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ฉบับ 5 ที่ 5 เม.ย 2562

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุยที่ไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ….
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕) แห งพระราชบั ญ ญั ติ ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดปุยที่ไดรับการยกเวน
ไมตองขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕18 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. …. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กวา “หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ ปุ ย ที่ ไ ด รั บ การยกเว น ไม ต อ ง
ขึ้ นทะเบี ย น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก ไขเพิ่ มเติม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ….”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุยที่ไดรับการ
ยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554
ขอ ๔ ใหผรู ับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาหรือใบอนุญาตนําเขาปุย ที่ประสงคจะผลิตหรือนําเขาซึ่ง
ปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดปุยที่ไดรับการยกเวนไม
ต อ งขึ้ น ทะเบี ย น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย พ.ศ. ๒๕๑ ๘ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ปุ ย (ฉบั บ ที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. …. โดยยื่นคําขอตามแบบ ป.ส. ๑ แนบทายประกาศนี้ ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมวิชาการเกษตร
และสงตัวอยางปุยเคมีตอพนักงานเจาหนาที่สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ขอ 5 ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาออกหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมใน
กรณีดงั ตอไปนี้
5.1 ปุ ย เคมี ธ าตุ อ าหารรอง ธาตุ อ าหารเสริม ที่ เป น สารประกอบ หรือ สารที่ มี โ ครงสร า งแน น อน
ตองมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
(1) คี เซอร ไรท หรื อ ปุ ย เคมี แมกนี เซี ยมซั ลเฟต โมโนไฮเดรต (Kieserite / Magnesium sulphate
monohydrate) ตองมีแมกนีเซียม (Mg) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 14 โดยน้ําหนัก กํามะถัน (S) ที่ละลายน้ําไมนอยกวา
รอยละ 18 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
ปุ ยเคมี แ มกนี เซี ย มซั ล เฟต เฮปตะไฮเดรต (Magnesium sulphate heptahydrate) ต องมี
แมกนีเซียม (Mg) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 9 โดยน้ําหนัก กํามะถัน (S) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 11 โดยน้ําหนัก
และไมมีการเติมสี
(2) ปุ ยเคมี ในรูปเกลื อของธาตุเหล็ก (Fe) ต องมีเหล็ก (Fe) ที่ ละลายน้ําไม น อยกวารอยละ 12 โดย
น้ําหนัก และไมมีการเติมสี
ปุยเคมีเหล็กคีเลต (Iron chelate) ปุยเคมีเหล็กผสมสารเชิงซอน (Iron complex) ตองมีเหล็ก (Fe)
ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 5 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(3) ปุยเคมีในรูปเกลือของธาตุแมงกานีส (Manganese salt) ตองมีแมงกานีส (Mn) ที่ละลายน้ําไมนอย
กวารอยละ 17 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี

-2ปุ ยเคมี แมงกานี สคี เลต (Manganese chelate) ต องมี แมงกานี ส (Mn) ที่ ละลายน้ํ าไมน อยกว า
รอยละ 5 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(4) ปุยเคมีในรูปเกลือของธาตุทองแดง (Copper salt) และปุยเคมีทองแดงผสมสารเชิงซอน (Copper
complex) ตองมีทองแดง (Cu) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 5 โดยน้ําหนัก และไมเกินกวารอยละ 9 โดยน้ําหนัก และไมมี
การเติมสี
ปุยเคมีทองแดงคีเลต (Copper chelate) ตองมีทองแดง (Cu) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 5 โดย
น้ําหนัก และไมเกินกวารอยละ 14 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(5) ปุยเคมีในรูปเกลือของสั งกะสี (Zinc salt) สังกะสีคีเลต (Zinc chelate) ปุ ยเคมีสังกะสีผสมสาร
เชิงซอน (Zinc complex) ตองมีสังกะสี (Zn) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 5 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(6) ปุยเคมีกรดบอริก (Boric acid) ลักษณะเกล็ด ผง มีโบรอน (B) ที่ละลายไดไมนอยกวารอยละ 14
โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
