
ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปุย: ศึกษามาตรการ 
เกี่ยวกับการผลิต การนําเขา และการจําหนายปุยเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกรัฐ  ชัดใจ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขานิติศาสตร คณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค  

มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
พ.ศ. 2555 

DPU



 

  

LEGAL PROBLEN ON FERTILIZER BUSINESS LAW: 
CASE STUDY OF MANUFACTURING  IMPORT AND DISTRIBUTE 

CHEMICAL FERTILIZER MEASUREMENT 
 
 
 
 
 
 

 EKARAT  CHATJAI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  

for the Degree of Master of Laws  
Department of Law 

Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University  
2012 

DPU



ค 

หัวขอวิทยานพินธ          ปญหากฎหมายเกีย่วกับการประกอบธุรกจิปุย : ศึกษามาตรการเกี่ยวกบั 
   การผลิต การนําเขา และการจําหนายปุยเคมี 
ช่ือผูเขียน   เอกรัฐ  ชัดใจ  
อาจารยท่ีปรึกษา    รองศาสตราจารย ดร.กัลยา  ตัณศิริ 
สาขาวิชา    นิติศาสตร   
ปการศึกษา    2555 
 

บทคัดยอ 
  
 ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญของประเทศไทยมักประสบปญหาเร่ืองผลผลิตทาง 
การเกษตรท่ีไดตกตํ่า อันเนื่องมาจากปญหาเรื่องดินไมมีคุณภาพ การท่ีจะทําใหผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มข้ึนจึงตองอาศัยปุยเปนตัวชวย ปุยจึงมีบทบาทท่ีสําคัญตอการเกษตรกรผูบริโภค แต
เนื่องจากปุยเคมีประเทศไทยไมมีแหลงวัตถุดิบท่ีจะนํามาผลิตเปนปุยเคมีได ทําใหผูประกอบธุรกิจ
ปุยเคมีตองนําเขาแมปุยซ่ึงเปนสวนประกอบของปุยเคมีและปุยเคมีสําเร็จรูปจากตางประเทศ เพื่อ
นํามาผลิตเปนปุยเคมีและจําหนายปุยเคมีใหเกษตรกรผูบริโภค เม่ือกระบวนการตางๆ ไมวาจะเปน
กระบวนการผลิต การนําเขาและการจําหนายปุยเคมี สวนหน่ึงเกิดข้ึนในตางประเทศจึงทําใหเกิด
ปญหาเร่ืองปุยเคมีปลอม ปุยเคมีไมไดมาตรฐาน โดยไดสรางปญหาอยางมากใหกับเกษตรกร
ผูบริโภคปุยเคมี   
 จากการศึกษาพบวา การเปดเสรีทางการคากอใหเกิดปญหาในเร่ืองการประกอบธุรกิจ
ปุยเคมีในประเทศไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวเร่ิมต้ังแตการนําเขาแมปุยและปุยสําเร็จรูปจากตางประเทศ 
แลวนําไปผสมกับวัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ โดยมีผูประกอบการปุยเคมีรายใหญเปนผูนําเขา
ปุยเคมีเพ่ือจําหนายรวมถึงนําเขาปุยเคมีเพื่อนํามาผลิตเปนปุยผสมจําหนาย โดยจัดจําหนายผานทาง
ผูแทนจําหนายและผูคาปลีก ซ่ึงในแตละข้ันตอนไมปรากฏวามีกฎหมายควบคุมไวเปนการเฉพาะ 
รวมถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมคุณภาพปุยเคมีไมสามารถใหความคุมครองผูบริโภคในธุรกิจ
ปุยเคมีไดอยางเต็มท่ี เนื่องมาจากปญหาและอุปสรรคหลายอยาง อีกท้ังกฎหมายในบางเร่ืองยังขาด
ความชัดเจน ไมวาจะเปนในเร่ืองของการขายตรงปุยเคมี รวมถึงในกรณีของการโฆษณาท่ีไมมี
บทบัญญัติเร่ืองการควบคุมการสงเสริมการขายประกอบการโฆษณา อีกท้ังปญหาในเร่ืองของ
มาตรการลงโทษท่ียากตอการพิสูจนและไมสนองตอบตอความตองการที่แทจริงของเกษตรกร
ผูบริโภคปุย 

ฆ 
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 จากการศึกษาปญหาดังกลาวผูเขียนจึงไดเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาโดยให 
เพิ่มบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ในเร่ืองมาตรฐานของการผลิต การนําเขา และการจําหนายปุยเคมีวาในแตละข้ันตอนควร
มีมาตรฐานเปนอยางไร กําหนดใหการโฆษณาขายปุยเคมีตองบอกสวนผสมพรอมท้ังคุณสมบัติทาง
เคมีท่ีมีอยูเพื่องายตอการตรวจสอบ เพิ่มบทบัญญัติวา “หามมิใหนําปุยเคมีไปขายเปนสินคาในธุรกิจ
ขายตรง” รวมถึงกําหนดโทษจําคุกและโทษปรับสําหรับผูท่ีกระทําการฝาฝน กําหนดมาตรการ
เยียวยา ชดเชยความเสียหายในทางแพงใหแกเกษตรกรไวเปนการเฉพาะ รวมถึงจัดต้ังหนวยงาน
ระดับกรมข้ึนเพื่อทําหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแลเร่ืองปุย และรัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนในเร่ือง
ของการปราบปรามปุยเคมีปลอม หรือปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน 
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ABSTRACT   
 

 At present most Thai agriculturists often face a problem concerning low price of 
agriculture product due to low quality of soil. Therefore, in order to increase a number of 
agricultural products, fertilizers are used. Fertilizers play an important role to agriculture. 
However, Thailand does not have material to produce chemical fertilizers. It is necessary to 
import fertilizer materials, components of chemical fertilizers and instant chemical fertilizers to 
produce and distribute chemical fertilizers to agriculturists. Once one of the processes such as 
production, importation and distribution of chemical fertilizers occurs abroad, there are problems 
such as fake fertilizers, and nonstandard fertilizers, which cause difficulty to agriculturists. 
 This study finds that free trade causes problems to chemical fertilizer business in 
Thailand. The problems begin with importation of fertilizer materials and of instant chemical 
fertilizers, then mixing these fertilizers with raw material easily found in Thailand. Major 
chemical fertilizer business operators import such fertilizers to distribute or produce and then 
distribute via distributers or retailers. Nevertheless, there is no specific law concerning each 
process. Responsible authorities, moreover, cannot fully provide protection to agriculturists 
because of many hurdles. Strictly speaking, some laws such as direct sale of chemical fertilizers, 
and advertisement are unclear. There is no legal provision concerning controlling promotion in 
advertisement. Punishment is difficult to prove and does not respond to agriculturists’ actual 
needs. 
 From the abovementioned problems, this author recommends adding new provisions 
in the Fertilizer Act B.E. 2518 (1975) as amended by the Fertilizer Act (No. 2) B.E. 2550 (2007) 
in issues concerning standard of production, importation, and distribution of chemical fertilizers. 
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It should specify standard of each process. An advertisement of chemical fertilizer should 
mention its component and chemical qualification so it is easy to check. A provision mentioning 
“chemical fertilizers cannot be merchandise in any direct business.” should be added. It should 
also prescribe an imprisonment and a fine, remedial measures and civil compensation to 
agriculturists. A department should be established to control and regulate issues concerning 
fertilizers. Furthermore, the government should have a clear policy concerning suppressing fake 
fertilizers and nonstandard fertilizers. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีก็ดวยความเมตตาและกรุณาอยางยิ่งของ
รองศาสตราจารย ดร.กัลยา ตัณศิริ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยทานไดกรุณาสละเวลาชวย
ช้ีแนะ ซักถาม ใหแนวคิดในทางวิชาการ รวมท้ังดานตํารา แหลงขอมูลการศึกษาอยางใกลชิด ทําให
วิทยานิพนธมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ. โอกาสนี้ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ท่ีไดเมตตารับเปน
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมท้ังรองศาสตราจารยไพฑูรย  คงสมบูรณและรองศาสตราจารย  
ดร.ภูมิ โชคเหมาะท่ีไดเมตตาและเสียสละเวลาอันมีคารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ คําแนะนํา
และขอคิดเห็นตาง ของทานอาจารยท้ังสามทานสูงคา และเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับ ผูเขียนใน
การทําวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
 หากวิทยานิพนธฉบับนี้พอจะมีคุณคาและประโยชนในการศึกษาอยูบาง ผูเขียนขอมอบ
แดครูบาอาจารยทุกทานท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใหแกผูเขียนมาต้ังแตเยาววัย แตหากวิทยา 
นิพนธฉบับนี้มีขอผิดพลาดหรือบกพรองประการใดแลว ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
 
 

เอกรัฐ  ชัดใจ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 แมวาประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมมาก
ข้ึนใน 30 ปท่ีผานมา แตพื้นฐานของประเทศยังเปนประเทศเกษตรกรรมในปจจุบันพลเมืองกวา 
รอยละ 70 ยังมีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเนื่องมาจากความเหมาะสมของพ้ืนท่ีประกอบกับ
ความสามารถพิเศษดานเกษตรกรรมของคนไทย 
 ปญหาของเกษตรกรไทยท่ีพบสวนใหญมักเปนปญหาเร่ืองท่ีดินและผลผลิตท่ีไดต่ํา
ดังนั้น การที่จะทําใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่ม จึงตองอาศัยปุยเปนตัวชวย ปุยจึงมีบทบาทท่ีสําคัญ
ตอการเกษตรและความอยูรอดของชาติเกษตรกรจึงมีความจําเปนตองใชปุยท่ีมีคุณภาพเขามาเสริม
ในการเพิ่มผลผลิต 

