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พระราชบัญญัติ 
ปุย  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยปุย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ปุย”  หมายความวา  สารอินทรีย  อินทรียสังเคราะห  อนินทรีย  หรือจุลินทรีย  ไมวาจะเกิดข้ึน 

โดยธรรมชาติหรือทําข้ึนก็ตาม  สําหรับใชเปนธาตุอาหารพืชไดไมวาโดยวิธีใด  หรือทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี  กายภาพ  หรือชีวภาพในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช 

“ปุยเคมี”  หมายความวา  ปุยที่ไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะห  รวมถึงปุยเชิงเด่ียว  
ปุยเชิงผสม  ปุยเชิงประกอบ  และปุยอินทรียเคมี แตไมรวมถึง 

(๑) ปูนขาว  ดินมารล  ปูนปลาสเตอร  ยิปซัม  โดโลไมต  หรือสารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) สารอนินทรียหรืออินทรียไมวาจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือทําข้ึนก็ตามที่มุงหมาย
สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปุยชีวภาพ”  หมายความวา  ปุยที่ไดจากการนําจุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสรางธาตุอาหาร  
หรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช  มาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ  ทางกายภาพ  
หรือทางชีวเคมี  และใหหมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย 

“ปุยอินทรีย”  หมายความวา  ปุยที่ไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย  ซ่ึงผลิตดวยกรรมวิธีทําใหชื้น  
สับ  หมัก  บด  รอน  สกัด  หรือดวยวิธีการอื่น  และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย   
แตไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ 

“ปุยอินทรียเคมี”  หมายความวา  ปุยที่มีปริมาณธาตุอาหารรับรองแนนอนโดยมีปริมาณ
อินทรียวัตถุตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปุยเชิงเด่ียว”  หมายความวา  ปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว  ไดแก  ปุยไนโตรเจน   
ปุยฟอสเฟต  หรือปุยโพแทช 

“ปุยเชิงผสม”  หมายความวา  ปุยเคมีที่ไดจากการผสมปุยเคมี  ชนิดหรือประเภทตาง  ๆ   
เขาดวยกัน  เพื่อใหไดธาตุอาหารตามตองการ 

“ปุยเชิงประกอบ”  หมายความวา  ปุยเคมีที่ทําข้ึนดวยกรรมวิธีทางเคมี  และมีธาตุอาหารหลัก
อยางนอยสองธาตุข้ึนไป 

“ธาตุอาหาร”  หมายความวา  ธาตุที่มีอยูในปุยและสามารถเปนอาหารแกพืชได 
“ธาตุอาหารหลัก”  หมายความวา  ธาตุอาหารไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  หรือโพแทสเซียม 
“ธาตุอาหารรอง”  หมายความวา   ธาตุอาหารแมกนีเซียม  แคลเซียม  หรือกํามะถัน 
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“ธาตุอาหารเสริม”  หมายความวา  ธาตุอาหารเหล็ก  แมงกานีส  ทองแดง  สังกะสี  โบรอน  
โมลิบดีนัม  คลอรีน  หรือธาตุอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปริมาณธาตุอาหารรับรอง”  หมายความวา  ปริมาณขั้นตํ่าของธาตุอาหารหลักที่ผูผลิตหรือ 
ผูนําเขาปุยเคมีรับรองในฉลากวามีอยูในปุยเคมีที่ตนผลิตหรือนําเขา  แลวแตกรณี  โดยคิดเปนจํานวน 
รอยละของน้ําหนักสุทธิของปุยเคมี 

“ชนิดของจุลินทรีย”  หมายความวา  กลุมหรือสกุลของจุลินทรียเปนภาษาทางวิทยาศาสตร 
ของจุลินทรีย 

“หัวเชื้อจุลินทรีย”  หมายความวา  จุลินทรียชีวภาพที่มีจํานวนเซลลตอหนวยสูงซ่ึงถูกเพาะเลี้ยง
โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 

“วัสดุรองรับ”  หมายความวา  ส่ิงที่นํามาใชในการผสมกับหัวเชื้อจุลินทรียในกระบวนการผลิต
ปุยชีวภาพ 

“ปริมาณจุลินทรียรับรอง”  หมายความวา  ปริมาณขั้นตํ่าที่ผูผลิตหรือผูนําเขารับรองถึงจํานวน
เซลลรวม  หรือจํานวนสปอรรวม  หรือจํานวนตามหนวยวัดอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ของจุลินทรียที่มีชีวิตที่มีอยูในปุยชีวภาพหรือหัวเชื้อจุลินทรียที่ตนผลิตหรือนําเขา  
แลวแตกรณี 

“จุลินทรียที่เปนเชื้อโรค”  หมายความวา  จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคตอมนุษย  สัตวหรือพืช   
และใหหมายความรวมถึงจุลินทรียที่ทําลายจุลินทรียที่เปนประโยชนไมวาดวยประการใด ๆ   

“ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง”  หมายความวา  ปริมาณขั้นตํ่าของอินทรียวัตถุที่ผูผลิต  หรือผูนําเขา
ปุยอินทรียรับรองในฉลากวามีอยูในปุยอินทรียที่ตนผลิตหรือนําเขา  แลวแตกรณี  โดยคิดเปนจํานวน
รอยละของน้ําหนักสุทธิของปุยอินทรีย 

“สารเปนพิษ”  หมายความวา  สารเคมีหรือส่ิงอื่นที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกมนุษย  สัตว  พืช  
จุลินทรีย  ส่ิงแวดลอม  หรือทรัพยอื่นได 

“ปุยเคมีมาตรฐาน”  หมายความวา  ปุยเคมีที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดสูตรและปริมาณขั้นตํ่า
หรือข้ันสูงของธาตุอาหารหรือสารเปนพิษ  และลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยเคมีดังกลาวแตละชนิด 

“ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ”  หมายความวา  ปุยเคมีที่ลวงอายุ  หรือถูกกระทบกระเทือนดวยปจจัยใด ๆ  
อันทําใหเส่ือมคุณภาพ  โดยธาตุอาหารลดนอยลง  หรือเปลี่ยนสภาพไป 
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“ฉลาก”  หมายความรวมถึงรูป  รอยประดิษฐ  หรือขอความใด ๆ  ซ่ึงแสดงไวที่ภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุปุย 

“เอกสารกํากับปุย”  หมายความวา  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหปรากฏความหมายดวยรูป  
รอยประดิษฐ  เคร่ืองหมาย  หรือขอความใด  ๆ  อันเกี่ยวกับปุย  ซ่ึงสอดแทรกหรือรวมไวกับ  หรือ 
เปนสวนหนึ่งของภาชนะหรือหีบหอที่บรรจุปุย  และใหหมายความรวมถึงคูมือประกอบการใชปุยดวย 

“ผลิต”  หมายความวา  ทํา  เพาะเลี้ยงเชื้อ  รวบรวม  ผสม  แปรสภาพ  ปรุงแตง  เปลี่ยนภาชนะ
บรรจุหรือหีบหอบรรจุ  หรือแบงบรรจุซ่ึงปุย 

“ขาย”  หมายความวา  จําหนาย  จาย  แจก  แลกเปลี่ยน  โอนสิทธิ  หรือโอนการครอบครอง
ใหแกบุคคลอื่น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในทางการคา  และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย 

“นําเขา”  หมายความวา  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
“สงออก”  หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
“นําผาน”  หมายความวา   นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนถายหรือเปลี่ยน

ยานพาหนะ 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา 
ทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม  กําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการปุย”  ประกอบดวย  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงพาณิชยหนึ่งคน  ผูแทน 
กรมพัฒนาที่ดินหนึ่งคน  ผูแทนกรมวิชาการเกษตรสองคน  ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการหนึ่งคน  
ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหนึ่งคน  ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหนึ่งคน  
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ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสิบคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง   
โดยตองเปนเกษตรกรสี่คน   ผูแทนสมาคมที่มี กิจการเกี่ยวกับการผลิตและการคาปุยสองคน  
ผูชํานาญการทางดานส่ิงแวดลอม  ดานกฎหมายและดานปุย  อีกไมเกินส่ีคน   เปนกรรมการ  และ 
ใหผูแทนกรมวิชาการเกษตรคนหนึ่งเปนเลขานุการ” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ข้ึนในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง   
ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐  ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบแกรัฐมนตรี
หรืออธิบดี  แลวแตกรณี  ในเรื่อง 

(๑) การอนุญาตการผลิตปุยเพื่อการคา  การขายปุย  การนําเขาปุย  การสงออกปุย  การนําผานปุย  
การขึ้นทะเบียนปุย  และการเพิกถอนทะเบียนปุย  ตลอดจนการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

(๒) การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการผลิตปุยเพื่อการคา  การขายปุย  
การนําเขาปุย  การสงออกปุย  การนําผานปุย  การนําปุยมาเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบกรรมวิธี 
การตรวจสอบหรือการวิเคราะหปุย  การตรวจสอบสถานที่ผลิตปุย  สถานที่ขายปุย  สถานที่นําเขาปุย  
สถานที่สงออกปุย  และสถานที่เก็บปุย  และการกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุย 

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

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
(๕) เร่ืองอื่น  ๆ  ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย” 
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความซ่ึงเปนชื่อของหมวด  ๒  และความในมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  

พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย 

 

 

มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา  ขาย  นําเขา  สงออก  หรือนําผานปุยดังตอไปนี้  
เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

(๑) ปุยเคมี 
(๒) ปุยชีวภาพยกเวนปุยชีวภาพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๔  (๗) 
(๓) ปุยอินทรียยกเวนปุยอินทรียที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๔ (๗)   
การขออนุญาต  การอนุญาต  และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย” 
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๔  บทบัญญัติมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๓๕  ไมใชบังคับแก 
(๑) การนําเขาหรือการสงออกปุย  เพื่อประโยชนในการคนควา  ทดลอง  หรือวิจัย 
(๒) การผลิต  การนําเขา  หรือการสงออกปุย  เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการขึ้นทะเบียนปุย  

หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซ้ือ 
(๓) การนําเขาหรือการสงออกปุยคร้ังหนึ่งในปริมาณไมเกินชนิดละหาสิบกิโลกรัมหรือ 

หาสิบลิตร 
ผูดําเนินการที่ไดรับการยกเวนตามวรรคหนึ่งจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข

ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย” 
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๕  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหผลิตเพื่อการคา  ขาย  นําเขา  หรือสงออกปุย  

เมื่อปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต 
(๑) เปนเจาของกิจการ 
(๒) มีถ่ินที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย 
(๓) มีสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา  สถานที่ขายปุย  สถานที่นําเขาปุย  สถานที่สงออกปุย  หรือ

สถานที่เก็บปุย 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ
ของผูรับใบอนุญาตอยูแลว  หรือผูซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ยังไมครบหนึ่งป” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๖  ประเภทของใบอนุญาต  มีดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา 
(๒) ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา 
(๓) ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา 
(๔) ใบอนุญาตขายปุย 
(๕) ใบอนุญาตนําเขาปุย 
(๖) ใบอนุญาตสงออกปุย 
(๗) ใบอนุญาตนําผานปุย 
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม  (๔)  สําหรับ

ปุยที่ตนผลิต  และผูไดรับใบอนุญาตตาม  (๕)  เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม  (๔)  สําหรับปุยที่ตนนําเขา  
แลวแตกรณี” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๘  ใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๖  ใหใชไดในระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาหรือใบอนุญาต

ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา  ใหใชไดหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
(๒) ใบอนุญาตขายปุย  ใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
(๓) ใบอนุญาตนําเขาปุย  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกินหนึ่งป

นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
(๔) ใบอนุญาตสงออกปุย  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกินหนึ่งป

นับแตวันที่ออกใบอนุญาต 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ใบอนุญาตนําผานปุย  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกิน 
หกเดือนนับแตวันที่ออกใบอนุญาต” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความซ่ึงเปนชื่อของหมวด  ๓  และความในมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  
แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๓ 
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย 
 

 

มาตรา ๒๐ หามมิใหผูรับใบอนุญาต 
(๑) ผลิตหรือขายปุยนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต  เวนแตเปนการขายสงตรงตอ

ผูรับใบอนุญาตขายปุย 
(๒) ผลิตหรือนําเขาปุยไมตรงตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 
มาตรา ๒๑ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ผลิต

ปุยเคมีเพื่อการคา  ทั้งนี้  ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 
(๒) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย  ณ  ที่ทําการที่ระบุไว

ในใบอนุญาต 
(๓) จัดใหมีการวิเคราะหปุยเคมีทุกคร้ังที่ผลิตข้ึนกอนนําออกจากสถานที่ผลิตโดยมีหลักฐาน

แสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกคร้ัง  ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป 
(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมีที่ผลิตข้ึน  โดยผูรับใบอนุญาต

ผลิตปุยเคมีเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก  และในฉลากตองแสดง 
 (ก) ชื่อทางการคา  และมีคําวา  ปุยเคมี  ปุยเคมีมาตรฐาน  หรือปุยอินทรียเคมี  แลวแตกรณี 
 (ข) เคร่ืองหมายการคา  หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมี 
 (ค) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
 (ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยเคมีตามระบบเมตริก 
 (จ) ชื่อผูผลิต  และที่ต้ังสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา 
 (ฉ) ชื่อทางเคมีและปริมาณของสารเปนพิษที่อยูในปุยเคมี 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ช) ขอความอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก 
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยเคมีตามที่ข้ึนทะเบียนไว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ

เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
(๖) จัดใหมีคําชี้แจง  วิธีใช  และคําเตือน  ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับปุยเคมี

ในกรณีที่ปุยเคมีมีสารเปนพิษผสมอยูดวย 
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ความใน  (๔)  และ  (๕)  ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาซ่ึงขายปุยเคมีที่

ตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคารายอื่น” 
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๑/๑  และมาตรา  ๒๑/๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
“มาตรา  ๒๑/๑  ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร  แสดงวาเปนสถานที่ผลิต 

ปุยชีวภาพเพื่อการคา  ทั้งนี้  ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 
(๒) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย  ณ  ที่ทําการที่ระบุ

ไวในใบอนุญาต 
(๓) จัดใหมีการควบคุมคุณภาพปุยชีวภาพทุกคร้ังที่ผลิตข้ึนกอนนําออกจากสถานที่ผลิต   

โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการตรวจสอบจุลินทรียทุกคร้ัง  ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป 
(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยชีวภาพที่ผลิตข้ึน  โดยผูรับใบอนุญาต

ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก  และในฉลากตองแสดง 
 (ก) ชื่อทางการคา  และมีคําวา  ปุยชีวภาพ 
 (ข) เคร่ืองหมายการคา  หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยชีวภาพ 
 (ค) ปริมาณจุลินทรียรับรอง 
 (ง) วิธีการเก็บรักษา 
 (จ) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยชีวภาพตามระบบเมตริก 
 (ฉ) วัสดุรองรับของปุยชีวภาพ 
 (ช) ชื่อผูผลิต  และที่ต้ังสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา 
 (ซ) วันที่ผลิตและวันส้ินอายุของปุยชีวภาพ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ฌ) ขอความอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก 
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยชีวภาพตามที่ข้ึนทะเบียนไว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
(๖) จัดใหมีคําชี้แจง  วิธีใช  และคําเตือน  ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับ 

ปุยชีวภาพ  ในกรณีที่ปุยชีวภาพมีสารเปนพิษผสมอยูดวย 
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน  (๔)  และ  (๕)  ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาซ่ึงขายปุย

ชีวภาพที่ตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคารายอื่น 
มาตรา  ๒๑/๒  ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร  แสดงวาเปนสถานที่ผลิตปุย

อินทรียเพื่อการคา  ทั้งนี้  ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนด 

(๒) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย  ณ  ที่ทําการที่ระบุ
ไวในใบอนุญาต 

(๓) จัดใหมีการวิ เคราะหปุยอินทรียทุกค ร้ังที่ผลิตข้ึนกอนนําออกจากสถานที่ผ ลิต  
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกคร้ัง  ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป 

(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยอินทรียที่ผลิตข้ึนโดยผูรับใบอนุญาต
ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก  และในฉลากตองแสดง 

 (ก) ชื่อทางการคา  และมีคําวา  ปุยอินทรีย 
 (ข)  เคร่ืองหมายการคา  หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยอินทรีย 
 (ค) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 
 (ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยอินทรียตามระบบเมตริก 
 (จ) ชื่อผูผลิต  และที่ต้ังสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา 
 (ฉ) ขอความอ่ืนที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก 
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยอินทรียตามที่ข้ึนทะเบียนไว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) จัดใหมีคําชี้แจง  วิธีใช  และคําเตือน  ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับปุย
อินทรียในกรณีที่ปุยอินทรียมีสารเปนพิษผสมอยูดวย  

(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน  (๔)  และ  (๕)  ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาซ่ึงขายปุย