ปุยเคมีโซเดียมบอเรต (Sodium borate) ลักษณะเม็ด เกล็ด ผง มีโบรอน (B) ที่ละลายไดไมนอยกวา
รอยละ 10 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
ปุ ยเคมี โบรอน เอทานอล อามี น (Boron ethanol amine) ลั กษณะเม็ ด เกล็ ด ผง มี โบรอน (B)
ที่ละลายไดไมนอยกวารอยละ 8 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
ปุยเคมีแคลเซียมบอเรต (Calcium borate) ลักษณะผง ตองมีโบรอนที่ละลายไดไมนอยกวารอยละ
6 โดยน้ําหนัก มีความละเอียดไมต่ํากวา 230 เมช (mesh) ไมนอยกวารอยละ 98 ของน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(7) ปุยเคมีแอมโมเนียมโมลิบเดท (Ammonium molybdate) ตองมีโมลิบดีนัม (Mo) ที่ละลายน้ําไม
นอยกวารอยละ 48 และไมมีการเติมสี
ปุ ยเคมี โซเดี ยมโมลิ บ เดท (Sodium molybdate) หรือปุ ยเคมี เชิ งผสมของโซเดี ยมโมลิ บเดทกั บ
แอมโมเนียมโมลิบเดทตองมีโมลิบดีนัม (Mo) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 35 และไมมีการเติมสี
5.2 ปุ ย เคมีธ าตุอ าหารรอง ธาตุอ าหารเสริม เชิงผสมที่ มี 1 ธาตุอ าหารที่ ใชปุ ย เคมี ธ าตุ อ าหารรอง
ธาตุอาหารเสริมทีเ่ ปนสารประกอบเปนสวนประกอบหลักในการผลิต ตองมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
(1) ปุยเคมีเหลวแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulphate solution) ตองมีแมกนีเซียม (Mg) ที่ละลาย
น้ําไมนอยกวารอยละ 3 โดยน้ําหนัก กํามะถัน (S) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 4 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
ปุยเคมีเหลวแมกนี เซียม (Magnesium fertilizer solution) ตองมีแมกนีเซียม (Mg) ที่ละลายน้ําไม
นอยกวารอยละ 5 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(2) ปุยเคมีเหลวแคลเซียม (Calcium fertilizer solution) ตองมีแคลเซียม (Ca) ที่ละลายน้ําไมนอยกวา
รอยละ 9 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(3) ปุยเคมีเหลวเหล็ก (Iron fertilizer solution) ตองมีเหล็ก (Fe) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 5 โดย
น้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(4) ปุยเคมีแมงกานีสที่มีสวนประกอบของปุยเคมีแมงกานีสคีเลต (Manganese chelate)กับปุยเคมีใน
รูปเกลือของธาตุแมงกานีส (Manganese salt) ตองมีแมงกานีส (Mn) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอยละ 10 โดยน้ําหนัก และไมมี
การเติมสี
ปุยเคมีเหลวแมงกานีส (Manganese fertilizer solution) ตองมีแมงกานีส (Mn) ที่ละลายน้ําไมนอย
กวารอยละ 5 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(5) ปุยเคมีเหลวทองแดง (Copper fertilizer solution) ตองมีทองแดง (Cu) ที่ละลายน้ําไมนอยกวารอย
ละ 5 โดยน้ําหนัก และไมเกินกวารอยละ 9 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี

-3(6) ปุ ยเคมีสั งกะสี ที่ มี ส วนประกอบของเกลื อของสั งกะสี (Zinc salt) สั งกะสี คี เลต (Zinc chelate)
สังกะสีผสมสารเชิงซอน (Zinc complex) หรือปุยเคมีเหลวสังกะสี (Zinc fertilizer solution) ตองมีสังกะสี (Zn) ที่ละลายน้ํา
ไมนอยกวารอยละ 5 โดยน้ําหนัก และไมมีการเติมสี
(7) ปุยเคมีเหลวโบรอน (Boron fertilizer solution) ตองมีโบรอน (B) ที่ละลายไดไมนอยกวารอยละ 5
โดยน้ําหนัก และไมมกี ารเติมสี
(8) ปุยเคมีเหลวโมลิบดีนัม (Molybdenum fertilizer solution) ตองมีโมลิบดีนัม (Mo) ที่ละลายน้ําไม
นอยกวารอยละ 3 และไมมีการเติมสี
5.3 ปุย เคมีธาตุอ าหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่เป นปุ ย เชิงผสม ตองมีปุย เคมีอ ยา งนอ ย 2 ชนิ ดเป น
สวนประกอบ มีความชื้นไมเกินรอยละ 3 ของน้ําหนัก เวนแตปุยเคมีนั้นมีสวนประกอบของปุยเคมีที่มีน้ําเปนองคประกอบ
ในสูตรโมเลกุลหรือปุยที่มีจุดหลอมเหลวต่ํากวา 75 องศาเซลเซียส
ปุยเคมีธาตุอาหารรองมีปริมาณแคลเซียม (Ca) ที่ละลายน้ํา แมกนีเซียม (Mg) ที่ละลายน้ํา กํามะถัน
(S) ที่ละลายน้ํา แตละชนิดไมนอยกวารอยละ 3 ของน้ําหนัก ปุยเคมีธาตุอาหารเสริม มีปริมาณธาตุอาหารเสริมในรูปที่
ละลายน้ําแตละชนิดไมนอยกวารอยละ 1 ของน้ําหนัก
5.4 เมื่ อ นํ า ปุ ย เคมี ธ าตุ อ าหารหลั ก ที่ เป น สารประกอบซึ่ ง มี ธ าตุ อ าหารรอง ธาตุ อ าหารเสริ ม
เปนองคประกอบมาใชเปนสวนผสมในปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ปุยเคมีที่ยื่นขอหนังสือสําคัญรับแจงปุย เคมี