ซ่ึงปุยตามความหมายของเกษตรกรหรือนักวิชาการเกษตรก็คือสารอินทรียหรือสาร 
อนินทรียใดๆ จะเปนธรรมชาติหรือสังเคราะหก็ตามเม่ือใสลงไปในดินโดยวัตถุประสงคในการ
เพิ่มเติมธาตุอาหารพืชใหแกดินหรือตามความหมายตามพระราชบัญญัติปุย ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550ได
ใหความหมายวา “ปุย” หมายความวาสารอินทรีย หรืออนินทรียไมวาจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือ
ทําข้ึนก็ตามสําหรับใชเปนธาตุอาหารแกพืชไดไมวาโดยวิธีใดหรือทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีในดินเพื่อบํารุงความเติบโตแกพืชในพระราชบัญญัติปุย ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 ยังใหคํานิยามของ 
“ปุยเคมี” ไววาเปนปุยท่ีไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะหรวมท้ังปุยเชิงเดียวปุยเชิงผสม 
ปุยเชิงประกอบและหมายถึงปุยอินทรียท่ีมีปุยเคมีผสมอยูดวยแตไมรวมถึงปูนขาว ดินมารล  
ปูนพลาสเตอร หรือยิบซ่ัมเหตุผลท่ีมีคํานิยามของปุยก็เพื่อเปนความรูและเปนบรรทัดฐานเบ้ืองตน 
 อีกท้ัง ประเทศไทยไดทําการเพาะปลูกพืชติดตอกันมานานประกอบกับการบํารุงรักษา
ความอุดมสมบูรณของดินโดยการใชปุยอินทรียปุยเคมียังไมมากพอเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุ
อาหารที่พืชนําออกไปจากดินจึงทําใหดินมีความอุดมสมบูรณต่ําถึงแมในปจจุบันเกษตรกรไทย 
จะนิยมใชปุยเพิ่มข้ึนทุกปก็ตามแตโดยเฉล่ียแลวประเทศไทยมีการใชปุยนอยมากเม่ือเปรียบเทียบ
กับประเทศท่ีพัฒนาแลวเชนในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน หรือแมประเทศในกลุมอาเซียนดวยกัน
ปญหาท่ีเกษตรกรไทยยังมีการใชปุยเคมีในการเพิ่มผลผลิตนอยกวาประเทศเกษตรกรรมอ่ืนๆอาจจะ
มาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
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 1) ปญหาราคาปุยเคมีแพงเกินไปและราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําจึงทําใหเกษตรกร
ไดรับผลตอบแทนจากการใชปุยเคมีไมคุมคากับการลงทุนการนําส่ังปุยเคมีเขามาจากตางประเทศจึง
ทําใหระบบราคาการจําหนายปุยไมสมํ่าเสมอในชวงท่ียังไมถึงฤดูเพาะปลูกปุยคอนขางจะมีราคาถูก
แตเม่ือถึงฤดูกาลปลูกพืชปุยเคมีมักจะมีราคาแพงตามกลไกของตลาด  
 2) ปญหาการถือครองท่ีดินและระบบการเกษตรของประเทศไทยเกษตรกรสวนใหญ
ไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองพื้นดินท่ีเหมาะสมกับการเกษตรหรือพื้นท่ีในเขตชลประทานไดถูก
จัดสรรเปนท่ีอยูอาศัยหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีไมใชการเกษตรเมื่อเกษตรกรไมมีท่ีดินทํากินก็ไดบุกรุกท่ี
ทํามาหากินใหมในเขตปาสงวนจนเปนปญหาตอๆ ไปแตถึงแมเกษตรกรบางสวนจะมีท่ีดินเปนของ
ตนเองท่ีเหลานั้นมักมีความเส่ียงสูงในการใชปุยสําหรับการเพิ่มผลผลิตจึงทําใหตนทุนการผลิตดาน
การใชปุยสูงไปดวย 
 3) ปญหาการขาดการจัดระบบการใหน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การใหน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพจะเปนการสงเสริมการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพและลดการเส่ียงดานการใช
ปุยเคมีในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 4) ปญหาเร่ืองคุณภาพและปริมาณปุยเคมีท่ีจําหนายในทองตลาดรวมถึงปญหาการเอา
รัดเอาเปรียบของผูประกอบการคาปุยบางคน และบางกลุมในเร่ืองปุยปลอมปุยดอยมาตรฐาน ปุย
เส่ือมคุณภาพ ปุยมีน้ําหนักไมตรงตามท่ีระบุไวในฉลากตลอดจนการโฆษณาโออวดคุณภาพของปุย
จนเกินความเปนจริงซ่ึงเปนสาเหตุของการเพ่ิมราคาของปุยและตนทุนการใชปุย1 
 รวมถึงจากขอมูลการศึกษาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เกี่ยวกับการทําธุรกิจปุยของ
สหกรณในป 2550 ท่ีผานมา ในกลุมธุรกิจซ้ือขายปุยลวงหนาในรูปแบบของต๋ัวปุยจากสหกรณท่ีทํา
ธุรกิจปุยจํานวน 1,418 แหง พบวาปริมาณการจัดซ้ือปุยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยรวมถึงรอยละ 
85 เม่ือเทียบกับป 2547 มูลคา 7,820.66 ลานบาท แบงเปนปุย 5,144.24 ลานบาท และต๋ัวปุย 
2,676.42 ลานบาท และจากการจัดซ้ือปุยของสหกรณ พบวา สหกรณจํานวน 314 แหง หรือรอยละ 
22.14  ไมมีการสํารวจความตองการปุยของสมาชิกกอนการจัดซ้ือ จํานวน 290 แหงหรือรอยละ 
20.45 ไมผานการอนุมัติใหจัดซ้ือปุยตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการและอีกจํานวน 217 แหง หรือ
รอยละ 15.30 ไดรับการอนุมัติจัดซ้ือไดเปนบางคร้ังเทานั้น 
 ขณะเดียวกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณยังไดตั้งขอสังเกตถึงการทําธุรกิจซ้ือขายต๋ัวปุย
ลวงหนาของสหกรณ พบวามีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนคอนขางมาก เม่ือเทียบกับป 2547 โดย 
 
                                                 

1 บทความเรื่อง  “ปญหาเกษตรกรไทยกับการใชปุยเคมี.”  ระบบออนไลน.  สืบคนวันที่ 5 พ.ค. 2554, 
จาก http://www.nsru.ac.th/e-learning/soil/lesson_11_6.php 

DPU



 

 

3 

 

เพิ่มข้ึนจาก 622.90 ลานบาทในป 2547 ขยายเพิ่มข้ึนเปน 2,676.42 ลานบาท ในป 2550 โดยขยายตัว
เพิ่มข้ึนถึง 3.3 เทาตัวโดยเฉพาะปริมาณการจัดซ้ือต๋ัวปุยท่ีเปนเงินเช่ือมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากข้ึน
ถึง 4.4 เทาตัว โดยสวนใหญรอยละ 70  เปนการจัดซ้ือกับบริษัทหรือตัวแทนจําหนายปุยและพบวา
บริษัทหรือตัวแทนจําหนายปุยสวนใหญรอยละ 53.20 ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลรวมถึงตามท่ี
ปรากฏเปนขาวท้ังในหนาหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนอินเทอรเน็ต เร่ืองผลิตภัณฑปุยปูแดงไคโตรซาน 
ท่ีนอกจากจะดอยคุณภาพแลวยังเขาขายแชรลูกโซ และสงผลเสียอยางมากในปจจุบัน 
 ซ่ึงจากปญหาดังท่ีไดกลาวไปแลวกฎหมายเกี่ยวกับปุยเคมีประเทศไทย  ในปจจุบันมิได
มีกฎหมายออกมารองรับเปนการเฉพาะ ผูเขียนเห็นวาควรจะตองมีมาตรการทางกฎหมายท่ีออกมา
รองรับ รวมถึงควรมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมคุณภาพปุย ตั้งแตกระบวนการในข้ันตอนของการ
ผลิต นําเขา จําหนาย เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศใหไดใช
ปุยเคมีราคาถูกและมีคุณภาพรวมถึงยังเปนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหกับประเทศชาติอีกดวย   
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแบบเสรี และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
 2. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจปุยเคมีในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 3. เพื่อวิเคราะหปญหากฎหมาย เกี่ยวกับการผลิต  การนําเขา  และการจําหนายปุยเคมี 
 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต การนําเขา และการ
จําหนายปุยเคมี 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 ปญหาปุยปลอมปุยดอยคุณภาพไดสรางปญหาอยางมากใหกับผูบริโภค ซ่ึงในปจจุบัน
กฎหมายท่ีมีอยูเดิมรวมท้ังท่ีเกี่ยวของยังขาดสาระสําคัญเกี่ยวกับการผลิต การนําเขาและการจําหนาย
ปุยเคมีเปนการเฉพาะ รวมถึงรัฐเองก็มิไดเขามาทําหนาที่ในการควบคุมดูแลธุรกิจปุยเคมีอยางจริงจัง
เพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นศรัทธาใหกับผูบริโภครวมถึงทําใหเกษตรกรไดใชปุยท่ีมีคุณภาพ  
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของรัฐ 
ในการควบคุม ดูแล การผลิต นําเขา จําหนาย การโฆษณาและคุณภาพ รวมท้ังมาตรการลงโทษให
เหมาะสม 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 งานวิจัยนี้มุงศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ บทบาทของ
รัฐในการควบคุมการประกอบธุรกิจ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค รวมถึงศึกษา
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับปุย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดย  
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551   
นอกจากนั้นยังไดทําการศึกษาถึงกฎหมายปุยและมาตรการในการควบคุมปุยเคมีของประเทศท่ีใช
ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common law) อันไดแก สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประเทศท่ี
ใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil law) คือ ประเทศญ่ีปุนเพื่อนําเอาผลท่ีไดรับจาก
การศึกษามาปรับใชกับการควบคุมการประกอบธุรกิจปุยเคมีของไทยตอไป 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาคนควา
รวบรวมจากหนังสือ วารสาร รายงาน บทความ หนังสือพิมพ งานวิจัยตางๆจากเอกสารภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และจากอินเทอรเน็ต อีกท้ังไดทําการวิจัยภาคสนาม (Field Research) เจาะลึก
บุคคลซ่ึงเกี่ยวของกับการผลิต  การนําเขา การจําหนายและเกษตรกรผูใชปุยเคมีรวมถึงขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณแลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อเสนอแนะตอไป 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแบบเสรี และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
 2. ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปุยเคมีในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 3. ทําใหทราบถึงปญหากฎหมาย เกี่ยวกับการผลิต การนําเขา และการจําหนายปุยเคมี 
 4. ทําใหทราบแนวทางการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการผลิต การนําเขา การจําหนาย
ปุยเคมี 
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บทที่  2 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเสรีและแนวคดิ 

ทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
 
  ธุรกิจปุยเคมี ไมใชเร่ืองระหวางผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคเทานั้น หากแตเปนเร่ืองท่ี
สงผลกระทบในวงกวาง ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําการศึกษาวาเหตุใด
ธุรกิจประเภทนี้ รัฐจึงตองเขามาแทรกแซง ท้ังท่ีเปนเร่ืองระหวางเอกชนกับเอกชน ซ่ึงในบทน้ี 
ผูเขียนจะไดทําการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเสรีภาพในประกอบธุรกิจ รวมถึงบทบาทของรัฐ
ในการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ และแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวการคุมครองผูบริโภค ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปุยเคมี 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ 
  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม (Laissez-Faire or Capitalism) เปนระบบ
เศรษฐกิจท่ีใหเสรีภาพแกภาคเอกชนในการเลือกดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเอกชนสามารถมี
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน มีเสรีภาพในการเลือกตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามท่ีตนถนัด
และมีระบบกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินเปนแรงจูงใจทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แต
อยางไรก็ตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไดกอใหเกิดปญหาความเหล่ือมลํ้าอันเนื่องจากความ 
สามารถท่ีแตกตางกันในแตละบุคคลโดยพ้ืนฐานทําใหความสามารถในการหารายไดไมเทากัน ผูท่ี
มีความสามารถสูงกวาจะเปนผูไดเปรียบผูท่ีออนแอกวาในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกรณีของ
ธุรกิจปุยเคมีซ่ึงเปนปญหาในระหวางผูประกอบการกับผูบริโภคซ่ึงเปนเกษตรกรรากหญา ซ่ึงเปน
ผลมาจากแนวคิดในเร่ืองของเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ  
 2.1.1 แนวคิดเร่ืองเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ   
 เดิมการคายังคงจํากัดอยูในลักษณะแคบ คือ เปนการคาในทองถ่ินไมสลับซับซอนรัฐไม
มีความจําเปนในการเขาแทรกแซงการทําสัญญาเพราะทุกคนต้ังอยูบนพ้ืนฐานความมีอิสระและ
เสรีภาพของบุคคลในการทําสัญญาก็เทาเทียมกันซ่ึงสงผลใหระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-
Faire)เกิดข้ึนโดยสมมติฐานวามนุษยทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจในการเลือกบริโภค
สินคาเทาๆ กันรัฐจะไมเขาแทรกแซงเสรีภาพในการตกลงเขาทําสัญญาของเอกชนหลักกฎหมายท่ี
เกี่ยวดวยการคาหลักหนึ่งจึงเกิดข้ึนนั้นคือในการซ้ือขาย“ผูซ้ือตองระวัง”คือหากมีความเสียหายใดๆ
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เกิดข้ึนจากการทําสัญญาซ้ือขายหรือมีความชํารุดบกพรองจากทรัพยท่ีซ้ือขายความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
นั้นผูซ้ือตองรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเองนั้นคือหลัก Let the buyer beware หรือภาษาโรมัน Caveat 
Emptor (หลักผูซ้ือตองระวัง)1 กลาวคือ 
 ในสมัยโรมันยุคกลางถือเปนยุคเร่ิมตนแหงการคุมครองผูบริโภคเพราะไดมีการกําหนด 
กฎเกณฑการใหความคุมครองผูซ้ือหรือผูใชสินคานั้นคือกฎเกณฑในเร่ืองความชํารุดบกพรองของ
สินคากลางซึ่งกฎเกณฑดังกลาวถือเปนจุดเร่ิมตนในการพัฒนากฎหมายเพ่ือการคุมครองผูบริโภค
ในสมัยตอมาศาสนาจักรถือวาเปนกลุมแรกท่ีทําหนาท่ีในการใหความคุมครองผูบริโภคโดยใช
อํานาจในทางวัฒนธรรมและในทางศาสนาเขามามีสวนในการคุมครองผูบริโภคเชนขอบังคับ
เกี่ยวกับการจําหนายสินคาการหามการโฆษณาเปนตนถาละเมิดขอบังคับดังกลาวจะตองถูกลงโทษ 
แตอํานาจและจริยธรรมของศาสนาจักรตลอดจนกฎเกณฑขอบังคับของกลุมอาชีพตางๆยังไม
เพียงพอตอการคุมครองผูบริโภคดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีรัฐจะตองออกกฎหมายเพ่ือคุมครอง
ผูบริโภคอีกทางหน่ึงดวยกฎหมายดังกลาวมุงเนนท่ีจะใหความคุมครองผูบริโภคในทางเศรษฐกิจ
โดยกําหนดวาสินคานั้นจะตองเปนสินคาตามความตองการของผูบริโภคตองไมหลอกลวงไมชํารุด
บกพรอง 
 ตอมาในศตวรรษท่ี 18-19 เปนยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมากซ่ึงมีแนวคิดวาการ
ประกอบธุรกิจการคาควรเปนไปอยางเสรีการท่ีรัฐเปนผูดําเนินการทางดานธุรกิจโดยเขามามี
บทบาทแทรกแซงการทําสัญญาไดนั้นจะสงผลใหเศรษฐกิจไมกาวหนารัฐควรปลอยใหเอกชน
ประกอบธุรกิจไดโดยอิสระซ่ึงจะทําใหเอกชนแตละคนตองแขงขันกันและกระทําในส่ิงท่ีดีข้ึน
ทายท่ีสุดเศรษฐกิจจะกาวหนามากกวาท่ีเคยเปนแนวความคิดดังกลาวนี้ไดวางขอหามไมใหรัฐเขา
ไปยุงเกี่ยวกับเร่ืองการคาโดยถือวารัฐควรมีหนาท่ีในดานการตางประเทศและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเทานั้นจากแนวความคิดดังกลาวจึงไดเกิดเหตุการณเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญข้ึน
เรียกวา “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” ซ่ึงเร่ิมต้ังแต ค.ศ. 1760 เปนตนมานอกจากนี้ยังไดเกิดเหตุการณ
เปล่ี ยนแปลงทางด านสั งคมการเมื องและการปกครองของประเทศต างๆ คื อการประกาศ 
อิสรภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776) การปฏิวัติในประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส (ค.ศ. 
1789-1799)ไดมีการนําระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ (Republic) มาใชโดยประชาชนทุกคนมี
สิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองลัทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) ซ่ึงเปนแกนของระบบการ
ปกครองดังกลาวไดรับความนิยมอยางแพรหลายและแผอิทธิพลขยายไปสูแนวความคิดระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez Faire) มีการกําหนดหลักกฎหมายใหมๆ โดยถือวาประชาชนทุกคนมี 
 
                                                 

