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มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้เี รียกวา “พระราชบัญญัติปยุ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.

๒๕๕๐”
[๑]
มาตรา ๒
กิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.
ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ปุย” หมายความวา สารอินทรีย อินทรียสังเคราะห อนินทรีย หรือจุลินทรีย ไมวา
จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทําขึ้นก็ตาม สําหรับใชเปนธาตุอาหารพืชไดไมวาโดยวิธีใด หรือทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืช
“ปุยเคมี” หมายความวา ปุยที่ไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะห รวมถึง
ปุยเชิงเดี่ยวปุยเชิงผสม ปุยเชิงประกอบ และปุยอินทรียเคมี แตไมรวมถึง
ปูนขาว ดินมารล ปูนปลาสเตอร ยิปซัม โดโลไมต หรือสารอื่นที่รัฐมนตรี
(๑)
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) สารอนินทรียหรืออินทรียไมวาจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทําขึ้นก็ตามที่มงุ
หมายสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ปุยชีวภาพ”

หมายความวา ปุยที่ไดจากการนําจุลินทรียที่มีชีวิตที่สามารถสราง
ธาตุอาหารหรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช มาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ
ทางกายภาพหรือทางชีวเคมี และใหหมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย
หมายความวา ปุยที่ไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย ซึ่งผลิตดวย
“ปุยอินทรีย”
กรรมวิ ธี ทํ า ให ชื้ น สั บ หมั ก บด ร อ น สกั ด หรื อ ด ว ยวิ ธี ก ารอื่ น และวั ส ดุ อิ น ทรี ย ถู ก ย อ ยสลาย
สมบูรณดวยจุลินทรียแตไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ
“ปุยอินทรียเคมี”
หมายความวา ปุยที่มีปริมาณธาตุอาหารรับรองแนนอนโดยมี
ปริมาณอินทรียวัตถุตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายความวา ปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว ไดแก ปุย
“ปุยเชิงเดี่ยว”
ไนโตรเจน ปุยฟอสเฟต หรือปุยโพแทช
“ปุยเชิงผสม” หมายความวา ปุยเคมีที่ไดจากการผสมปุยเคมี ชนิดหรือประเภท
ตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหไดธาตุอาหารตามตองการ
“ปุยเชิงประกอบ” หมายความวา ปุยเคมีที่ทําขึ้นดวยกรรมวิธีทางเคมี และมีธาตุ
อาหารหลักอยางนอยสองธาตุขึ้นไป
“ธาตุอาหาร” หมายความวา ธาตุที่มีอยูในปุยและสามารถเปนอาหารแกพืชได
หมายความวา ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือ
“ธาตุอาหารหลัก”
โพแทสเซียม
“ธาตุอาหารรอง” หมายความวา ธาตุอาหารแมกนีเซียม แคลเซียม หรือกํามะถัน
หมายความวา ธาตุอาหารเหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี
“ธาตุอาหารเสริม”
โบรอน โมลิบดีนัม คลอรีน หรือธาตุอาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“ปริมาณธาตุอาหารรับรอง” หมายความวา ปริมาณขั้นต่ําของธาตุอาหารหลักที่ผู
ผลิตหรือผูนําเขาปุยเคมีรับรองในฉลากวามีอยูในปุยเคมีที่ตนผลิตหรือนําเขา แลวแตกรณี โดยคิด
เปนจํานวนรอยละของน้ําหนักสุทธิของปุยเคมี
“ชนิดของจุลินทรีย” หมายความวา กลุมหรือสกุลของจุลินทรียเปนภาษาทางวิทยา
ศาสตรของจุลินทรีย
“หัวเชื้อจุลินทรีย” หมายความวา จุลินทรียชีวภาพที่มีจํานวนเซลลตอหนวยสูงซึ่ง
ถูกเพาะเลี้ยงโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร
“วัสดุรองรับ”
หมายความวา สิ่งที่นํามาใชในการผสมกับหัวเชื้อจุลินทรียใน
กระบวนการผลิตปุยชีวภาพ
“ปริมาณจุลินทรียรับรอง”
หมายความวา ปริมาณขั้นต่ําที่ผูผลิตหรือผูนําเขา
รับรองถึงจํานวนเซลลรวม หรือจํานวนสปอรรวม หรือจํานวนตามหนวยวัดอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของจุลินทรียท่ีมีชีวิตที่มีอยูในปุยชีวภาพหรือหัวเชื้อจุลินทรียที่
ตนผลิตหรือนําเขาแลวแตกรณี
“จุลินทรียท่เี ปนเชื้อโรค” หมายความวา จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคตอมนุษย สัตว
หรือพืชและใหหมายความรวมถึงจุลินทรียที่ทําลายจุลินทรียที่เปนประโยชนไมวาดวยประการใดๆ
หมายความวา ปริมาณขั้นต่ําของอินทรียวัตถุท่ผี ู
“ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง”