อินทรียที่ตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคารายอื่น” 
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติปุย   

พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๒  ใหผูรับใบอนุญาตขายปุยปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมปีายไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือสถานที่ทําการ  แสดงวา

เปนสถานที่ขายปุย  ทั้งนี้  ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปาย  ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 
(๒) จัดใหมีการแยกเก็บปุยเปนสวนสัดตางหากจากสิ่งบริโภคตามสมควร 
(๓) รักษาฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยและเอกสารกํากับปุยตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๒๑  

(๔)  (๕)  และ  (๖)  มาตรา  ๒๑/๑  (๔)  (๕)  และ  (๖)  มาตรา  ๒๑/๒  (๔)  (๕)  และ  (๖)  หรือมาตรา  ๒๓  (๕)  
และ  (๖)  แลวแตกรณี  ใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน 

(๔) ในกรณีที่ผูขายแบงปุยเคมีจากภาชนะหรือหีบหอบรรจุเพื่อขายปลีก  ผูขายตองระบุ
ปริมาณธาตุอาหารรับรองใหตรงกับปุยเคมีที่แบงขายนั้น 

(๕) รักษาภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยใหคงอยูในสภาพเรียบรอย  ถาภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
ปุยชํารุด  ใหเปลี่ยนภาชนะหรือหีบหอบรรจุได  แตตองจัดใหมีขอความตรงกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
เดิมที่ชํารุด 

(๖) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๓ ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) แจงการนําเขาปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาที่ทุกคร้ังที่นําเขา  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
(๒) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือสถานที่ทําการแสดงวา

เปนสถานที่นําเขาปุย  ทั้งนี้  ลักษณะ  ขนาดของปาย  และขอความที่แสดงในปาย  ใหเปนไปตามที่
อธิบดีกําหนด 

(๓) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยไวในที่เปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย  ณ  ที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาต 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตปุยซ่ึงแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหปุยทุกคร้ังที่
นําเขาปุย 

(๕) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยที่กําหนดไวในมาตรา  ๒๑  (๔)  
มาตรา  ๒๑/๑  (๔)  หรือมาตรา  ๒๑/๒  (๔)  แลวแตกรณี 

(๖) จัดใหมีเอกสารกํากบัปุยตามที่ข้ึนทะเบียนไว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่อธิบดีกําหนด 

(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน  (๕)  และ  (๖)  ไมใชบังคับแกผูนําเขาปุยที่มิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอ” 
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๓/๑  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
“มาตรา  ๒๓/๑  ใหผูรับใบอนุญาตสงออกปุยปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) แจงการสงออกปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาที่ทุกคร้ังที่สงออกปุย 
(๒) จัดใหมีฉลากตามที่อธิบดีกําหนด 
(๓) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติปุย   

พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๒๕  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผย 

ซ่ึงเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา  สถานที่ขายปุย  สถานที่นําเขาปุยหรือสถานท่ีสงออกปุย  
แลวแตกรณี 

มาตรา ๒๖ ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา  สถานที่ขายปุย  
สถานที่นําเขาปุย  สถานที่สงออกปุย  หรือสถานที่เก็บปุย  แลวแตกรณี  ตองแจงยายสถานที่ดังกลาวเปน
หนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยาย” 

มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๘  ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ  ตองขายปุยของตนที่เหลืออยูใหหมด
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ  เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายกําหนดเวลา
ดังกลาวให 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ 
ยังจัดการขายปุยที่เหลืออยูไมหมด  ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยที่เหลืออยูนั้นออกขายทอดตลาด  หรือ
ขายโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร  เงินที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหักคาใชจายแลว  ใหคืน
แกเจาของปุยหรือผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด  ๔  และความในมาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  
แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๔ 
การควบคุมปุย 

 

 

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยดังตอไปนี้ 
(๑) ปุยปลอม 
(๒) ปุยเคมีผิดมาตรฐาน 
(๓) ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ  เวนแตกรณีตามมาตรา  ๓๑ 
(๔) ปุยชีวภาพตํ่ากวาเกณฑ  หรือปุยอินทรียตํ่ากวาเกณฑ 
(๕) ปุยที่ตองข้ึนทะเบียน  แตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
(๖) ปุยที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน 
(๗) ปุยที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดมีปุยเคมีเส่ือมคุณภาพไวในครอบครองตองแจงตอพนักงาน

เจาหนาที่  และหากประสงคจะขายตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๕)  ปุยเคมีที่ผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละสิบตามที่
ข้ึนทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก” 

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๒/๑  และมาตรา  ๓๒/๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  
พ.ศ.  ๒๕๑๘ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๓๒/๑  ปุยชีวภาพที่มีลักษณะดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนปุยชีวภาพปลอม 
(๑) ปุยชีวภาพที่แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาหรือที่ต้ัง

สถานที่ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา  ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(๒) ปุยชีวภาพที่แสดงวาเปนปุยชีวภาพที่ข้ึนทะเบียนไว  ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(๓) ปุยชวีภาพที่ผลิตข้ึนโดยมีชนิดของจุลินทรียไมตรงตามที่ข้ึนทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก 
มาตรา  ๓๒/๒  ปุยอินทรียหรือวัตถุที่มีลักษณะดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนปุยอินทรียปลอม 
(๑)  วัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดวาเปนปุยอินทรีย 
(๒) ปุยอินทรียที่แสดงชื่อวาเปนปุยอินทรียอื่น  ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(๓) ปุยอินทรียที่แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาหรือที่ต้ัง

สถานที่ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา  ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(๔) ปุยอินทรียที่แสดงวาเปนปุยอินทรียที่ข้ึนทะเบียนไว  ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(๕) ปุยอินทรียที่ผลิตข้ึนโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองตํ่ากวารอยละสิบตามที่ข้ึนทะเบียนไว