1  สุษม  ศุภนิตย.  (2546).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 1-2. 
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อิสระท่ีจะทําสัญญากันอยางใดก็ได (Freedom of Contract) ซ่ึงเม่ือตกลงกันเชนใดแลวก็ตองบังคับ
กันเชนนั้นโดยเครงครัด (Sanctity of Contract) เชนในการซ้ือขายสินคาถามีขอบกพรองในสินคา
อยางใดก็เปนเร่ืองท่ีผูซ้ือเองจะตองรับภาระในความเสียหายนั้นเนื่องจากตนเปนผูเลือกซ้ือสินคา
ประเภทนั้นเองหลักนี้เรียกกันวา  “Caveat Emptor หรือ Let the buyer beware”2 ซ่ึงเปนหลักท่ีไดรับ
การยอมรับและขยายความจนถือเปนหลักสําคัญในกฎหมายพาณิชยตั้งแตนั้นมาหลักกฎหมายเชนนี้
มีข้ึนเพราะถือวาคนทุกคนมีความเทาเทียมกันมีความเสมอภาคกันมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันท่ีจะ
ตกลงใหมีนิติสัมพันธกันเชนใดก็ไดเม่ือมีความเสียหายใดเกิดข้ึนตนก็ตองรับภัยพิบัตินั้นเองเพราะ
ตนเปนผูกอข้ึนไว 
 หลังจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไดนํามาใชอยางกวางขวางเวลาไดพิสูจนใหเห็นวา
หลักการของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมิไดถูกตองท้ังหมดการปลอยใหมีการแขงขันกันอยางเต็มท่ี
กลับทําใหมีการรวมตัวกันเพื่อแขงขันผายท่ีมีพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงกวาจะชนะและลม
คูแขงรายยอยไดทําใหเกดิแนวโนมท่ีจะเกิดภาวะตลาดแบบผูกขาด (Monopoly) ในศตวรรษท่ี 20  ป
ค.ศ.1930 เร่ิมเดนชัดข้ึนในแถบประเทศตะวันตกซ่ึงประเทศแถบตะวันตกเร่ิมตะหนักถึงผลนี้
ประกอบกับแนวความคิดทางดานสวัสดิการสังคม(Social Welfare)เร่ิมไดรับความนิยมมากข้ึน
เพราะดูจะสมควรและมีความเปนธรรมมากกวาประเทศในโลกตะวันตกรวมท้ังสหรัฐอเมริกาเองก็
ยอมรับวาการแขงขันอยางเสรีโดยไมมีการควบคุมนั้นไมถูกตองและเห็นกันวารัฐมีหนาท่ีตอง
คุมครองประชาชนดวยจึงเร่ิมมีการออกกฎหมายมาบังคับการประกอบธุรกิจตางๆท่ีกระทบถึงความ
ปลอดภัยและผาสุกแหงสาธารณชนซ่ึงเทากับถือวาในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีสมัยใหม (Modern 
Capitalism) รัฐมีอํานาจเขามาแทรกแซงการประกอบธุรกิจของเอกชนไดตามสมควรเพ่ือพิทักษให
เกิดการแขงขันอยางเปนธรรมและเพื่อประโยชนสาธารณะนอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงภาวการณ
ปจจุบันจะเห็นไดวาประชาชนผูบริโภคไมไดมีฐานะความรูและความสามารถเทาเทียมกับผู
ประกอบธุรกิจจนมีผูใหขอสังเกตวาผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีถูกแสวงหาประโยชนแตฝายเดียว3 

การคุมครองผูบริโภคจึงมีความจําเปนเม่ือความเทาเทียมกันไมมีแลวหลักกฎหมายก็
ควรเปล่ียนไปโดยนาจะใหผูขายเปนฝายตองระวังบาง (Let the seller beware) เพราะผูขายอยูใน
ฐานะท่ีไดเปรียบกวาแนวความคิดในการคุมครองผูบริโภคไดปรากฏออกมาในหลายรูปแบบและมี

                                                 
2  Gordon Borrie and Aubrey L. Diamond. (1964). The Consumer, Society and the Law.  pp. 15-49.

อางใน พิทยา  วิทยาไพโรจน. (2549).  ปญหาทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาไมเปนธรรม: ศึกษา 
กรณีสัญญาประกันวินาศภัย.  หนา 8. 

3  Richard H. Buskirk and James T. Rothe.  (1973). “Consumerism : Aninterpretation.” Consumerism 
:The Eternal Triangle : Business, Government and Consumers 31,8. p. 29. อางในแหลงเดิม. 
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การรวมตัวในกลุมของผูบริโภคมากขึ้นทุกขณะเพื่อใหเกิดน้ําหนักในการเรียกรองจนทําใหกลุมผู
ประกอบธุรกิจซ่ึงจับตามองการเคล่ือนไหวชนิดนี้ขนานนามกระบวนการน้ีวา “ลัทธิผูบริโภคนิยม” 
(Consumerism)4การศึกษาต่ําของผูบริโภคความไมรูในคุณภาพของสินคาท่ีทันสมัยความยุงเหยิง
ของขาวสารเกี่ยวกับสินคาการมีสินคายี่หอตางๆมากเกินไปตลอดจนการชักจูงใจใหผูบริโภคเกิด
ความรูสึกอยากซ้ือสินคาเหลานี้ทําใหเห็นกันวาผูบริโภคจะตองรวมตัวกันใหมากข้ึนเพื่อคุมครอง
ตนเองและชดเชยการทํางานลาชาของรัฐและรัฐเองก็ควรจัดต้ังองคกรพิเศษข้ึนรับภาระในดานนี้
โดยเฉพาะ5 
 ในภาวะท่ีผูบริโภคตองอยูในฐานะเสียเปรียบดังกลาวขางตนทําใหมีผูคิดกันวาผูบริโภค 
จะตองมีสิทธิบางอยางเพิ่มข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับภาวะสังคมสมัยใหมและโดยมากจะเห็นดวย 
กับคําพูดของประธานาธิบดีเคนเนดี้เม่ือป ค.ศ. 1962 ในการใหนโยบายแก Consumer Advisory 
Council6 ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะน้ันจัดต้ังข้ึนเพื่อพิจารณาหาทางคุมครองผูบริโภควา “ถา
รัฐบาลจะกระทําใหสมกับความรับผิดชอบท่ีมีตอผูบริโภคในการใชสิทธิของเขาเหลานั้นแลว
จะตองมีกฎหมายและการดําเนินการของฝายปกครองเพ่ิมข้ึนและสิทธิท้ังหลายท่ีบรรดาผูบริโภคท่ี
อยูจะตองรวมถึง 
 1) สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัย  
 2)  สิทธิท่ีจะไดรับขาวสาร  
 3)  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาและบริการ  
 4)  สิทธิท่ีจะเรียกรองในนโยบายของรัฐ 
 5)  สิทธิท่ีจะไดรับคาชดเชยความเสียหาย  
 6)  สิทธิท่ีจะอยูในสังคมแวดลอมท่ีสะอาดและ 
 7)  สิทธิท่ีจะไดรับความรู”  
 คํากลาวของประธานาธิบดีเคนเนดี้ยังคงยึดถือเปนหลักกันเร่ือยมาประกอบกับเม่ือ
พิจารณาถึงภาวการณปจจุบันจะเห็นไดวาประชาชนผูบริโภคไมไดมีฐานะ ความรูและความเทา
เทียมกันกับผูประกอบธุรกิจจนมีผูใหขอสังเกตวาผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีถูกแสวงหาประโยชน

                                                 
4  Ralph Nader.  (1974).  “The Great American Gyp.”  Consumerism: Search for the Consumer 

Interest 23, 7.  p. 12. อางในแหลงเดิม. 
5  Louis L. Stern.   (1971). “Consumer Protection Via Self-Regulation.” 35 Journal of Marketing 3, 7. 

p. 47. อางใน เลมเดิม หนา  9. 
6  Consumer Advisory Council.  (1963).  First Report 5, Executive Office of the President.  อางใน  

เลมเดิม.  หนา  9. 
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แตฝายเดียวการคุมครองผูบริโภคจึงมีความจําเปนเม่ือความเทาเทียมกันไมมีแลวหลักกฎหมายก็ควร
เปล่ียนไปเนื่องจากวิวัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมยุคอุตสาหกรรม7 
 2.1.2 ทฤษฎีกฎหมายในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 
 ในสมัยท่ีมีการใชระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez Faire) ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจาก
แนวคิดของลัทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) คือประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการปกครอง
อันเปนแนวความคิดท่ีเชิดชูความเทาเทียมกันแหงสิทธิของประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียม
กันจากแนวความคิดดังกลาวกอใหเกิดทฤษฎีกฎหมายท่ีสําคัญซ่ึงต้ังอยูบนพ้ืนฐานท่ีวารัฐจะไมเขา
ไปแทรกแซงเสรีภาพในการเขาทําสัญญาของเอกชนคือ 
 ทฤษฎีความศักดิ์สิทธ์ิของทรัพยสินสวนบุคคลมาจากแนวความคิดของจอหนล็อคนักคิด 
ชาวอังกฤษท่ีวาทรัพยสินสวนบุคคลชวยทําใหบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีข้ึนและทําใหมีเสรีภาพมากข้ึน
ความคิดนี้ไดมีการรับรองและประกาศเปนปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 
ของฝร่ังเศสโดยกลาววา“สิทธิในทางทรัพยสินนั้นเปนสิทธิท่ีพรากไปจากบุคคลไมได” นอกจากนี้
ในมาตรา 17 ของปฏิญญาฉบับนี้เองยังไดบัญญัติตอไปอีกวา “กรรมสิทธ์ิเปนสิทธิท่ีละเมิดไมได
และศักดิ์สิทธ์ิ” 

ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญาวางหลักไววาเสรีภาพของเอกชนเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ
ยิ่งฉะน้ันความเปนอิสระของเอกชนจะถูกจํากัดไดก็โดยความสมัครใจของตนเองเทานั้นเสรีภาพ
ของเอกชนในการทําสัญญาจึงเปนบอเกิดแหงความยุติธรรมแนวความคิดของทฤษฎีนี้ปรากฏอยูใน
มาตรา 1134 แหงประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศสหรือท่ีนิยมเรียกกันวาประมวลกฎหมายนโปเลียน
ของฝร่ังเศสท่ีวา “ความตกลงท่ีทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายยอมมีผลใชบังคับแกผูท่ีทําความตกลง
นั้น” 
 ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดมีหลักอยูท่ีวา “บุคคลจะตองรับผิดตอเมื่อเขากระทําผิด
ทางศีลธรรมหรือทําช่ัวถามิไดทําช่ัวก็ไมตองรับผิด” และ “ความรับผิดชอบนั้นตองรับผิดเพื่อ
ตนเอง”8 
 
