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การขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ผูไดรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาหรือใบอนุญาตนําเขาปุย ที่มีความประสงค
จะผลิตหรือนําเขาปุย อินทรีย นอกจากปุย ที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 34(5) ตองนําปุย
อินทรียชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอน และเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนปุยอินทรีย จึงจะผลิตหรือนําเขาปุยอินทรียนั้นได
หลักเกณฑในการยื่นขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย
1. ปุยอินทรียชนิดที่ไมเปนของเหลว
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไมนอยกวารอยละ 1.0 ของน้ําหนัก ฟอสเฟต
ทั้งหมด (Total P2O5) ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของน้ําหนัก และโพแทชทั้งหมด (Total K2O) ไม
นอยกวารอ ยละ 0.5 ของน้ําหนัก หรือมีปริม าณธาตุอาหารหลัก รวมกันไมต่ํากวารอ ยละ
2.0 ของน้ําหนัก
- ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไมต่ํากวารอยละ 20 ของน้ําหนัก
- อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N Ratio) ไมเกิน 20 : 1
- ตองเปนปุยอินทรียทยี่ อยสลายสมบูรณ
- คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity) ไมเกิน 10 เดซิซีเมนสตอเมตร
- ปริมาณโซเดียม (Na) ไมเกินรอยละ 1 โดยน้ําหนัก
- ขนาดของปุย ไมเกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร
- ปริมาณหิน กรวด ขนาดตั้งแต 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไมเกินรอยละ 2 ของน้ําหนัก
- ความชื้นไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก
- ตองไมพบพลาสติก แกว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ
- ปริมาณสารเปนพิษไมเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

2. ปุยอินทรียชนิดที่เปนของเหลว
- ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของน้ําหนัก ฟอสเฟต
ทั้งหมด (Total P2O5) ไมนอยกวารอยละ 0.5 ของน้ําหนัก และโพแทชทั้งหมด (Total K2O) ไมนอย
กวารอยละ 0.5 ของน้ําหนัก หรือมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกันไมต่ํากวารอยละ 1.5 ของ
น้ําหนัก
- ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไมต่ํากวารอยละ 10 ของน้ําหนัก
- อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N Ratio) ไมเกิน 20: 1
- คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity) ไมเกิน 10 เดซิซีเมนสตอเมตร
- ปริมาณโซเดียม (Na) ไมเกินรอยละ 1 โดยน้ําหนัก
- ปริมาณสารเปนพิษไมเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

3. ปุย อิน ทรี ย ที่นํ าเขา มาในราชอาณาจัก ร ต อ งอยู ในเงื่ อ นไขการอนุ ญาตให นํา เข าตาม
กฎหมายวาดวยกักพืช
4. ปุยอินทรียที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่นํามาขึ้นทะเบียน และประสงคจะนําปุยอินทรีย
นั้นไปแบง บรรจุ ใหใชผลการวิเคราะหปุย อินทรียฉ บับเดีย วกันไดเมื่อ ยื่นคําขอขึ้นทะเบีย น
ปุยอินทรียตอเนื่องในคราวเดียวกัน
5. เครื่องหมายการคาที่ใชในการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย ตองเป นเครื่องหมายการคาที่ไดรับ
การจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย
เอกสารหลักฐานในการขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย














คําขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย (ท.อ.1)
สําเนาใบอนุญาตนําเขาปุย (น.ป.1) หรือใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเ พื่อการคา(ผ.ป.3)
ตัวอยางฉลากปุยอินทรียและขอความที่แสดงในฉลาก (ถามี)
ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยอินทรียที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน นับแตวันรายงานผล
วิเคราะห
กรรมวิธีการผลิตปุยอินทรียของผูผลิตโดยยอ
เอกสารกํากับปุยอินทรีย (คําแนะนําการใชปุยอินทรีย วิธีใช อัตราทีใ่ ช ขอควรระวัง
ฯลฯ) (ถามี)
ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยอินทรีย (ถามี)
ตัวอยางปุยอินทรียที่ขอขึ้นทะเบียน
อารตเวิรค ซึ่งเหมือนของจริง จํานวน 2 ชุด
เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย 1 ฉบับ ใหใชไดกับ
ปุยอินทรีย 1 ชื่อการคา 1 เครื่องหมายการคา

เอกสารทุกฉบับ จะตองลงนามและประทับตรานิติบุคคล ในกรณีที่มีตราประทับ
สถานที่ยื่นคําขอและรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรีย

ฝายปุยเคมี สวนใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัก ร กรุง เทพมหานคร 10900 โทรศัพท /โทรสาร
0-2579-5536-7

ตัวอยางฉลากปุยอินทรีย

ปุยอินทรีย
ทะเบียนปุยอินทรียเลขที่ ............../ .........(กรมวิชาการเกษตร)

ชื่อการคา

เครื่องหมายการคา-ตรา
น้ําหนัก/ปริมาตรสุทธิ (.........) กรัม/กิโลกรัม/ลบ.ซม./ลิตร

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง..............%
ผูนําเขาปุย

ชื่อและสถานที่ทําการ.............................................................................
ผูผลิต................ชื่อผูผลิตตางประเทศและสถานที่ผลิต...........................
หรือ

ผูผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
ชื่อและสถานที่ทําการ..............................................................................
สถานที่ผลิต............................................................................................
สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบงบรรจุ) ..................................................
(ขอความอื่นที่กําหนดใหมีในฉลาก)