ธาตุ อ าหารรอง ธาตุอ าหารเสริมตอ งมี ธาตุ อาหารหลั ก แตล ะชนิ ดไม เกิน รอ ยละ 3 ของน้ํ า หนั ก และมิ ให ใช ปุ ยเคมี
มาตรฐานเปนสวนประกอบ
5.5 ใหระบุปริมาณรอยละของธาตุอาหารเปนเลขจํานวนเต็ม
5.6 ตองไมมีสวนผสมของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
5.7 ผูยื่นคําขอตองแสดงรายงานการวิเคราะหปุยของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการ หรือ
หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนด และรายงานการวิเคราะหตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนนับ
จากวันที่ออกรายงาน
ปุยเคมีที่นําเขามาในราชอาณาจักรที่นํามาขอหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
และประสงคจะนําปุยเคมีนั้นไปแบงบรรจุ ใหใชรายงานผลการวิเคราะหปุยฉบับเดียวกันไดเมื่อยื่นคําขอหนังสือสําคัญรับ
แจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมตอเนื่องในคราวเดียวกัน
5.8 ผูยื่นขอหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมตองใชเครื่องหมายการคาของ
ตนเองที่เปนเครื่องหมายการคาทีไ่ ดรับการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลว
5.9 ตองไมใชชื่อ การคา เครื่องหมายการคา หรือแสดงคุณ สมบัติ สรรพคุณ ที่ไมสุภาพ หรือสื่อใน
ทํานองโออวด ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวปุยหรือสวนประกอบของปุย ซึ่งความจริงไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นใน
ปุย หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความเปนจริง ไมสื่อใหเขาใจวามีสรรพคุณในการควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชหรือปองกันกําจัดศัตรูพชื
5.10 ปริมาณสารเปนพิษไมเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ข อ 6 ปุ ย เคมี ที่ ผ ลิ ต หรื อ นํ า เข า มาในราชอาณาจั ก รที่ มี ก ารผลิ ต หรื อ มี ส ว นประกอบของกาก
อุตสาหกรรม ผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรม ของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมตองผานความเห็นชอบของหนวยงาน
ผูรับผิดชอบการอนุญาตใหนําเขา การนําไปใชงาน ตามกฎหมายเฉพาะของหนวยงานนั้นๆ
ข อ 7 หนั ง สื อ สํ า คั ญ รั บ แจ ง ปุ ย เคมี ธ าตุ อ าหารรอง ธาตุ อ าหารเสริ ม 1 ฉบั บ ให ใช ได กั บ ปุ ย เคมี
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ๑ ชนิด 1 ปริมาณธาตุอาหาร ๑ ชื่อการคา และ ๑ เครื่องหมายการคา เทานั้น
ขอ 8 กรณีพ นักงานเจาหนาที่มีขอสงสัยทางวิชาการที่อาจจะขัดหรือแยงกับ หลัก เกณฑ การรับ แจ ง
ปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมตามประกาศใหรายงานคณะกรรมการปุยเพื่อใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบ
ตอไป

-4ขอ 9 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบคําขอตามขอ 5-8 แลว ใหรายงานผลการตรวจสอบพรอม
ความเห็นตออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ข อ 10 เมื่ อ อธิ บ ดี ก รมวิ ช าการเกษตร เห็ น สมควรอนุ ญ าตให ผู ข อหนั ง สื อ สํ า คั ญ รั บ แจ ง ปุ ย เคมี
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมชนิดใด ใหออกหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตามแบบ
ป.ส. ๒ แนบทายประกาศนี้
ปุ ย เคมี ช นิ ด ใดที่ ค ณะกรรมการปุ ย เห็ น ว า ไม ค วรอนุ ญ าตให อ อกหนั ง สื อ สํ า คั ญ รั บ แจ ง ปุ ย เคมี
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมพนักงานเจาหนาที่ตอ งแจงเปนหนังสือใหผูขอหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง
ธาตุอาหารเสริมทราบ
ขอ 11 หนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใหมีอายุใชได ๕ ป นับแตวันที่ระบุ
ไวในหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม หากใบอนุญาตนําเขาปุยหรือใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อ
การคาของผูยื่นคําขอไดสิ้นอายุลงตามเงื่อนไขของใบอนุญาตฯ นั้น ใหถือวาหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง
ธาตุอาหารเสริม ที่ไดรับไปไดสิ้นอายุลงพรอมกับอายุของใบอนุญาตนําเขาปุยหรือใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคานั้น
ขอ 12 ผูรับหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ซึ่งประสงคจะแกไขรายการใน
หนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมตามที่ไดแจงไว ใหยื่นขอแกไขรายการในหนังสือสําคัญรับแจง
ปุ ย เคมี ธ าตุ อ าหารรอง ธาตุ อ าหารเสริ ม เป น หนั ง สื อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดพร อ มกั บ หนั ง สื อ สํ า คั ญ รั บ แจ ง ปุ ย เคมี