2.2 บทบาทของรัฐในการควบคมุธุรกิจ 
 ในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัว นอกจากจะสงผลใหการใชน้ํามันเช้ือเพลิงสูงข้ึนแลว
สินคาหลายประเภทก็มีการปรับราคาสูงข้ึน ซ่ึงปุยเคมีก็เปนอีกผลิตภัณฑหนึ่ง ท่ีมีอัตราการขยายตัว
ทางการตลาด และมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง และมีผูผลิตหลายรายคิดคน พัฒนา เพื่อออกสินคาใหมๆ 
                                                 

7  ขวัญชัย  สันตสวาง.  (2537, 9 ธันวาคม).  กฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 1-15. 
8  วิชามหาคุณ.  (2517, กันยายน).   “ทฤษฎีกฎหมาย.”  วารสารกฎหมาย, 1, 3.  หนา 75-76. 
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มาจําหนายอยูเสมอ ซ่ึงจุดนี้เองไดกลายมาเปนตนเหตุใหเกิด ปุยเคมีปลอม หรือปุยเคมีท่ีไมได
มาตรฐานระบาดอยางหนัก แตการจะพิสูจนวาปุยเคมีใดเปนปุยเคมีปลอม หรือเปนปุยเคมีท่ีไมได
มาตรฐาน จะตองไดรับการตรวจสอบโดยเคร่ืองมือในหองปฏิบัติการ ซ่ึงกวาท่ีจะพิสูจนไดผูบริโภค 
ก็ตองจายเงินซ้ือปุยเหลานั้นไปใชแลว ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานภาครัฐ จะตองเขา
มามีบทบาท เพื่อกํากับดูแลต้ังแตตนทางของการผลิตปุยเคมี ไปจนถึงปลายทางคือการจําหนาย อัน
เปนการคุมครองผูบริโภคใหไดใชปุยเคมีท่ีมีคุณภาพ และลดความเสียหายท่ีเกิดจากการใชปุยเคมี
ปลอม หรือปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน ซ่ึงบทบาทของรัฐในการควบคุมธุรกิจนั้น มีแนวคิดและ
วิวัฒนาการดังจะกลาวตอไปนี้ 
 2.2.1 แนวคิดเร่ืองบทบาทของรัฐในการควบคุมธุรกิจ 
 แนวคิดของรัฐในการเขามาควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจนั้น มีหลักมาจากทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร ท่ีวา ภาครัฐไมควรแทรกแซงตลาด  ยกเวนในกรณีท่ีมีความลมเหลวทางตลาด บาง
ประการซ่ึงจะทําใหการแขงขันในตลาดไมเปนผลดีตอผูบริโภคหรือสังคมโดยรวม ความลมเหลว
ในตลาดท่ีทําใหรัฐมีความจําเปนตองคุมครองผูบริโภคเปนผลมาจากแนวคิด 3 ประการ คือ9 
 2.2.1.1 การผูกขาดในตลาด  
 ถาตลาดมีการผูกขาดโดยผูประกอบการรายหนึ่งรายใดนั้นผูประกอบการดังกลาวอาจ
คากําไรเกินควร ซ่ึงจะเปนการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค รัฐจึงตองเขามาควบคุมราคาหรือกําหนด
อัตรากําไรสูงสุดของผูขายเพื่อท่ีจะใหราคาของสินคาหรือบริการเปนธรรมแกผูซ้ือ 
 2.2.1.2 ความเหล่ือมลํ้าดานขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย 
 ในการซื้อสินคาหลายๆ ประเภทนั้น ผูบริโภคไมสามารถหยั่งรูไดถึงคุณภาพหรือ
ปริมาณของสินคานั้นๆ เพียงจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพ โดยขายสินคาท่ีคุณภาพไมได
มาตรฐานหรือสินคาท่ีมีปริมาณบรรจุนอยกวาท่ีระบุไว 
 2.2.1.3 การควบคุมดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของผูบริโภค  
 โดยเฉพาะสินคาอาหารและยามีนัยสําคัญตอความปลอดภัยและสุขภาพของผูบริโภค  
เนื่องจากผูบริโภคไมสามารถรูไดวาการบริโภคสินคาเหลานั้นมีความปลอดภัยหรือไม รัฐจึงตอง
กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานข้ันตํ่าของสินคาและควบคุมดูแลใหสินคาท่ีผลิตและวางขายมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 
 
                                                 

9  เดือนเดน  นิคมบริรักษ และสุธี  ศุภนิตย.  (2541).  การคุมครองผูบริโภค. โครงการแผนแมบท
กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2540-2549.  หนา 1-5. 
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 2.2.2 วิวัฒนาการของรัฐในการเขาควบคุมธุรกิจ 
 บทบาทของภาครัฐในการเขาควบคุมดูแลธุรกิจนั้น สามารถแยกพิจารณาออกไดเปน   
3  ชวงเวลา คือ10 
 2.2.2.1 ชวงกอนท่ีรัฐจะเขาแทรกแซง 
 กอน ค.ศ. 1960 แนวคิดเกี่ยวกับผูบริโภคในสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกมีวา 
ผูบริโภคตองระมัดระวังในการเลือกซ้ือสินคามิฉะนั้นแลวความเสียหายใดๆ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการ
ใชหรือบริโภคสินคานั้นๆ ผูซ้ือตองเปนผูรับผิดชอบเอง ตามหลักของปรัชญาน้ีบทบาทของรัฐคือ 
เพียงกํากับดูแลใหผูบริโภคได (Mercantilism) ซ่ึงเช่ือวาการแขงขันในตลาดจะทําใหผูบริโภค
สามารถเลือกซ้ือสินคาหรือบริการที่ มีคุณภาพในราคาท่ีเปนธรรมอันจะเปนท่ีมาของระบบเศรษฐกิจ 
แบบเสรี แนวคิดนี้รัฐสามารถคุมครองผูบริโภคโดยมีนโยบายการแขงขันทางการคา (Competition  
Policy) ท่ีรักษาและสงเสริมกระบวนการแขงขันท่ีเสรีและเปนธรรม 
 2.2.2.2 ยุคแหงการแทรกแซงโดยภาครัฐ 
 ชวง ค.ศ.1960 การคุมครองบริโภคเปล่ียนไป ความไมเทาเทียมกันในอํานาจตอรองของ
ผูบริโภคและผูผลิตถูกหยิบยกข้ึนมาเปนสาเหตุหลักท่ีรัฐจะตองเขามามีบทบาทในการคุมครอง
บริโภคไดโดยตรง รวมถึงไดมีการกลาวถึงสิทธิของผูบริโภคเปนคร้ังแรกในคําปราศรัยของ
ประธานาธิบดีจอหน เอฟ เคเนดี้ ท่ีสหประชาชาติในป ค.ศ. 1962 
 2.2.2.3 ชวงหลังยุคแหงการแทรกแซงโดยภาครัฐ 
 ภาคหลังจากรัฐเขามาแทรกแซงในระบบธุรกิจ โดยมุงเนนการใหความคุมครองแก
ผูบริโภค การเขามาดังกลาวของภาครัฐไดรับจากตอตานอยางมากจากกลุมเศรษฐศาสตรใหม กลุมท่ี
คัดคานการแทรกแซงของรัฐดังกลาว มีความเห็นวามาตรการท่ีรัฐใชในการคุมครองผูบริโภคนั้นมี
ลักษณะเปนการแทรกแซงการดําเนินธุรกิจมากกวาการกํากับดูแล รวมถึงเปนตนเหตุทําใหธุรกิจไม
คลองตัว นอกจากนั้นแลวกลุมดังกลาวยังมีความเห็นวา แนวทางการคุมครองผูบริโภคท่ีดี ควรตอง
ใหทั้งผูประกอบการและผูบริโภคเขามามีสวนรวม เนื่องจากนโยบายและมาตรการการคุมครอง
ผูบริโภคท่ีกําหนดโดยภายรัฐนั้น อาจไมตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูบริโภค  การที่
ผูบริโภคมีสวนรวมในการคุมครองสิทธิของตนเองจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง   
 แตอยางไรก็ตาม จากประสบการณของนานาประเทศพบวา ผูบริโภคจะรวมตัวกันไดก็
ตอเม่ือมีผลประโยชนรวมกัน ความมุงม่ันในการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชนสวนรวมยังมีขอจํากัด 
แม กระน้ันถ าการรวมตัวสามารถช วยกระตุ นให เกิ ดการเคล่ือนไหว การต่ืนตัวของผู บริโภค 
อ่ืนๆ และสรางแบบอยางในการเจรจาตอรองกับผูผลิตแลว รัฐควรเขามามีบทบาทในการสนับสนุน
                                                 

10  เรื่องเดิม.  หนา  30-34. 
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และสงเสริมใหผูบริโภคมีความต่ืนตัว และกระตือรือรนในการรักษาสิทธิของตนเอง โดยความ
ตื่นตัวจะเกิดจากการท่ีผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับสิทธิของตน ตลอดจนกระบวนการตางๆ โดยมี
กระบวนการศึกษาและฝกอบรมเปนหลัก นอกจากนี้ แลวภาครัฐควรตองอํานวยความสะดวกแก
ผูบริโภคในการท่ีจะรักษาและคุมครองสิทธิของตนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการตรากฎหมาย
เพื่อรับรองสิทธิท่ีผูบริโภคพึงไดรับ 
 
