 (3)  ใบอนุญาตนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักร  ฉบับละ      1,000 บาท   
 (4)  ใบอนุญาตนําผานซึ่งปุยเคมี      ฉบับละ         200 บาท   
 (5)  ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ           20 บาท   
 (6)  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี    ฉบับละ      1,000 บาท   
 (7)  ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี   ฉบับละ           20 บาท   
 (8)  คาวิเคราะหปุยเคมีที่ขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี   ธาตุอาหารละ  200 บาท 
 (9)  คาวิเคราะหปุยเคมีที่ผลิตเพื่อการคา  ขายหรือนําหรือสั่ง   
   เขามาในราชอาณาจักร     ธาตุอาหารละ  200  บาท   
 (10)  การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ 
 
 หมายเหตุ:  -เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ  เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  
เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปนอาหารพืชหรือบํารุงดินเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นและปจจุบันนี้มีการสั่งปุยเคมีจาก  
ตางประเทศมาจําหนายและผสมเพื่อจําหนายแกเกษตรกรในปริมาณมากขึ้นทุกป  แตปรากฏวาปุยเคมีที่จําหนายในทองตลาด
นั้น  มักจะมีปุยเคมีปลอม  ปุยเคมีผิดมาตรฐาน  ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพทั้งน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาที่แจงไวในฉลาก  ปริมาณธาตุ
อาหารพืชไมถูกตองครบถวน  ตามขอความที่แจงไวในฉลากเปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไรเกินควร  โดยไม
คํานึงถึงความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และยังเปนการเสียหายแกนโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาลอีก
ดวย  สมควรมีกฎหมายวาดวยปุยเพื่อควบคุมการผลิต  การขาย  และการนําหรือสั่งปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรใหเปนไปโดย
สุจริตรวมทั้งควบคุมการผลิตปุยอินทรียดวย   เพื่อรักษาผลประโยชนของเกษตรกรตามสมควร   จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น   
 
 

(ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมที่  92  ตอนที่  5  วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2518) 
 