หรือที่ระบุไวในฉลาก” 
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๓๓  ปุยเคมีที่มีลักษณะดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน 
(๑) ปุยเคมีที่ผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวาที่ข้ึนทะเบียนไว

หรือตามเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน  แตไมถึงขนาดเปนปุยเคมีปลอมตามมาตรา  ๓๒  (๕)   
(๒) ปุยเคมีที่ผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธิ์หรือมีลักษณะอยางอื่นที่สําคัญตอคุณภาพของปุยเคมี  

ผิดไปจากเกณฑที่ข้ึนทะเบียนไวหรือผิดไปจากเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน 
(๓) ปุยอินทรียเคมีที่มีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่ากวาที่ข้ึนทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก” 
มาตรา ๒๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๓/๑  และมาตรา  ๓๓/๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
“มาตรา  ๓๓/๑  ปุยชีวภาพที่มีลักษณะดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนปุยชีวภาพตํ่ากวาเกณฑ 
(๑) ปุยชีวภาพที่ผลิตข้ึนโดยมีปริมาณจุลินทรียรับรองชนิดใดชนิดหนึ่งตํ่ากวาที่ไดข้ึน

ทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก 
(๒) ปุยชีวภาพที่ส้ินอายุ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๓๓/๒  เพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพปุยอินทรีย  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการปุยมีอํานาจกําหนดเกณฑเกี่ยวกับปริมาณอินทรียวัตถุอัตราสวนคารบอน 
ตอไนโตรเจน  หรือลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยอินทรียแตละชนิดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปุยอินทรียที่มีลักษณะดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนปุยอินทรียตํ่ากวาเกณฑ 
(๑) ปุยอินทรียที่ไมเปนไปตามเกณฑที่อธิบดีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง  
(๒) ปุยอินทรียที่ผลิตข้ึนโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองตํ่ากวาที่ข้ึนทะเบียนไวหรือที่ระบุ

ไวในฉลาก  แตไมถึงขนาดเปนปุยอินทรียปลอมตามมาตรา  ๓๒/๒  (๕)” 
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความซ่ึงเปนชื่อของหมวด  ๕  และความในมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  

และมาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ. ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๕ 
การประกาศ  การขึ้นทะเบียน  และการโฆษณาเกี่ยวกับปุย 

 

 

มาตรา ๓๔ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปุยเคมีมาตรฐาน  โดยกําหนด  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกสูตร  ปริมาณขั้นตํ่าหรือข้ันสูง
ของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเปนพิษที่ใหมีในปุยเคมีได  และลักษณะจําเปนอยางอื่นของ
ปุยเคมีมาตรฐานแตละชนิด  ทั้งนี้  ใหการกําหนด  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกดังกลาวขางตนมีผลใช
บังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) วัตถุที่ใชทําเปนภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย  รวมทั้งวิธีปดผนึกหรือเย็บภาชนะหรือหีบหอ
ดังกลาวขางตน 

(๓) กําหนดน้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบหอเพื่อการคาของปุย 
(๔) กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะหและเกณฑคลาดเคลื่อนสําหรับการวิเคราะห

ตรวจสอบตัวอยางปุย 
(๕) กําหนดปุยที่ไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียน  โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 
(๖) กําหนดปริมาณขั้นสูงของสารเปนพิษที่ใหมีในปุยนอกจากปุยเคมีมาตรฐาน 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) กําหนดปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตในการผลิตเพื่อ
การคา  ขาย  โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปุย 

(๘) หามสงออกปุยชนิดใด ๆ  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อปองกันและแกไขการขาดแคลนปุย 
มาตรา ๓๕ ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเพื่อการคาหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยผูใดประสงคจะ

ผลิตหรือนําเขาปุยชนิดอื่นใด  นอกจากปุยเคมีมาตรฐานและปุยที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา  ๓๔  (๕)  
ตองนําปุยชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอนและเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนปุยแลว  จึงจะผลิตหรือนําเขาปุยนั้นได 

มาตรา ๓๖ ผูขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา  ๓๕  ตองสงตัวอยางปุยเคมีที่ขอข้ึนทะเบียน
พรอมทั้งแจงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อปุยเคมี  
(๒) วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี 
(๓) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
(๔) ปุยเคมีที่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม  ตองแจงชนิดและปริมาณธาตุอาหารดังกลาว 
(๕) น้ําหนกัสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ  
(๖) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยเคมี 
(๗) วิธีวิเคราะหปุยเคมี 
(๘) วิธีการผลิตปุยเคมีโดยยอ 
(๙) ฉลาก 

(๑๐) เอกสารกํากับปุยเคมี 
(๑๑) รายงานการวิเคราะหปุยเคมีของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการหรือ

หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 
(๑๒) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ” 
มาตรา ๒๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๖/๑  และมาตรา  ๓๖/๒  แหงพระราชบัญญัติปุย  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
“มาตรา  ๓๖/๑  ผูขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพตามมาตรา  ๓๕  ตองสงตัวอยางปุยชีวภาพที่ขอข้ึน

ทะเบียนพรอมทั้งแจงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ประเภทหรือชนิดของปุยชีวภาพ  
(๒) วัสดุรองรับของปุยชีวภาพ 
(๓) ชนิดของจุลินทรียและปริมาณจุลินทรียรับรอง 
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 
(๕) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยชีวภาพ 
(๖) วิธีตรวจวิเคราะห 
(๗) วิธีการผลิตปุยชีวภาพโดยยอ 
(๘) ฉลาก 
(๙) เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 

(๑๐) รายงานการวิเคราะหจุลินทรียในปุยชีวภาพของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทาง
ราชการ  หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 