2.3 แนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ 
 แนวคิดเร่ือง “ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ” เร่ิมตนข้ึนในศตวรรษท่ี 20  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมจากองคกรธุรกิจถูกโจมตีวาปราศจากความรับผิดชอบตอสังคมทําให
องคกรธุรกิจหันมาใหความสําคัญตอการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน การรับผิดชอบตอ
สังคมในกระบวนการธุรกิจสามารถทําไดในหลายแนวทาง เชน การคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการ
ผลิต การผลิตสินคาท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค องคกรหรือ
ผูผลิตสามารถเลือกปฏิบัติในระดับท่ีเหมาะสมกับองคกรของตัวเอง โดยคํานึงถึงหลักทางธุรกิจและ
จริยธรรมซ่ึงจะทําใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดพรอมๆ กับการเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพและมี
ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
 ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในปจจุบันยังไมมีการกําหนดความหมายที่
ชัดเจน แตมีองคกร สถาบันและนักวิชาการดานตางๆ ใหคําจํากัดความหรือความหมายท่ีเกี่ยวกับ
แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ (Corporate Social Responsibility : CSR)ไวดังนี้ 
 สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน(World Business Council for Sustainable 
Development : WBCSD)  ไดใหความหมายของแนวคิดความรับผิดของตอสังคมขององคกรธุรกิจ  
วาเปนความมุงม่ันหรือพันธะสัญญาท่ีธุรกิจมีอยูอยางตอเนื่องในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติอยางมี
จริยธรรมและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดวยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหลานั้น ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและสังคมใน
วงกวาง 
 นอกจากนั้นแลวยังมีผูอธิบายวา ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
ธุรกิจหรือ Corporate Social Responsibility : CSR หมายถึงการดําเนินธุรกิจไปตามครรลองของ
กฎหมายและจริยธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูท่ีเกี่ยวของ ท้ังท่ีเกี่ยวของโดยตรงตอ
ความสําเร็จขององคกร ไดแก พนักงาน ผูถือหุน เจาของ ลูกคา ผูจําหนายวัตถุดิบ คูแขงขัน  ผูจัด
จําหนายสินคาและเจาหนี้ ตลอดจนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจท้ังทางตรงทางออม
ไดแก ชุมชน รัฐบาล  กลุมรณรงค ส่ือมวลชน สาธารณสุข และกลุมสนับสนุนธุรกิจตางๆ ธุรกิจ
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จะตองแสดงบทบาทความเปนผูนําในส่ิงท่ีถูกตองและเปนประโยชนตอสังคม มีความหวงใยใน
ชุมชนและส่ิงแวดลอม  รวมท้ัง ยินดีท่ีจะเสียสละผลกําไรบางสวนขององคกรเพื่อพัฒนาชุมชนใหดี
ข้ึน ตลอดจนเพื่อแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมตางๆ11 
 ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ หมายถึง ความรับผิดชอบ
ตอสังคมในเร่ืองนโยบาย  กิจกรรม  ท่ีองคกรธุรกิจไดจัดข้ึนเพื่อใหความชวยเหลือ  ปรับปรุงและ
สงเสริมใหสังคมและประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน12 
 ระดับของความรับผิดชอบตอสังคมขององคธุรกิจควรมีมากนอยเพียงใด และอยางไร
นั้นจะพิจารณาจากระดับการตระหนักถึงปญหาทางสังคม หรือระดับความมากนอยในการตระหนัก
ถึงพันธะขอผูกมัดขององคการท่ีพึงมีตอสังคม 
 ในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมองคกรธุรกิจนั้น มิไดหมายความวา องคกรธุรกิจ
จะตองละท้ิงวัตถุประสงคหลักในการประกอบธุรกิจของตน องคกรธุรกิจควรมีความรับผิดชอบ 
ดานตางๆ ท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ13 
 1) ความรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) คือ การผลิตและ
จําหนายสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา 
กําไรสูงสุด ซ่ึงถือเปนงานหลักของธุรกิจ 

2) ความรับผิดชอบดานสังคม (Social Responsibility) คือ การดําเนินธุรกิจอยาง
ถูกตองตามครรลองของกฎหมายและจริยธรรม ซ่ึงการท่ีผูบริหารจะตัดสินใจดําเนินการโดยมีความ
รับผิดชอบตอสังคมมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับจริยธรรมและดุลยพินิจของแตละบุคคล 

3) ความรับผิดชอบดานกฎหมาย (Legal Responsibility) คือ การดําเนินธุรกิจเพื่อ
แสวงหากําไรอยางถูกตองโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ ของสังคม 
 
2.4 วิวัฒนาการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
 เม่ือสภาพความเปนอยูของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป กฎหมายท่ีใชบังคับอยูในสมัย
อดีตเร่ิมมีชองวางหรือขาดความเหมาะสมเนื่องจากกฎหมาย ในสมัยกอนบัญญัติข้ึนเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาของสังคมในสมัยนั้น อันเปนสังคมแคบและวิธีการผลิตยังไมสลับซับซอนเทาสังคมใน
ปจจุบัน  ความเปล่ียนแปลงของลักษณะการดําเนินชีวิตในสังคมทําใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองมี

                                                 
11  อภิรัฐ  ต้ังกระจาง. (2546).  จริยธรรมทางธุรกิจ.  หนา 67-68. 
12  บัณฑิตา   ทรัพยกมล. (2544).  ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงาน

อุตสาหกรรมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร.  หนา 8. 
13  อภิรัฐ  ต้ังกระจาง  แหลงเดิม.    
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การเปล่ียนแปลงแนวคิดในทางกฎหมายและการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายใหเหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริงในการบริโภคสินคาและบริการซ่ึงในแตละประเทศมีวิธีการและบทบัญญัติท่ี
เรียกวา  “กฎหมายคุมครองผูบริโภค”  ข้ึนใชบังคับไปจากหลักเกณฑเดิม ๆ ท่ีมีอยูในกฎหมาย
ท่ัวไป ลักษณะของกฎหมายคุมครองผูบริโภคดังกลาว  อาจแตกตางจากกันมากนอยบางข้ึนอยูกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยี 
 ซ่ึงเร่ืองของผูบริโภคนั้นเปนเร่ืองท่ีสงผลกระทบถึงบุคคลในวงกวาง ไมใชเร่ืองเฉพาะ
ระหวางคูสัญญาทําสัญญากันเทานั้น ดังนั้น รัฐจึงไดเขามาใหความคุมครองผูบริโภคดวย สวน
การศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคนั้นก็มีความสําคัญเชนกัน เพราะจะ
ทําใหรูถึงท่ีมาในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทางตลอดจนการจัดการของแตละรัฐ วาหลักการ
คุมครองผูบริโภคมีแนวคิดและทฤษฎีอะไรมารองรับ โดยในหัวขอนี้จะศึกษาถึงวิวัฒนาการของ
กฎหมายคุมครองผูบริโภค แนวคิด และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค ตลาด
จนหลักการในการคุมครองผูบริโภคในปจจุบัน 
  2.4.1  ความหมายของผูบริโภคและสิทธิของผูบริโภค 

เม่ือกลาวถึง “ผูบริโภค” ความเขาใจโดยท่ัวไปมักจะเขาใจวาหมายถึง ผูกิน ผูใชสินคา
แตแทจริง ผูบริโภคหมายความกวางกวาท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไปมาก เพราะตามปกติมนุษยใชหรือ
บริโภคท้ังสินคาและบริการ เพ่ือประโยชนในการดํารงชีวิตดังนั้น ผูบริโภคจึงหมายถึง ผูใชสินคา
และใชบริการโดยไมจํากัดเฉพาะการบริโภคอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรค14 
   2.4.1.1 ความหมายของผูบริโภค 
   คําวา “ผูบริโภค” หมายถึง ผูซ้ือหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึงไดรับ
การเสนอหรือการชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือบริการ และหมายความรวมถึง
ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 
   คําวา “ซ้ือ” หมายความถึง เชา เชาซ้ือ หรือไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยให
คาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
   คําวา  “ประกอบธุรกิจ” หมายถึง  ผูขาย  ผูผลิต  เพื่อขาย  ผู ส่ังหรือนําเขามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผูซ้ือเพื่อขายตอซ่ึงสินคาหรือผูใหบริการ และหมายความรวมถึง 
ผูประกอบกิจการโฆษณาดวย 
   สวนคําวา “สินคา” หมายถึง ส่ิงของท่ีผลิตหรือมีไวเพ่ือขาย สวนคําวา “ผลิต” หมายถึง
ทํา ผสม ปรุง ประกอบ ประดิษฐ หรือแปรสภาพและหมายความรวมถึงการเปล่ียนรูป การดัดแปลง 

                                                 
14  สุษม  ศุภนิตย.  (2540). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 23. 
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การคัดเลือก หรือการแบงบรรจุ ตามมาตรา  3  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 
 จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นวาผูบริโภค ไดแก 
 1) ผูซ้ือ รวมถึง ผูเชา ผูเชาซ้ือ หรือผูไดมาไมวาดวยประการใดๆ โดยใหคาตอบแทน
เปนเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนดวย 
 2) ผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือ 
 3) ผูซ่ึงไดรับการเสนอหรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจเพื่อใหซ้ือสินคาหรือรับบริการ
และ 
 4) ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบการธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสีย
คาตอบแทนก็ตาม15 