ผลิต หรือผูนําเขาปุยอินทรียรับรองในฉลากวามีอยูในปุยอินทรียที่ตนผลิตหรือนํา
เขา แลวแตกรณี โดยคิดเปนจํานวนรอยละของน้ําหนักสุทธิของปุยอินทรีย
“สารเปนพิษ” หมายความวา สารเคมีหรือสิ่งอื่นที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกมนุษย
สัตว พืช จุลินทรีย สิ่งแวดลอม หรือทรัพยอื่นได
หมายความวา ปุยเคมีท่รี ัฐมนตรีประกาศกําหนดสูตรและ
“ปุยเคมีมาตรฐาน”
ปริมาณขั้นต่ําหรือขั้นสูงของธาตุอาหารหรือสารเปนพิษ และลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยเคมีดัง
กลาวแตละชนิด
“ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ” หมายความวา ปุยเคมีที่ลวงอายุ หรือถูกกระทบกระเทือน
ดวยปจจัยใด ๆ อันทําใหเสื่อมคุณภาพ โดยธาตุอาหารลดนอยลง หรือเปลี่ยนสภาพไป
“ฉลาก” มายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ซึ่งแสดงไวที่ภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุปุย
หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอื่นใดที่ทําใหปรากฏความ
“เอกสารกํากับปุย”
หมายดวยรูปรอยประดิษฐ เครื่องหมาย หรือขอความใดๆ อันเกี่ยวกับปุย ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว
กับ หรือเปนสวนหนึ่งของภาชนะหรือหีบหอที่บรรจุปยุ และใหหมายความรวมถึงคูมือประกอบการ
ใชปุยดวย
“ผลิต”
หมายความวา ทํา เพาะเลี้ยงเชื้อ รวบรวม ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง
เปลี่ยนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุ หรือแบงบรรจุซึ่งปุย
“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน โอนสิทธิ หรือโอนการครอบ
ครองใหแกบุคคลอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขาย
ดวย
“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนถายหรือเปลี่ยน
ยานพาหนะ
หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระ
“พนักงานเจาหนาที่”
ราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัติ นี้ ยกเวนคาธรรมเนีย ม กําหนดกิ จการอื่นและออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.

ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
ประกอบ
“มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปุย”
ดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงพาณิชยหนึ่งคน ผู
แทนกรมพัฒนาที่ดินหนึ่งคน ผูแทนกรมวิชาการเกษตรสองคน ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการหนึ่ง
คน ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหนึ่ง
คน ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสิบคนซึ่งรัฐมนตรีแตง
ตั้งโดยตองเปนเกษตรกรสี่คน ผูแทนสมาคมที่มีกิจการเกี่ยวกับการผลิตและการคาปุยสองคน ผู
ชํานาญการทางดานสิ่งแวดลอม ดานกฎหมายและดานปุย อีกไมเกินสี่คน เปนกรรมการ และใหผู
แทนกรมวิชาการเกษตรคนหนึ่งเปนเลขานุการ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.
ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ในกรณี ที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ น จากตํ า แหน ง ก อ นวาระ หรื อ ในกรณี ที่
รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหผไู ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบ
แกรัฐมนตรีหรืออธิบดี แลวแตกรณี ในเรื่อง
(๑) การอนุญาตการผลิตปุยเพื่อการคา การขายปุย การนําเขาปุย การสงออกปุย
การนําผานปุยการขึ้นทะเบียนปุย และการเพิกถอนทะเบียนปุย ตลอดจนการพักใชใบอนุญาตหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตปุยเพื่อการคา
(๒)
การขายปุย การนําเขาปุย การสงออกปุย การนําผานปุย การนําปุยมาเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
กรรมวิธีการตรวจสอบหรือการวิเคราะหปุย การตรวจสอบสถานที่ผลิตปุย สถานที่ขายปุย สถานที่
นําเขาปุยสถานที่สงออกปุย และสถานที่เก็บปุย และการกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุย
การออกประกาศตามมาตรา ๓๓/๒ หรือมาตรา ๓๔ และการกําหนดหลัก
(๓)
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๓๘
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) เรื่องอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด ๒ และความในมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๒
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย

มาตรา ๑๒ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานปุยดัง
ตอไปนี้เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(๑) ปุยเคมี
(๒) ปุยชีวภาพยกเวนปุยชีวภาพที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๗)
(๓) ปุยอินทรียยกเวนปุยอินทรียที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๗)
การขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ บทบัญญัติมาตรา ๑๒ และมาตรา ๓๕ ไมใชบังคับแก
(๑) การนําเขาหรือการสงออกปุย เพื่อประโยชนในการคนควา ทดลอง หรือวิจัย
การผลิต การนําเขา หรือการสงออกปุย เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการขึ้น
(๒)
ทะเบียนปุยหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
(๓) การนําเขาหรือการสงออกปุยครั้งหนึ่งในปริมาณไมเกินชนิดละหาสิบกิโลกรัม
หรือหาสิบลิตร
ผูดําเนินการที่ไดรับการยกเวนตามวรรคหนึ่งจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.
ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา
หรือสงออกปุยเมื่อปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต
(๑) เปนเจาของกิจการ
(๒) มีถิ่นที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย
(๓) มีสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา สถานที่ขายปุย สถานที่นําเขาปุย สถานที่สงออก
ปุย หรือสถานที่เก็บปุย
ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซ้ําหรือคลายคลึงกับชื่อที่ใชในการประ
(๔)
กอบพาณิชยกิจของผูรับใบอนุญาตอยูแลว หรือผูซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือถูก
เพิกถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“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) สําหรับปุยที่ตนผลิต และผูไดรับใบอนุญาตตาม (๕) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๔) สําหรับ
ปุยที่ตนนําเขาแลวแตกรณี”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ใหใชไดในระยะเวลาดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาหรือ
ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ใหใชไดหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(๒) ใบอนุญาตขายปุย ใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(๓) ใบอนุญาตนําเขาปุย ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไม
เกินหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(๔) ใบอนุญาตสงออกปุย ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไม
เกินหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(๕) ใบอนุญาตนําผานปุย ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไม
เกินหกเดือนนับแตวันที่ออกใบอนุญาต”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด ๓ และความในมาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๓
หนาที่ของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุย
มาตรา ๒๐ หามมิใหผูรับใบอนุญาต
(๑) ผลิตหรือขายปุยนอกสถานที่ที่กําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสง
ตรงตอผูรับใบอนุญาตขายปุย
(๒) ผลิตหรือนําเขาปุยไมตรงตามใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
มาตรา ๒๑ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้
จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน
(๑)
สถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไป
ตามที่อธิบดีกําหนด