(๑๑) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ 
มาตรา  ๓๖/๒  ผูขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรียตามมาตรา  ๓๕  ตองสงตัวอยางปุยอินทรียที่ขอข้ึน

ทะเบียนพรอมทั้งแจงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประเภทหรือชนิดของปุยอินทรีย 
(๒) วัตถุอันเปนสวนประกอบหลักของปุยอินทรีย 
(๓) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 
(๕) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยอินทรีย 
(๖) วิธีวิเคราะหปุยอินทรีย 
(๗) วิธีการผลิตปุยอินทรียโดยยอ 
(๘) ฉลาก 
(๙) เอกสารกาํกับปุยอินทรีย 

(๑๐) รายงานการวิเคราะหปุยอินทรียของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการหรือ
หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 

(๑๑) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ” 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา  ๒๕  ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๗  การแกไขรายการทะเบียนปุยจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

มาตรา ๓๘ การขอขึ้นทะเบียน  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน  การขอแกไขรายการ

ทะเบียน  หรือการแกไขรายการทะเบียนปุย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดี

กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย” 

มาตรา ๒๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๘/๑  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

“มาตรา  ๓๘/๑  คาใชจายในการวิเคราะหปุย  ใหชําระตามอัตรา  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา  ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับข้ึนทะเบียนปุย  เมื่อคณะกรรมการปุย  เห็นวา 

(๑) รายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนปุยไมถูกตองตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๖/๑  

หรือมาตรา  ๓๖/๒  แลวแตกรณี  หรือการขอแกไขรายการทะเบียนไมถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๓๘ 

(๒)  เปนปุยปลอม 

(๓) เปนปุยที่มีสารเปนพิษ  หรือที่มีจุลินทรียที่ผลิตสารเปนพิษหรือจุลินทรียที่เปนเชื้อโรค

เกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๔) เปนปุยที่ใชชื่อทํานองโออวด  ไมสุภาพ  หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง 

(๕) ปุยที่ขอข้ึนทะเบียนนั้นไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได 

(๖) เปนปุยที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน  เวนแตระยะเวลาไดลวงพนไปแลวไมนอยกวา

สามปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน” 

มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช

ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๐   ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย  ใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบสําคัญการขึ้น

ทะเบียน  และสามารถตออายุไดคร้ังละหาป 
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ถาผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยประสงคจะขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย  จะตอง
ย่ืนคําขอกอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยนั้นส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปได
จนกวาพนักงานเจาหนาที่จะส่ังไมอนุญาตใหตออายุ 

การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยและการอนุญาตใหตออายุ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด” 

มาตรา  ๒๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๑  ปุยที่ไดข้ึนทะเบียนไวแลว  หากภายหลังปรากฏวาปุยนั้นอาจไมปลอดภัยแกผูใช  
หรือเปนปุยปลอม  ปุยเคมีผิดมาตรฐาน   ปุยชีวภาพตํ่ากวาเกณฑหรือปุยอินทรียตํ่ากวาเกณฑ   
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนปุยนั้นได  คําส่ังเพิกถอน
ทะเบียนปุยนั้น  ใหแจงเปนหนังสือใหผูถูกส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยทราบ  และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ผูถูกส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยตองสงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยนั้นตอพนักงานเจาหนาที่
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังเพิกถอนทะเบียนปุย” 

มาตรา  ๓๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติปุย  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๒  กรณีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูรับ
ใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาที่และย่ืนคําขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

มาตรา ๔๓ ผูโฆษณาขายปุยจะตอง 
(๑) ไมแสดงสรรพคุณปุยเปนเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวปุยหรือเปนสวนประกอบของปุย  ซ่ึงความจริงไมมี 

วัตถุหรือสวนประกอบนั้นในปุย  หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ 
(๓) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณปุยโดยบุคคลอื่น 
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่มีอาํนาจ 
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(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา  สถานที่ขายปุย  สถานที่นําเขาปุย  สถานที่สงออกปุย  
หรือสถานที่เก็บปุย  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  
เพื่อตรวจสอบควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือ 
ในเวลาทําการ  ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อตรวจคนปุย  
และอาจยึดหรืออายัดปุย  ภาชนะหรือหีบหอบรรจุเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับ 
การกระทําความผิด 

(๓) นําปุยหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนปุยในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือ
วิเคราะห   ทั้งนี้  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ   และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปุย 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหผูรับใบอนุญาตและผูซ่ึงเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร” 

มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๖  ปุยรวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และเอกสารที่ไดยึด
หรืออายัดไวตามมาตรา  ๔๔  ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง  หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาด 
ไมฟองคดี  หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ  และผูเปนเจาของหรือผูครอบครองมิได
รองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัดหรือวันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี  หรือวันที่
ศาลพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ  แลวแตกรณี  ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่
เห็นสมควร 

ถาส่ิงที่ยึดหรืออายัดไวนั้นเปนของเสียงาย  หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอการเกิดความ
เสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของปุย  พนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติของ
อธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดปุยนั้น  รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  หรือเอกสาร  
เสียกอนถึงกําหนดก็ได  ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน” 

มาตรา ๓๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และให
ใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา  ๔๘  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการไมถูกตองเกี่ยวกับฉลาก  ภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุปุย  หรืออื่น ๆ  ที่ผูรับใบอนุญาตพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่สงคําเตือน
เปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการใหเปนไปตามคําเตือนนั้นใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดในคําเตือนนั้น  เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลวหากไมปฏิบัติตามคําเตือนใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป” 

มาตรา ๓๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๑  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนญุาต  ใหแจงเปนหนังสือใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ” 

มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๔  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๔  ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองขายปุยของตนที่เหลือใหหมดภายในกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี  เวนแต 
พนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให   