   2.4.1.2  สิทธิของผูบริโภค 
   ในป ค.ศ. 1962 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการประกาศนโยบายในการคุมครอง
ผูบริโภค โดยรัฐบาลตองจัดใหมีกฎหมายและการดําเนินการทางฝายปกครองเพิ่มข้ึนในการ
คุมครองผูบริโภคทั้งนี้ยังไดกําหนดถึงสิทธิตางๆ ของผูบริโภคซ่ึงถือเปนท่ีมาของสิทธิผูบริโภค  
4 ประการท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 อยางไร 
ก็ตามสิทธิ 4 ประการดังกลาวนี้ ยังคงตองนํามาขยายความเพ่ิมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาใน
สังคมปจจุบันซ่ึงมีความซํ้าซอนกันในบางแง จนกระท่ังในป พ.ศ. 2541 เม่ือมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 จึงมีการเพิ่มสิทธิผูบริโภคเปน 5 ประการโดยผูบริโภค
มีสิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญาเพ่ิมข้ึน 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย มาตรา 61 ไดบัญญัติไวถึงสิทธิของผูบริโภควา “สิทธิของบุคคลซ่ึงเปนผูบริโภคยอม
ไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลท่ีเปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพ่ือใหไดรับการแกไข
เยียวยาความเสียหาย รวมท้ังมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค ใหมีองคการเพ่ือการ
คุมครองผูบริโภคท่ีเปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาท่ีให
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและ
กฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆเพื่อคุมครองผูบริโภครวมทั้งตรวจสอบและ
รายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการคุมครองผูบริโภค ท้ังนี้ใหรัฐสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินขององคการอิสระดังกลาวดวย” 

                                                 
15  ไพโรจน  อาจรักษา.  (2545).  ฉลาด บริโภคอยางอานฉลากกอนซื้อ.  หนา  33-34. 
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   พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 จึงไดนําหลักการดังกลาวมาบัญญัติไวเปน
สิทธิของผูบริโภค ตามมาตรา 4  ดังตอไปนี้ 
   มาตรา 4 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 
   1) สิทธิท่ีไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอง และเพียงพอ กับสินคา
หรือบริการ 
   2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
   3) สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
   4) 3 ทวิ)16 สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
   5) สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายวาดวยการ
นั้นๆ หรือพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว 
   จากมาตรา 4 ดังกลาว จึงกลาวไดวา พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ได
บัญญัติถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผูบริโภคท่ีพึงจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการ
ดังตอไปนี้ 
   1) สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคาหรือบริการ หมายถึง สิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริง และ
ปราศจากพิษภัยแกผูบริโภครวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการอยาง
ถูกตองและเพียงพอที่จะไมหลงผิดในการซ้ือสินคาโดยไมเปนธรรม เชน ซ้ือของยี่หอหนึ่งมาจาก
รานขายของชําแหงหนึ่งในตลาด ซ่ึงฉลากระบุวาบรรจุ 100 ใบ แตผูบริโภคนับแลวมีเพียง 77 
เทานั้น ดังนี้ถือวาเปนการใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จ เนื่องจากแสดงขอความเกี่ยวกับปริมาณ
ไมถูกตอง 
   2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา หมายถึง สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา โดย
ปราศจากการผูกขาดทางการคา และปราศจากการชัดจูงใจอันไมเปนธรรม หรือสงสินคาโดยมิได
ส่ังซ้ือหรือตกลงใจซ้ือ 
   3)  สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคา หมายถึง สิทธิท่ีจะไดรับสินคาท่ี
ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต 
รางกายหรือทรัพยสินในกรณีใชตามคําแนะนํา หรือระมัดระวังตามสภาพของสินคานั้นแลว 
 

                                                 
16  ความใน (3ทวิ) ถูกเพ่ิมเติมโดย  มาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 