(๒)

แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่ทํา
การที่ระบุไวในใบอนุญาต
(๓) จัดใหมีการวิเคราะหปุยเคมีทุกครั้งที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถานที่ผลิตโดย
มีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกครั้ง ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป
ุ เคมีที่ผลิตขึ้น โดยผูรับ
(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปย
ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก และในฉลากตองแสดง
ชื่อทางการคา และมีคําวา ปุยเคมี ปุยเคมีมาตรฐาน หรือปุยอินทรีย
(ก)
เคมี แลวแตกรณี
(ข) เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุปุยเคมี
(ค) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
(ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยเคมีตามระบบเมตริก
(จ) ชื่อผูผลิต และที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา
(ฉ) ชื่อทางเคมีและปริมาณของสารเปนพิษที่อยูในปุยเคมี
(ช) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยเคมีตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
จัดใหมีคําชี้แจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสาร
(๖)
กํากับปุยเคมีในกรณีที่ปุยเคมีมีสารเปนพิษผสมอยูดวย
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความใน (๔) และ (๕) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาซึ่ง
ขายปุยเคมีที่ตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา
รายอื่น”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๑/๑ และมาตรา ๒๑/๒ แหงพระ
ราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
“มาตรา ๒๑/๑ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้
จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปน
(๑)
สถานที่ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปน
ไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่
ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาต
(๓) จัดใหมีการควบคุมคุณภาพปุยชีวภาพทุกครั้งที่ผลิตขึ้นกอนนําออกจากสถาน
ที่ผลิตโดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการตรวจสอบจุลินทรียทุกครั้ง ซึ่งตองเก็บรักษาไวไม
นอยกวาสิบป
(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยชีวภาพที่ผลิตขึ้น โดยผู

รับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก
และในฉลากตองแสดง
(ก) ชื่อทางการคา และมีคําวา ปุยชีวภาพ
(ข) เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุปุยชีวภาพ
(ค) ปริมาณจุลินทรียรับรอง
(ง) วิธีการเก็บรักษา
(จ) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยชีวภาพตามระบบเมตริก
(ฉ) วัสดุรองรับของปุยชีวภาพ
(ช) ชื่อผูผลิต และที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา
(ซ) วันที่ผลิตและวันสิ้นอายุของปุยชีวภาพ
(ฌ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยชีวภาพตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธี
การและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
จัดใหมีคําชี้แจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสาร
(๖)
กํากับปุยชีวภาพ ในกรณีที่ปุยชีวภาพมีสารเปนพิษผสมอยูดวย
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความใน (๔) และ (๕) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา
ซึ่งขายปุยชีวภาพที่ตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพ
เพื่อการคารายอื่น
มาตรา ๒๑/๒ ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้
จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปน
(๑)
สถานที่ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปน
ไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่
ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาต
(๓) จัดใหมีการวิเคราะหปุยอินทรียทุกครั้งที่ผลิตขึ้นกอนนํา ออกจากสถานที่ผลิต
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกครั้ง ซึ่งตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป
(๔) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นโดยผู
รับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก และในฉลากตอง
แสดง
(ก) ชื่อทางการคา และมีคําวา ปุยอินทรีย
(ข) เครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายอื่นใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุปุยอินทรีย
(ค) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง
(ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยอินทรียตามระบบเมตริก

(จ)