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่ขอแกไขนั้นผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมวิช าการเกษตรตอพนักงานเจ าหนาที่
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ขอ 13 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว ใหรายงานผลพรอมความเห็นตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรณีเห็นสมควรอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตอไปได
ขอ ๑4 หากผูยื่นคําขอไมมาติดตอขอรับหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรไดอนุมัติแลวภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาผูยื่นคําขอละ
ทิ้งคําขอนั้น
ข อ ๑5 ให ผู รับ หนั ง สื อ สํ าคั ญ รับ แจ งปุ ย เคมี ธ าตุ อ าหารรอง ธาตุ อ าหารเสริ ม แสดงหนั ง สื อ สํ าคั ญ
รับแจงปุย เคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาต
ขอ 16 ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยซึ่งประสงคจะนําเขาปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมมาใน
ราชอาณาจักร นําหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมดังกลาวไปแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ ณ
ดานตรวจพืชที่ประสงคจะนําเขาปุยเคมี
ขอ 17 หนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมที่ไดออกไวแลวกอนหรือในวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ และยังไมสิ้นอายุใหใชไดจนถึงวันสิ้นอายุ แตไมเกิน 3 ป

ประกาศ ณ วันที่
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ป.ส. ๑
สําหรับพนักงานเจาหนาทีก่ รอก
เลขรับที…่ ……..……………………….…..
วันที…่ ………..………………..……….……
พนักงานเจาหนาที่ผูรบั ………….…….

แบบแจงปุยเคมี
ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
เขียนที่...........................................................................
วันที.่ ..............เดือน......................................................พ.ศ. ...............
ขาพเจา........................................................................................อายุ..............ป สัญชาติ.......................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................. ออกให ณ.............................................................
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวเลขที่......................................................... ออกให ณ.............................................................
อยูบานเลขที่.................... หมูบาน ..................................... อาคาร ................................................... หมูที่......................
ซอย......................................ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต .......................................................................
จังหวัด................................ โทรศัพท............................ โทรศัพทมือถือ ..............................อีเมล .....................................
ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการ/ผูรับมอบอํานาจ ของ (ชื่อนิติบุคคล/ราน).........................................................................................
สํานักงานเลขที่.........................หมูบาน ..................................... อาคาร ................................................... หมูที่................
ซอย..................................ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต ...........................จังหวัด..................................
โทรศัพท............................ โทรศัพทมือถือ ..............................อีเมล ...................................................................................
เปนผูไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี มีความประสงคขอรับหนังสือสําคัญรับแจงปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับปุยที่ไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ในฐานะ
 ใบอนุญาตนําเขาปุย เลขที.่ ..................................................................
 ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา
 ผสม
 แบงบรรจุ
โดยมีรายการปุย เคมีชนิดธาตุอาหารรอง ชนิดธาตุอาหารเสริมและสงเอกสารแนบแบบแจง ฯ ดังตอไปนี้
๑. รายการปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
๑.๑ ชื่อปุยทางเคมี หรือชื่อสามัญ.......................................................................................................................................
๑.๒ ชื่อการคา.....................................................................................................................................................................
๑.๓ เครื่องหมายการคา (ตรา).......................................................ทะเบียนเครื่องหมายการคา..........................................
๑.๔ ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรอง .................................................................................................................................
๑.๕ ชนิดและปริมาณธาตุอาหารเสริม ...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๑.๖ ชนิดและปริมาณธาตุอาหารหลัก ...............................................................................................................................
1.7 ลักษณะของปุยเคมี (เม็ด/ผง/เกล็ด/น้ํา ฯลฯ)............................................ สี ..........................................................
1.8 ชื่อและปริมาณของวัตถุอันเปนสวนประกอบในปุยเคมี................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
๑.9 ชื่อและปริมาณของวัตถุหรือสิ่งผสมอื่น ๆ ในปุยเคมี (รอยละของน้ําหนัก)...................................................................
..............................................................................................................................................................................................
๑.๑๐ ชื่อและปริมาณ …

-61.10 ชื่อและปรมาณของสารเปนพิษที่ผสมในปุยเคมี.........................................................................................................
1.11 ขนาดบรรจุตอหนวย (ตามระบบเมตริก) และชนิดภาชนะบรรจุ................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
๑.๑2 วิธีการวิเคราะหปุยเคมี...............................................................................................................................................
๑.๑3 ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยเคมี................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
สั่งปุยเคมีจาก (กรณีผลิตปุยเคมีเพื่อการคา แบบแบงบรรจุ).................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
๒. หลักฐานแนบแบบแจง ฯ ที่สงประกอบการพิจารณา
๒.๑ ตัวอยางฉลากปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและขอความที่แสดงในฉลากตามที่
กรมวิชาการเกษตรกําหนด (กรณีเปนปุยเคมีที่บรรจุภาชนะ)
๒.๒ ตนฉบับรายงานผลวิเคราะหปุยเคมีของทางราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยเคมีที่กรมวิชาการเกษตร
กําหนด มีอายุไมเกิน 6 เดือนนับแตวันรายงานผลวิเคราะห
๒.๓ กรรมวิธีการผลิตปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมของผูผลิต
๒.๔ เอกสารกํากับปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม (คําแนะนําการใช วิธีใช อัตราที่ใช
ขอควรระวัง ฯลฯ) (กรณีเปนปุยเคมีที่บรรจุภาชนะ)
๒.๕ ตัวอยางหรือภาพถายภาชนะหีบหอบรรจุปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม (กรณีเปนปุยเคมีที่บรรจุ
ภาชนะ)
๒.๖ ตัวอยางปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมจํานวน ๑ กิโลกรัมหรือ ๑ ลิตร
๒.๗ สําเนาหนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเกี่ยวกับปุยเคมี
2.8 เอกสารอืน่ ๆ
ขาพเจาขอรับรองวารายการปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ที่ขอแจงหลักฐานที่แนบและ
ตัวอยางปุยเคมีที่สงตามแบบแจง ฯ ขางตนเปนความจริงทุกประการ และขอรับรองวาเปนเจาของเครื่องหมายการคา
หรือเปนผูไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคาดังกลาวขางตนจริง หากเปนการละเมิดหรือลวงสิทธิในชื่อ และ/หรือ
เครือ่ งหมายการคาของผูอื่น ขาพเจาขอยอมรับผิดแตเพียงผูเดียว
(ลงลายมือชื่อ)........................................................................ผูแจง
(.....................................................................)
ประทับตราบริษัท/หาง/ราน (ถามี)
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หนังสือสําคัญรับแจง
ปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
-------------------เลขที่ รส. .................../................ กรมวิชาการเกษตร
หนังสือฉบับนี้ใหไวแก..................................................................................................................
ซึ่งมีใบอนุญาต...................................................................................................เลขที่....................................................
เพื่อแสดงวาไดแจงเปนผู...........................ปุยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับปุยที่ไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปุย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้
ชื่อปุยทางเคมี หรือชื่อสามัญ................................................................................................................................................
ชื่อการคา..............................................................................................................................................................................
เครื่องหมายการคา...............................................................................................................................................................
ชนิดและปริมาณธาตุอาหารรอง ..........................................................................................................................................
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