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏวาผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตยังจัดการขายปุย
ที่เหลืออยูไมหมด  ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยที่เหลืออยูนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นใด
ตามที่อธิบดีเห็นสมควร  เงินที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหักคาใชจายแลวใหคืนแกเจาของปุยหรือ
ผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น” 

มาตรา  ๓๕ ใหยกเลิกหมวด  ๘  ปุยอินทรีย  มาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
มาตรา ๓๖ ใหยกเลิกความในหมวด  ๙  บทกําหนดโทษ  มาตรา  ๕๖  ถึงมาตรา  ๗๒  แหง

พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๕๖ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการปุยตามมาตรา  ๑๑  หรือขัดขวาง  
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน  และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
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มาตรา ๕๗ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับ 
ไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด
ตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๓๔  (๕)  หรือ  (๗)  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  (๑)  มาตรา  ๒๖  หรือ
มาตรา  ๒๗  หรือไมปฏิบัติตามคําเตือนของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๔๘  ตองระวางโทษปรับ 
ต้ังแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

มาตรา ๖๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา  ๒๐  (๒)  หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูรับใบอนุญาตขายปุยเคมี  ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยเคมี  หรือผูรับใบอนุญาตสงออกปุยเคมี
ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๒๓/๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  
หรือปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑/๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป  หรือปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑/๒  ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๕  หรือ
มาตรา  ๔๒  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินส่ีพันบาท 

มาตรา ๖๓ ผูใดผลิตปุยเคมเีพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐ (๑)  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หาปถึงสิบหาป  และปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม  ตองระวางโทษปรับต้ังแต
หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 

มาตรา ๖๔ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๑)  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สามปถึงสิบป  และปรับต้ังแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม  ตองระวางโทษปรับต้ังแต
แปดพันบาทถึงแปดหมื่นบาท 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๕ ผูใดผลิตเพื่อการคา  ขาย  หรือนําเขาปุยชีวภาพโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๑)  (๕)  
(๖)  หรือ  (๗)  โดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพปลอม  ปุยชีวภาพที่ตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียน   
ปุยชีวภาพที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน  หรือปุยชีวภาพที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด  ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตามมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๔   
วรรคสอง  มาตรา  ๖๖  วรรคสอง  มาตรา  ๖๗  วรรคสอง   มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๗๒  
วรรคสอง  แลวแตกรณี 

ผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยอินทรียโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๑)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  
โดยไมรูวาเปนปุยอินทรียปลอม  ปุยอินทรียที่ตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนปุยอินทรียที่รัฐมนตรี
ส่ังเพิกถอนทะเบียน  หรือปุยอินทรียที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ตองระวางโทษ
หนึ่งในสี่ของโทษที่กําหนดตามมาตรา  ๖๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๔  วรรคสอง  มาตรา  ๖๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๖๗   วรรคสอง   มาตรา  ๗๑  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๗๒  วรรคสอง  แลวแตกรณี 

มาตรา ๖๖ ผูใดผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๒)  (๖)  หรือ  (๗)  ตองระวาง
โทษจําคุกต้ังแตสองปถึงหาป  และปรับต้ังแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐานปุยที่รัฐมนตรีส่ัง 
เพิกถอนทะเบียน  หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ตองระวางโทษปรับต้ังแต
หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 

มาตรา ๖๗ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๒)  (๖)  หรือ  (๗)  ตองระวาง
โทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสามป  และปรับต้ังแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐานปุยที่รัฐมนตรีส่ัง 
เพิกถอนทะเบียน  หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตองระวางโทษปรับ 
ต้ังแตส่ีพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

มาตรา ๖๘ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๓)  หรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๓๑  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึง
สองป  หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผูใดผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐ (๔)  ตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตหนึ่งปถึงสองปหกเดือน  และปรับต้ังแตส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ถาวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนปุยอินทรีย  ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพตํ่ากวาเกณฑตองระวางโทษ
ปรับต้ังแตสามหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นหาพันบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนปุยอินทรียตํ่ากวาเกณฑตองระวางโทษ 
ก่ึงหนึ่งของโทษที่กําหนดตามวรรคสาม 

มาตรา ๗๐ ผูใดขายหรือนําเขาปุยชีวภาพโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๔)  ตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตสามเดือนถึงหนึ่งปหกเดือน  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถาวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนปุยอินทรีย  ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพตํ่ากวาเกณฑตองระวางโทษ
ปรับต้ังแตสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนปุยอินทรียตํ่ากวาเกณฑตองระวางโทษ 
ก่ึงหนึ่งของโทษที่กําหนดตามวรรคสาม 

มาตรา ๗๑ ผูใดผลิตเพื่อการคาหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๕)  ตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป  และปรับต้ังแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึน
ทะเบียน  ตองระวางโทษปรับต้ังแตสามหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 

มาตรา ๗๒ ผูใดขายปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๕)  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือน
ถึงสามป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึน
ทะเบียน  ตองระวางโทษปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงส่ีหมื่นบาท 

มาตรา ๗๒/๑ ผูใดโฆษณาขายปุยโดยฝาฝนมาตรา  ๔๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หกเดือน  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒/๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิต  ขาย  หรือนําเขาปุยภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
แลวโดยมิได ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต  ตองระวางโทษปรับวันละไมเกินส่ีรอยบาทตลอดเวลาที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๗๒/๓ บรรดาความผิดกรณีไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  หรือ 
มาตรา  ๒๓/๑  หากผูกระทําความผิดนั้นเปนผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยชีวภาพ  ตองระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่กําหนดตามมาตรา  ๖๐  วรรคสอง 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  เปนผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยอินทรียตองระวาง
โทษหนึ่งในสี่ของโทษที่กําหนดตามมาตรา  ๖๐  วรรคสอง 