ชื่อผูผลิต และที่ตั้งสํานักงานและสถานที่ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
(ฉ) ขอความอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก
ึ ทะเบียนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธี
(๕) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยอินทรียตามที่ข้น
การและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
จัดใหมีคําชี้แจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสาร
(๖)
กํากับปุยอินทรียในกรณีที่ปุยอินทรียมีสารเปนพิษผสมอยูดวย
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความใน (๔) และ (๕) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
ซึ่งขายปุยอินทรียที่ตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรีย
เพื่อการคารายอื่น”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ใหผูรับใบอนุญาตขายปุยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือสถานที่ทํา
การ แสดงวาเปนสถานที่ขายปุย ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปน
ไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๒) จัดใหมีการแยกเก็บปุยเปนสวนสัดตางหากจากสิ่งบริโภคตามสมควร
(๓) รักษาฉลากที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยและเอกสารกํากับปุยตามที่กําหนด
ไวในมาตรา 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
ในกรณีที่ผูขายแบงปุยเคมีจากภาชนะหรือหีบหอบรรจุเพื่อขายปลีก ผูขาย
(๔)
ตองระบุปริมาณธาตุอาหารรับรองใหตรงกับปุยเคมีที่แบงขายนั้น
(๕) รักษาภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ถาภาชนะหรือ
หีบหอบรรจุปุยชํารุด ใหเปลี่ยนภาชนะหรือหีบหอบรรจุได แตตองจัดใหมีขอความตรงกับภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุเดิมที่ชํารุด
(๖) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๓ ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) แจงการนําเขาปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาที่ทุกครั้งที่นําเขา ตามหลัก
เกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๒) จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือสถานที่ทํา
การแสดงวาเปนสถานที่นําเขาปุย ทั้งนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปาย ใหเปน
ไปตามที่อธิบดีกําหนด
(๓) แสดงใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ ที่ทําการที่
ระบุไวในใบอนุญาต
(๔) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตปุยซึ่งแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหปุย

ทุกครั้งที่นําเขาปุย
(๕) จัดใหมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยที่กําหนดไวในมาตรา ๒๑
(๔) มาตรา ๒๑/๑ (๔) หรือมาตรา ๒๑/๒ (๔) แลวแตกรณี
จัดใหมีเอกสารกํากับปุยตามที่ขึ้นทะเบียนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
(๖)
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
(๗) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ความใน (๕) และ (๖) ไมใชบังคับแกผูนําเขาปุยที่มิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอ”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๓/๑ แหงพระราชบัญญัติปยุ พ.ศ.
๒๕๑๘
“มาตรา

๒๓/๑ ใหผูรับใบอนุญาตสงออกปุยปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) แจงการสงออกปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาที่ทุกครั้งที่สงออกปุย
(๒) จัดใหมีฉลากตามที่อธิบดีกําหนด
(๓) การอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่
เปดเผยซึ่งเห็นไดงาย ณ สถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา สถานที่ขายปุย สถานที่นําเขาปุยหรือสถานที่สง
ออกปุยแลวแตกรณี
มาตรา ๒๖ ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะยายสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา สถานที่
ขายปุยสถานที่นําเขาปุย สถานที่สงออกปุย หรือสถานที่เก็บปุย แลวแตกรณี ตองแจงยายสถานที่
ดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยาย”
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๘ ผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการเลิกกิจการ ตองขายปุยของตนที่เหลือ
อยูใหหมดภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวให
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซึ่งไดแจงการ
เลิกกิจการยังจัดการขายปุยที่เหลืออยูไมหมด ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยที่เหลืออยูนั้นออกขาย
ทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่นื ใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร เงินที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหัก
คาใชจายแลว ใหคืนแกเจาของปุยหรือผูซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด ๔ และความในมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๔

การควบคุมปุย
มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยดังตอไปนี้
(๑) ปุยปลอม
(๒) ปุยเคมีผิดมาตรฐาน
(๓) ปุยเคมีเสื่อมคุณภาพ เวนแตกรณีตามมาตรา ๓๑
(๔) ปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑ หรือปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ
(๕) ปุยที่ตองขึ้นทะเบียน แตมิไดขึ้นทะเบียนไว
(๖) ปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
(๗) ปุยที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดมีปุยเคมีเสื่อมคุณภาพไวในครอบครองตองแจง
ตอพนักงานเจาหนาที่ และหากประสงคจะขายตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.
ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๕) ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งต่ํากวารอย
ละสิบตามที่ขึ้นทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก”
มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒/๑ และมาตรา ๓๒/๒ แหงพระ
ราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
“มาตรา ๓๒/๑ ปุยชีวภาพที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยชีวภาพปลอม
(๑) ปุยชีวภาพที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา
หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๒) ปุยชีวภาพที่แสดงวาเปนปุยชีวภาพที่ขึ้นทะเบียนไว ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๓) ปุยชีวภาพที่ผลิตขึ้นโดยมีชนิดของจุลินทรียไมตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไวหรือที่
ระบุไวในฉลาก
มาตรา ๓๒/๒ ปุยอินทรียหรือวัตถุที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยอินทรีย
ปลอม
ู ื่นหลงเชื่อหรือสําคัญผิดวา
(๑) วัตถุที่ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผอ
เปนปุยอินทรีย
(๒) ปุยอินทรียที่แสดงชื่อวาเปนปุยอินทรียอื่น ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๓) ปุยอินทรียที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
หรือที่ตั้งสถานที่ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๔) ปุยอินทรียที่แสดงวาเปนปุยอินทรียที่ขึ้นทะเบียนไว ซึ่งไมตรงกับความจริง
(๕) ปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต่ํากวารอยละสิบตามที่