มาตรา ๗๒/๔ บรรดาความผิดกรณีฝาฝนมาตรา  ๒๐  (๒)  หรือมาตรา  ๓๐  (๑)  (๕)  (๖)  
หรือ  (๗)  หากวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนปุยชีวภาพ  ผูกระทําความผิดตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่กําหนดตามมาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๖  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ง  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่วัตถุแหงการกระทําความผิดเปนปุยอินทรีย  ผูกระทําความผิดตองระวางโทษหนึ่งในสี่
ของโทษที่กําหนดตามมาตรา  ๖๐  มาตรา  ๖๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๖  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๑  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๗๒  วรรคหนึ่ง  แลวแตกรณี 

มาตรา ๗๒/๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปน 
นิติบุคคล  เวนแตกรณีตามมาตรา  ๗๒/๒  ใหกรรมการผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  ผูแทนนิติบุคคล  หรือ 
ผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้น  ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา ๗๒/๖ เมื่อศาลไดพิพากษาลงโทษผูใด  เนื่องจากไดกระทําความผิดตามมาตรา  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  ใหศาลส่ังริบปุย  ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคร่ืองมือ   
เคร่ืองใชในการผลิตปุย  หรือเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีนั้นใหแกกรมวิชาการเกษตร   
เพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๗๒/๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว  ใหอธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได  และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามที่ได
เปรียบเทียบแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และใหใช
อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการปุยตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไป  จนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการปุยตาม
พระราชบัญญัตินี้  แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๓๙ บรรดาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมีที่ไดออกใหตาม
พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ 

ถาผูรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยตามวรรคหนึ่งประสงคจะดําเนินกิจการ
ตอไป  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาต
หรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเดิมส้ินอายุ  และใหดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนปุยเดิมไปพลางกอนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยใหมหรือ
ไดรับแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตหรือการไมรับข้ึนทะเบียน 

มาตรา ๔๐ ใหผูผลิตเพื่อการคา   ผูขาย   ผูนําเขา  หรือผูสงออกปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๑๒  และในกรณีที่เปนผูผลิตหรือ
ผูนําเขาให ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนปุยตามมาตรา   ๓๘   ภายในหนึ่ งรอยแปดสิบวันนับแต วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และเมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอข้ึนทะเบียนปุยดังกลาวแลว   
ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปโดยถือวาเปนผู รับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงใหทราบถึงการ 
ไมอนุญาตหรือการไมรับข้ึนทะเบียน 

ถาผูผลิตหรือผูนําเขาตามวรรคหนึ่งประสงคจะเลิกกิจการที่ถือวาไดรับอนุญาตหรือไดย่ืนคําขอ
ข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลวแตพนักงานเจาหนาที่ไมรับข้ึน
ทะเบียน  ใหผูนั้นขายปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียของตนที่เหลืออยูหรือปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่
พนักงานเจาหนาที่ไมรับข้ึนทะเบียนนั้นใหหมดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการเลิกกิจการ  หรือ
วันที่ไดรับแจงใหทราบถึงการไมรับข้ึนทะเบียน  แลวแตกรณี  เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยาย
เวลาดังกลาวให 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูผลิตหรือผูนําเขาตามวรรคหนึ่ง  ขายปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่เหลืออยู
ไมหมดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง  ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่
เหลืออยูหรือที่พนักงานเจาหนาที่ไมรับข้ึนทะเบียนนั้นออกขายทอดตลาด  หรือขายโดยวิธีอื่นใดตามที่
อธิบดีเห็นสมควร  เงินที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหักคาใชจายแลว  ใหคืนแกเจาของปุยหรือ 
ผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๑ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
ซ่ึงใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



 

อัตราคาธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

 (๓) ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ฉบับละ  ๒,๕๐๐ บาท 

 (๔) ใบอนุญาตขายปุย  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

 (๕) ใบอนุญาตนําเขาปุย  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

 (๖) ใบอนุญาตสงออกปุย  ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 (๗) ใบอนุญาตนําผานปุย  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

 (๘) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 

 (๙) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมี  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (๑๐) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพ  ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 

 (๑๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย  ฉบับละ  ๒,๕๐๐ บาท 

 (๑๒) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

 (๑๓) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตแตละฉบับ 

 (๑๔) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยคร้ังละเทากับคาธรรมเนียมใบสําคัญ 
การขึ้นทะเบียนปุยแตละฉบับ 

 (๑๕) การแกไขรายการทะเบียนปุย ฉบับละ ๓๐๐ บาท 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีปจจุบันการใชปุยของเกษตรกร 
มีมากขึ้น  มีการสงเสริมใหใชอินทรียวัตถุตลอดจนนําเทคโนโลยีทางชีวภาพเขามาใชเพ่ือประโยชน 
ในการปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มคุณคาของธาตุอาหารพืชมากขึ้น  แตพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ท่ีใชบังคบั
ในปจจุบัน  มุงควบคุมปุยเคมีเปนหลักโดยมิไดมีบทบัญญัติควบคุมปุยชีวภาพและปุยอินทรีย ท่ีชัดเจน   
เปนเหตุใหมีปุยชีวภาพและปุยอินทรียท่ีไมไดคุณภาพออกสูทองตลาด  ประกอบกับอัตราโทษที่กําหนดไวเดิม
ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและคาเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป  สมควรปรบัปรุงการควบคุมปุยและบทกําหนดโทษ  
รวมท้ังบทบัญญัติอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับการใชปุยท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพ่ือรักษาไวซ่ึงประโยชน 
ของเกษตรกรและภาคการเกษตร  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