ขึ้นทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ ปุยเคมีที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน
(๑) ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งต่ํากวาที่ขึ้น
ทะเบียนไวหรือตามเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน แตไมถึงขนาดเปนปุยเคมีปลอมตามมาตรา ๓๒
(๕)
ปุยเคมีที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือมีลักษณะอยางอื่นที่สําคัญตอ
(๒)
คุณภาพของปุยเคมีผิดไปจากเกณฑที่ขึ้นทะเบียนไวหรือผิดไปจากเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน
(๓) ปุยอินทรียเคมีที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวาที่ขึ้นทะเบียนไวหรือที่ระบุไวใน
ฉลาก”
มาตรา ๒๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๓/๑ และมาตรา ๓๓/๒ แหงพระ
ราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
“มาตรา ๓๓/๑ ปุยชีวภาพที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยชีวภาพต่ํากวา
เกณฑ
(๑) ปุยชีวภาพที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณจุลินทรียรับรองชนิดใดชนิดหนึ่งต่ํากวาที่ได
ขึ้นทะเบียนไวหรือที่ระบุไวในฉลาก
(๒) ปุยชีวภาพที่สิ้นอายุ
มาตรา ๓๓/๒ เพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพปุยอินทรีย ใหอธิบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการปุยมีอํานาจกําหนดเกณฑเกี่ยวกับปริมาณอินทรียวัตถุอัตราสวน
คารบอนตอไนโตรเจน หรือลักษณะจําเปนอยางอื่นของปุยอินทรียแตละชนิดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ปุยอินทรียที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ
(๑) ปุยอินทรียที่ไมเปนไปตามเกณฑที่อธิบดีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง
(๒) ปุยอินทรียที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต่ํากวาที่ขึ้นทะเบียนไว
หรือที่ระบุไวในฉลาก แตไมถึงขนาดเปนปุยอินทรียปลอมตามมาตรา ๓๒/๒ (๕)”
มาตรา ๒๓ ให ย กเลิ ก ความซึ่ ง เป น ชื่ อ ของหมวด ๕ และความในมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๕
การประกาศ การขึ้นทะเบียน และการโฆษณาเกี่ยวกับปุย
มาตรา ๓๔ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ดังตอไปนี้

(๑)

ปุยเคมีมาตรฐาน โดยกําหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสูตร ปริมาณขั้นต่ํา
หรือขั้นสูงของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเปนพิษที่ใหมีในปุยเคมีได และลักษณะจําเปน
อยางอื่นของปุยเคมีมาตรฐานแตละชนิด ทั้งนี้ ใหการกําหนด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกดังกลาวขาง
ตนมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๒) วัตถุที่ใชทําเปนภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย รวมทั้งวิธีปดผนึกหรือเย็บภาชนะ
หรือหีบหอดังกลาวขางตน
(๓) กําหนดน้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบหอเพื่อการคาของปุย
กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะหและเกณฑคลาดเคลื่อนสําหรับการ
(๔)
วิเคราะหตรวจสอบตัวอยางปุย
(๕) กําหนดปุยที่ไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียน โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
(๖) กําหนดปริมาณขั้นสูงของสารเปนพิษที่ใหมีในปุยนอกจากปุยเคมีมาตรฐาน
(๗) กําหนดปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตในการ
ผลิตเพื่อการคา ขาย โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการปุย
ี ีความจําเปนเพื่อปองกันและแกไขการ
(๘) หามสงออกปุยชนิดใดๆ ในกรณีท่ม
ขาดแคลนปุย
มาตรา ๓๕ ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเพื่อการคาหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยผูใด
ประสงคจะผลิตหรือนําเขาปุยชนิดอื่นใด นอกจากปุยเคมีมาตรฐานและปุยที่รัฐมนตรีกําหนดตาม
มาตรา ๓๔ (๕) ตองนําปุยชนิดนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอนและเมื่อไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาปุยนั้นได
มาตรา ๓๖ ผูขอขึ้นทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา ๓๕ ตองสงตัวอยางปุยเคมีที่ขอ
ขึ้นทะเบียนพรอมทั้งแจงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อปุยเคมี
(๒) วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี
(๓) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
(๔) ปุยเคมีที่มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ตองแจงชนิดและปริมาณธาตุ
อาหารดังกลาว
(๕) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
(๖) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยเคมี
(๗) วิธีวิเคราะหปุยเคมี
(๘) วิธีการผลิตปุยเคมีโดยยอ
(๙) ฉลาก
(๑๐) เอกสารกํากับปุยเคมี

(๑๑)

รายงานการวิเคราะหปุยเคมีของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการ
หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
(๑๒) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ”
มาตรา ๒๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๖/๑ และมาตรา ๓๖/๒ แหงพระ
ราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
“มาตรา ๓๖/๑ ผูข อขึ้น ทะเบี ย นปุยชี ว ภาพตามมาตรา ๓๕ ตอ งส ง ตัว อย า งปุย
ชีวภาพที่ขอขึ้นทะเบียนพรอมทั้งแจงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ประเภทหรือชนิดของปุยชีวภาพ
(๒) วัสดุรองรับของปุยชีวภาพ
(๓) ชนิดของจุลินทรียและปริมาณจุลินทรียรับรอง
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
(๕) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยชีวภาพ
(๖) วิธีตรวจวิเคราะห
(๗) วิธีการผลิตปุยชีวภาพโดยยอ
(๘) ฉลาก
(๙) เอกสารกํากับปุยชีวภาพ
(๑๐) รายงานการวิเคราะหจุลินทรียในปุยชีวภาพของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุย
ของทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการปุย
(๑๑) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ
มาตรา ๓๖/๒ ผูขอขึ้นทะเบียนปุยอินทรียตามมาตรา ๓๕ ตองสงตัวอยางปุย
อินทรียที่ขอขึ้นทะเบียนพรอมทั้งแจงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ประเภทหรือชนิดของปุยอินทรีย
(๒) วัตถุอันเปนสวนประกอบหลักของปุยอินทรีย
(๓) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง
(๔) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
(๕) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยอินทรีย
(๖) วิธีวิเคราะหปุยอินทรีย
(๗) วิธีการผลิตปุยอินทรียโดยยอ
(๘) ฉลาก
(๙) เอกสารกํากับปุยอินทรีย
รายงานการวิเคราะหปุยอินทรียของหองปฏิบัติการวิเคราะหปยุ ของทาง
(๑๐)
ราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอื่นที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย
(๑๑) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ”

มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๗ การแก ไ ขรายการทะเบี ย นปุ ย จะกระทํ า ได เ มื่ อ ได รั บ อนุ ญ าตจาก
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๓๘ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน การขอแกไข
รายการทะเบียน หรือการแกไขรายการทะเบียนปุย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย”
มาตรา ๒๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๘/๑ แหงพระราชบัญญัติปยุ พ.ศ.
๒๕๑๘
“มาตรา

๓๘/๑ คา ใช จ า ยในการวิ เ คราะหปุ ย ให ชํ า ระตามอั ต รา วิ ธีก าร และ

เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนปุย เมื่อคณะกรรมการปุย
เห็นวา
(๑) รายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนปุยไมถูกตองตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๖/๑ หรือมาตรา ๓๖/๒ แลวแตกรณี หรือการขอแกไขรายการทะเบียนไมถูกตองตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๓๘
(๒) เปนปุยปลอม
เปนปุยที่มีสารเปนพิษ หรือที่มีจุลินทรียที่ผลิตสารเปนพิษหรือจุลินทรียที่
(๓)
เปนเชื้อโรคเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(๔) เปนปุยที่ใชชื่อทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง
(๕) ปุยที่ขอขึ้นทะเบียนนั้นไมสามารถเชื่อถือในสรรพคุณได
(๖) เปนปุยที่รัฐมนตรีส่งั เพิกถอนทะเบียน เวนแตระยะเวลาไดลวงพนไปแลวไม
นอยกวาสามปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน”
มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๐ ใบสํา คัญ การขึ้นทะเบีย นปุย ใหมีอายุหา ปนับแตวัน ออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน และสามารถตออายุไดครั้งละหาป
ถาผูรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยประสงคจะขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
ปุย จะตองยื่นคําขอกอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยนั้นสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวให
ดําเนินการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
การขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยและการอนุญาตใหตออายุ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”

มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ ปุ ย ที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นไว แ ล ว หากภายหลั ง ปรากฏว า ปุ ย นั้ น อาจไม
ปลอดภัยแกผูใชหรือเปนปุยปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑหรือปุยอินทรียต่ํา
กวาเกณฑ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจสั่งเพิกถอนทะเบียนปุยนั้นได
คําสั่งเพิกถอนทะเบียนปุยนั้น ใหแจงเปนหนังสือใหผถู ูกสั่งเพิกถอนทะเบียนปุยทราบ และประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา ผู ถู ก สั่ ง เพิ ก ถอนทะเบี ย นปุ ย ต อ งส ง ใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นปุ ย นั้ น ต อ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งเพิกถอนทะเบียนปุย”
มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แหงพระ
ราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๒ กรณี ใ บสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นปุ ย สู ญ หายหรื อ ถู ก ทํ า ลายในสาระ
สํ า คั ญ ให ผู รั บ ใบอนุ ญ าตแจ ง ต อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ แ ละยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบสํ า คั ญ การขึ้ น
ทะเบียนปุยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
การขอรับใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยและการออกใบแทนใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนปุยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๔๓ ผูโฆษณาขายปุยจะตอง
(๑) ไมแสดงสรรพคุณปุยเปนเท็จหรือเกินความจริง
(๒) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวปุยหรือเปนสวนประกอบของปุย ซึ่งความ
จริงไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นในปุย หรือมีแตไมเทาที่ทําใหเขาใจ
(๓) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณปุยโดยบุคคลอื่น
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตปุยเพื่อการคา สถานที่ขายปุย สถานที่นําเขาปุย สถานที่
สงออกปุยหรือสถานที่เก็บปุย ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํา
การของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
(๒)
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราช
บัญญัติน้ี เพื่อตรวจคนปุยและอาจยึดหรืออายัดปุย ภาชนะหรือหีบหอบรรจุเครื่องมือ เครื่องใช
หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
นําปุยหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนปุยในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อ
(๓)
ตรวจสอบหรือวิเคราะห ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการปุย
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตและผู
ซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร”

มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๖ ปุยรวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช และเอกสาร
ที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๔๔ ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการสั่ง
เด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงที่สุดไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผู
ครอบครองมิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยึดหรืออายัดหรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาด
ไม ฟ อ งคดี หรื อ วั น ที่ ศ าลพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ไม พิ พ ากษาให ริ บ แล ว แต ก รณี ให ต กเป น ของกรม
วิชาการเกษตรเพื่อจัดการตามที่เห็นสมควร
ถาสิ่งที่ยึดหรืออายัดไวน้ันเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอ
การเกิดความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของปุย พนักงานเจา
หนาที่โดยอนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดปุยนั้น รวมทั้งภาชนะหรือหีบหอบรรจุ เครื่อง
มือ เครื่องใช หรือเอกสารเสียกอนถึงกําหนดก็ได ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน”
มาตรา ๓๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการไมถูกตองเกี่ยวกับฉลาก ภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุปุย หรืออื่นๆ ที่ผูรับใบอนุญาตพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจา
หนาที่สงคําเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการใหเปนไปตามคําเตือนนั้นใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําเตือนนั้น เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลวหากไมปฏิบัติตามคําเตือน
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป”
มาตรา ๓๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ คํ า สั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให แ จ ง เป น
หนังสือใหผูรับใบอนุญาตทราบ”
มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๔ ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองขายปุยของตนที่เหลือใหหมดภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรี เวนแตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏวาผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตยัง
จัดการขายปุยที่เหลืออยูไมหมด ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุยที่เหลืออยูนั้นออกขายทอดตลาดหรือ
ขายโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร เงินที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหักคาใชจายแลวให
คืนแกเจาของปุยหรือผูซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น”
มาตรา ๓๕ ใหยกเลิกหมวด ๘ ปุยอินทรีย มาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติปุย

พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๓๖ ใหยกเลิกความในหมวด ๙ บทกําหนดโทษ มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา
๗๒ แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๖ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการปุยตามมาตรา ๑๑ หรือขัด
ขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๕๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๓๔ (๕) หรือ (๗) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๕๙ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ (๑) มาตรา
๒๖ หรือมาตรา ๒๗ หรือไมปฏิบัติตามคําเตือนของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๘ ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๖๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๒๐ (๒)
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับใบอนุญาตขายปุยเคมี ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยเคมี หรือผูรับใบอนุญาตสง
ออกปุยเคมีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๓/๑ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองปหรือปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๑ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๒ ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่
กําหนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕
หรือมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่พันบาท
มาตรา ๖๓ ผูใดผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๑) ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท
มาตรา ๖๔ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๑) ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม ตองระวางโทษ

ปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงแปดหมื่นบาท
มาตรา ๖๕ ผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยชีวภาพโดยฝาฝนมาตรา ๓๐
(๑) (๕) (๖) หรือ (๗) โดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพปลอม ปุยชีวภาพที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้น
ทะเบียนปุยชีวภาพที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยชีวภาพที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 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 ปุยอินทรียที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนปุย
อินทรียที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยอินทรียที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ตองระวางโทษหนึ่งในสี่ของโทษที่กําหนดตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๔ วรรค
สอง มาตรา ๖๖ วรรคสองมาตรา ๖๗ วรรคสอง มาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง
แลวแตกรณี
มาตรา ๖๖ ผูใดผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ
(๗) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ าผู ก ระทํ า การตามวรรคหนึ่ ง กระทํ า โดยไม รู ว า เป น ปุ ย เคมี ผิ ด มาตรฐานปุ ย ที่
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
มาตรา ๖๗ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗)
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถ าผู ก ระทํ า การตามวรรคหนึ่ ง กระทํ า โดยไม รู ว า เป น ปุ ย เคมี ผิ ด มาตรฐานปุ ย ที่
รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา ๖๘ ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๓) หรือไมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก
เดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูใดผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสองปหกเดือน และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนปุยอินทรีย ผูกระทําตองระวาง
โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นหาพันบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑตอง
ระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตามวรรคสาม
มาตรา ๗๐ ผูใดขายหรือนําเขาปุยชีวภาพโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงหนึ่งปหกเดือน และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

ถาวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนปุยอินทรีย ผูกระทําตองระวาง
โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑตอง
ระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตามวรรคสาม
มาตรา ๗๑ ผูใดผลิตเพื่อการคาหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๕)
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิ
ไดขึ้นทะเบียน ตองระวางโทษปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท
มาตรา ๗๒ ผูใดขายปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา ๓๐ (๕)
ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิ
ไดขึ้นทะเบียน ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท
มาตรา ๗๒/๑ ผูใดโฆษณาขายปุยโดยฝาฝนมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒/๒ ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิต ขาย หรือนําเขาปุยภายหลังที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับวันละไมเกินสี่รอยบาทตลอด
เวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา ๗๒/๓ บรรดาความผิดกรณีไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือ
มาตรา ๒๓/๑ หากผูกระทําความผิดนั้นเปนผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยชีวภาพ ตองระวางโทษกึ่ง
หนึ่งของโทษที่กําหนดตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยอินทรีย
ตองระวางโทษหนึ่งในสี่ของโทษที่กําหนดตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง
มาตรา ๗๒/๔ บรรดาความผิดกรณีฝาฝนมาตรา ๒๐ (๒) หรือมาตรา ๓๐ (๑)
(๕) (๖) หรือ (๗) หากวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนปุยชีวภาพ ผูกระทําความผิดตองระวาง
โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา
๖๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แลวแต
กรณี
ในกรณีที่วัตถุแหงการกระทําความผิดเปนปุยอินทรีย ผูกระทําความผิดตองระวาง
โทษหนึ่งในสี่ของโทษที่กําหนดตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา
๖๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แลวแต
กรณี
มาตรา ๗๒/๕ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เป น นิ ติ บุ ค คล เว น แต ก รณี ต ามมาตรา ๗๒/๒ ให ก รรมการผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ ผู แ ทน
นิติ บุคคล หรื อผูซึ่ง รั บ ผิดชอบในการดํ าเนินการของนิ ติ บุคคลนั้น ต องรับโทษตามที่กฎหมาย

กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการ
กระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น
มาตรา ๗๒/๖ เมื่อศาลไดพิพากษาลงโทษผูใด เนื่องจากไดกระทําความผิดตาม
มาตรา 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 ใหศาลสั่งริบปุย ภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุปุยเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตปุย หรือเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีนั้นใหแกกรม
วิชาการเกษตรเพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๗๒/๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
ที่ไดเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
มาตรา ๓๗ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘
และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการปุยตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาจะไดมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการปุยตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๙ บรรดาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเคมีที่ไดออกให
ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ใี ชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะ
สิ้นอายุ
ถ า ผู รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบสํ า คั ญ การขึ้ น ทะเบี ย นปุย ตามวรรคหนึ่ ง ประสงค จ ะ
ดําเนินกิจการตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยตามพระราชบัญญัติ
นี้กอนใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเดิมสิ้นอายุ และใหดําเนินกิจการตามใบอนุญาต
หรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยเดิมไปพลางกอนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนปุยใหมหรือไดรับแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตหรือการไมรับขึ้นทะเบียน
มาตรา ๔๐ ใหผูผลิตเพื่อการคา ผูขาย ผูนําเขา หรือผูสงออกปุยชีวภาพหรือปุย
อินทรียอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒ และในกรณีที่
เปนผูผลิตหรือผูนําเขาใหยื่นคํา ขอขึ้นทะเบียนปุยตามมาตรา ๓๘ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และเมื่อไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอขึ้นทะเบียนปุยดัง
กลาวแลวใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปโดยถือวาเปนผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงใหทราบถึง
การไมอนุญาตหรือการไมรับขึ้นทะเบียน
ถาผูผลิตหรือผูนําเขาตามวรรคหนึ่งประสงคจะเลิกกิจการที่ถือวาไดรับอนุญาต
หรือไดยื่นคําขอขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลวแตพนักงานเจา
หนาที่ไมรับขึ้นทะเบียน ใหผูนั้นขายปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียของตนที่เหลืออยูหรือปุยชีวภาพหรือ
ปุยอินทรียท่ีพนักงานเจาหนาที่ไมรับขึ้นทะเบียนนั้นใหหมดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดแจงการ

เลิกกิจการ หรือวันที่ไดรับแจงใหทราบถึงการไมรับขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี เวน
แตพนักงานเจาหนาที่จะผอนผันขยายเวลาดังกลาวให
ในกรณี ที่ ป รากฏว า ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู นํ า เข า ตามวรรคหนึ่ ง ขายปุ ย ชี ว ภาพหรื อ ปุ ย
อินทรียท่ีเหลืออยูไมหมดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่นําปุย
ชีวภาพหรือปุยอินทรียที่เหลืออยูหรือที่พนักงานเจาหนาที่ไมรับขึ้นทะเบียนนั้นออกขายทอดตลาด
หรือขายโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีเห็นสมควร เงินที่ไดจากการขายปุยดังกลาวเมื่อไดหักคาใชจาย
แลว ใหคืนแกเจาของปุยหรือผูซึ่งมีสิทธิรับเงินนั้น
มาตรา ๔๑ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.
๒๕๑๘ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
มาตรา ๔๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบทาย]

๑. อัตราคาธรรมเนียม
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการใชปุยของ
เกษตรกรมีมากขึ้น มีการสงเสริมใหใชอินทรียวัตถุตลอดจนนําเทคโนโลยีทางชีวภาพเขามาใชเพื่อ
ประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มคุณคาของธาตุอาหารพืชมากขึ้น แตพระราชบัญญัติปุย
พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใชบังคับในปจจุบัน มุงควบคุมปุยเคมีเปนหลักโดยมิไดมีบทบัญญัติควบคุมปุย
ชีวภาพและปุยอินทรียท่ีชัดเจนเปนเหตุใหมีปุยชีวภาพและปุยอินทรียท่ีไมไดคุณภาพออกสูทอง
ตลาด ประกอบกับอัตราโทษที่กําหนดไวเดิมไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและคาเงินที่เปลี่ยน
แปลงไป สมควรปรับปรุงการควบคุมปุยและบทกําหนดโทษรวมทั้งบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของให
สอดคลองกับการใชปุยที่เ ปลี่ยนแปลงไป เพื่อ รั กษาไวซึ่งประโยชนของเกษตรกรและภาคการ
เกษตร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

๑
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