2)  พ.ศ. 2541. 
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   4)  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หมายถึง สิทธิท่ีจะไดรับการ
คุมครองและชดใชคาเสียหายเม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค กฎหมายท่ีใหสิทธิแกผูบริโภคใน
การท่ีจะไดรับการพิจารณาชดเชยคาเสียหายเทาท่ีมีอยูในปจจุบันนี้ ก็คือ พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับนี้เทานั้น กฎหมายอ่ืนๆ ถาหากผูบริโภคไดรับความเสียหายจากการ
กระทําของผูประกอบธุรกิจแลวผูบริโภคตองไปฟองรองเรียกคาเสียหายเอง แตในกรณีของพระ
ราช บัญญัตินี้ มาตรา 39 กําหนดใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีอํานาจเขาดําเนินคดีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผูบริโภค ซ่ึงคณะกรรมการเห็นวาการดําเนินคดีนั้นจะเปนประโยชนแก
ผูบริโภคเปนสวนรวม 
 5) สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา หมายถึง สิทธิท่ีจะไดรับขอสัญญา
โดยไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 
 สิทธิของผูบริโภคในการคุมครองตามคําพรรณนานั้น ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (1) นั้นไดแกสิทธิท่ีจะไดรับขาวสารท่ีถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินคา ไดแก การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาสินคาและบริการและการคุมครองดานฉลากสินคา 
อยางไรก็ตาม สิทธิผูบริโภค 5 ประการตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติรับรองไวแกผูบริโภคจะไดรับผล
เต็มท่ีตอเม่ือผูบริโภคไดปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 หนาท่ีของผูบริโภคกอนซ้ือสินคาหรือบริการ ไดแก 
 1)  ผูบริโภคควรใชความระมัดระวังตามสมควรในการซ้ือสินคาหรือบริการ เปนตนวา
ตรวจสอบการแสดงฉลาก ปริมาณและราคาวายุติธรรมหรือไม อยาเช่ือถือขอความโฆษณาโดยไม
พิจารณาใหรอบคอบและหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพแหลงกําเนิดและลักษณะของสินคาวา
เปนความจริงตามท่ีไดโฆษณาไวหรือไมแนใจ ควรพิจารณาใหดีเสียกอน 
 2) การเขาทําสัญญาผูกพันตามกฎหมายโดยการลงลายมือช่ือนั้น ผูบริโภคตอง
ตรวจสอบความชัดเจน ของภาษาท่ีใชวารัดกุมและใหสิทธิแกผูบริโภคครบถวน หรือไมตามท่ีได
เจรจากันไวและสัญญามีเง่ือนไขขอใดบางท่ีไมเปนธรรมตอผูบริโภค ถาสงสัยในขอกฎหมายหรือ 
ไมแนใจในความชัดเจนของสัญญาก็ควรปรึกษาผูท่ีมีความรูใหชัดเจนเสียกอน 
 3) ขอตกลงตางๆ ท่ีตองการใหมีผลบังคับ ควรทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือ
ผูประกอบการธุรกิจดวย 
 หนาท่ีของผูบริโภคหลังซ้ือสินคาหรือบริการ ไดแก 
 1) ผูบริโภคมีหนาท่ีในการเก็บรักษาพยานหลักฐานตางๆ ท่ีแสดงถึงการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคไวเพื่อทําการเรียกรองตามสิทธิของตน พยานหลักฐานดังกลาวอาจจะเปนสินคาท่ีแสดงให
เห็นวามีปริมาณหรือคุณภาพท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีระบุไวในฉลาก มีความสกปรกหรือเปน
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พิษ อาจเกิดอันตรายจากการใชสินคาหรือบริการนั้นได ควรจดจําสถานที่ซ้ือสินคาหรือบริการนั้น
ไว เพื่อประกอบการรองเรียนดวย 
 2) กรณีท่ีมีการทําสัญญาเปนลายลักษณกับผูประกอบธุรกิจ ตองเก็บเอกสารสัญญา
ตางๆ รวมท้ังเอกสารและใบเสร็จรับเงินไวดวย 
 3) เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ผูบริโภคมีหนาท่ีในการดําเนินการรอง เรียนตาม
สิทธิของตนตามท่ีไดกลาวมาแลว 
 2.4.2 วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค 
 แนวคิดและทฤษฎีและท่ีมาของกฎหมายคุมครองผูบริโภคน้ัน สมัยเม่ือการคาและ
เศรษฐกิจของโลกยังอยูในลักษณะจํากัดเฉพาะวงแคบๆ ในทองถ่ินหนึ่งหรือในเมืองหนึ่งนั้น สภาพ
ของสินคาและบริการยังไมมีความซับซอนมากนัก เพราะกระบวนการผลิตยังเปนแบบงายๆตลาด
ยังเปนลักษณะแลกเปล่ียนสินคาซ่ึงกันและกัน (Barter) ไมมีความจําเปนท่ีรัฐจักตองจัดหาเครื่องมือ
หรือมาตรการทางกฎหมายเปนพิเศษ เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัยและเปนธรรม 
ท้ังนี้เพราะอิทธิพลของแนวคิดในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยต้ังอยูบนความมีอิสระและ
เสรีภาพของบุคคลในการดํารงชีวิตไดเทาเทียมกัน ความเทาเทียมหรือความเสมอภาคตามหลัก
ประชาธิปไตยนั้น ยังผลใหระบบเศรษฐกิจแบบเสรี (Laissez-Faire) เกิดข้ึนดวย โดยสมมติฐานท่ีวา
มนุษยทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินคาหรือบริการเทากัน รัฐจะไม
เขาแทรกแซงเสรีภาพในการตกลงของเอกชน หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวดวยการคาหลักหนึ่งจึงเกิดข้ึน
นั้นก็คือ ในการซ้ือขายนั้น “ผูซ้ือตองระวัง” (Caveat Emptor) เปนหลักกฎหมายโรมัน กลาวคือ 
ผูขายอาจไมตองรับผิดในบางกรณี ถาผูซ้ือไดลวงรูความชํารุดบกพรองหรือควรจะรูหากใชความ
ระมัดระวังบางตามสมควร ในสมัยปจจุบันเม่ือโลกเจริญมากข้ึนท้ังในดานวิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม ทําใหระบบเศรษฐกิจ การคาขายหรือบริการตางๆ เปล่ียนแปลงไปมีกระบวนการผลิต
ท่ีสลับซับซอนมากขึ้น การผลิตสินคาใชวัตถุดิบในการผลิตท่ีทันสมัยเกินกวาความรูธรรมดาของ
ผูใชหรือผูบริโภคจะตามไดทัน ผูผลิตตางก็หาวิถีทางที่จะลดคาใชจายในการผลิตและเพิ่มผลกําไร
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ในบางกรณีการขยายกําลังการผลิตทําใหความละเอียดรอบคอบและ
คุณภาพของสินคาหยอนลง ประกอบกับการขยายตัวแหงการคาพาณิชยกวางออกไปจากระดับ
หมูบาน เมือง ไปสูระดับระหวางประเทศ ทําใหสินคาในตลาดมีการแพรกระจายและเพิ่มประเภท
หรือชนิดมากยิ่งข้ึนกวาแตกอน หลักท่ีเคยถือวาผูซ้ือจะตองระมัดระวังจึงขาดความยุติธรรมในแง
ท่ีวาผูซ้ือในฐานะผูบริโภคไมอาจปรับตัวใหทันกับความเจริญทางเทคโนโลยีตางๆ ได ความระมัด 
ระวังในระดับธรรมดาไมอาจชวยใหผูซ้ือหรือผูบริโภคไดรับผลตอบแทนคุมคากับเงินท่ีเสียไป 
ซํ้ารายยังอาจทําใหเกิดอันตรายจากการบริโภคสินคาท่ีซ้ือมาไดโดยคาดไมถึงดวย ทําใหประเทศ
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ตางหันมาพิจารณาถึงสิทธิของผูบริโภคในอันท่ีจะไดรับความคุมครองและปกปกษรักษาผล 
ประโยชนเปนการเฉพาะนอกเหนือจากสิทธิท่ีจะไดรับคาเสียหายตามสัญญา หรือสิทธิฟองเรียก
คาเสียหายในคดีละเมิดตามกฎหมายเดิม ดังนั้นประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปไดมีการออกกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคซ่ึงเปล่ียนแปลงหลักกฎหมายท่ีเคยมีอยูเดิมท้ังในแงความรับผิดชอบในทาง
สัญญาหรือละเมิดใหเอ้ืออํานวยตอการเยียวยาชดใชความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภคใหมากข้ึน 
ท้ังนี้โดยเนนท้ังดานการควบคุมกํากับกิจกรรมทางการผลิตโดยรัฐเพื่อปองกันความเสียหายและ
การฟองรองดําเนินคดีเพื่อผูบริโภค17 
 เนื่องจากอดีตกอนยุคสังคมอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตสินคาตางๆนั้นจะเกิดข้ึนมา
โดยวิธีการทางธรรมชาติเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนเครื่องนุงหม หรืออาหาร รวมถึงยารักษาโรค
ตางๆก็จะทํามาจากสมุนไพร ซ่ึงแตกตางจากในปจจุบันซ่ึงการผลิตสินคาและบริการไดเปล่ียน 
แปลงไปจากอดีตอยางมาก โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาผลิตสินคา และการซ้ือสินคาก็ไดมีการ
เปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะมีการนําระบบการผลิตเปนแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน มีการโฆษณา
สินคา เพื่อจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาของผูผลิต ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจถึงวิวัฒนาการ 
และแนวคิดในการคุมครองผูบริโภค 
 2.4.2.1  วิวัฒนาการทางเอกชน 
 เนื่องจากในอดีตกอนท่ีจะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศในแถบยุโรป การ
ติดตอส่ือสารยังเปนไปดวยความลําบาก การคาขายระหวางผูผลิตกับผูบริโภคอยูรูปการแลก เปล่ียน
สินคาระหวางกัน วิทยาการทางเทคโนโลยีในดานตางๆยังไมพัฒนามากนัก กระบวนการผลิตนั้น
เปนแบบงายๆอาศัยวัตถุดิบจากธรรมชาติ การผลิตสินคาใชเพื่อการบริโภค สินคาจึงยังไมมีความ
ยุงยากมากนัก 
 เม่ือมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ผูประกอบธุรกิจหรือผูผลิตเร่ิมมี
การพัฒนาสินคาของตนเอง มีการแขงขันทางการคาระหวางกันอันนําไปสูระบบเศรษฐกิจแบบเสรี 
(Laissez-Faire) มีการนําเทคโนโลยีเขามาสูกระบวนการผลิตมากข้ึน ทําใหกระบวนการผลิตสินคา
นั้นมีความสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและยากตอความเขาใจของผูบริโภคท่ีจะเขาใจถึงท่ีมาของ
กระบวนการผลิตสินคาแตละช้ินวามีข้ันตอนและกระบวนการในการผลิตสินคาอยางไร และการใช
เทคโนโลยีดังกลาวในการผลิตแทนการใชแรงงานคนแบบเดิมนั้นทําใหการผลิตสินคามีตนทุนใน
การผลิตตํ่า สามารถขายสินคาใหแกผูบริโภคไดจํานวนมาก (Mass Product) ซ่ึงการผลิตสินคาใน
ปริมาณมากทําใหบางคร้ังสินคาท่ีผลิตออกมาก็ไมไดมาตรฐานเพียงพอตอการใชงานของผูบริโภค 
 
                                                 

17  สุษม  ศุภนิตย. (2546). คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 1-3. 
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ทําใหผูบริโภคซ่ึงอยูในฐานะท่ีดอยกวาไมสามารถเรียกรองเอาแกผูประกอบธุรกิจเพื่อใหไดรับการ
ชดใชและไดรับการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดเทาท่ีควร อีกท้ังการใหความคุมครองผูบริโภค
ในระยะแรกยังไมมีการใหความสําคัญแกผูบริโภคมากนัก สังเกตไดจากแตเดิมยังไมมีกฎหมายท่ี
ออกมาเพ่ือควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพสินคาท่ีออกมาดังเชนในปจจุบัน เนื่องจากในการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกนั้น แตละรัฐมักจะใหความสําคัญในดานการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศวาทําอยางไรถึงจะทําใหสินคาท่ีรัฐตนผลิตไดนั้นสามารถจําหนายหรือกระจายสินคาออก
ไปไดมาก รวมท้ังการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ การขยายอาณาเขต จนทําให
บางคร้ังรัฐเองก็ลืมนึกถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ดานสุขภาพ อนามัย ชีวิตและ
รางกาย ซ่ึงส่ิงเหลานี้นับเปนมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนในอันท่ีรัฐจะตองใหความ
คุมครองแกประชาชนในประเทศของตน ควบคุมไปกับการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ดวยเชนกัน 
 การคาในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้นไดรับการยอมรับใหบุคคลมีเสรีภาพในการทํา
สัญญา (Freedom of Contract) อันเปนไปตามหลักปจเจกชนนิยมที่วา ทุกคนยอมมีอิสระท่ีจะ
กระทํา การใดเพื่อตนเองและทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะและความรู ดังนั้นเม่ือบุคคลมี
เสรีภาพท่ีจะทําสัญญา หากวาบุคคลใดไดทําสัญญาอยางไรกันไว ก็ตองบังคับใหเปนไปตามสัญญา
ท่ีไดทํากันไวเสมอ ซ่ึงหลักดังกลาวจะเห็นไดวา บุคคลมีหนาท่ีจะตองปกปองประโยชนของตนเอง 
ซ่ึงในกฎหมายซ้ือขายมีหลักวา “ผูซ้ือตองระวัง” (Caveat Emptor) กลาวคือ ถาผูซ้ือไมระมัดระวัง
ตรวจดูสินคาตามสมควรขณะรับมอบสินคา หากปรากฏภายหลังวามีขอบกพรองใด ผูซ้ือก็ตองรับ
ความเสียหายไปโดยเรียกรองเอาจากผูขายไมได อันแสดงใหเห็นวาผูซ้ือมีฐานะและมีความรูความ 
สามารถเทาเทียมกับผูประกอบธุรกิจหรือผูผลิต ผูบริโภคสามารถเขาใจถึงกระบวนการผลิตสินคา
ตางๆ ไดเปนอยางดี เนื่องจากวิทยาการและเทคโนโลยีขณะน้ันไมไดถูกนํามาใชในกระบวน การ
ผลิตสินคามากนัก 
 แตเนื่องจาก เม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความกาวหนามากข้ึน หลักกฎหมายเดิม
ท่ีวาผูบริโภคมีความรูเทาเทียมกับผูประกอบธุรกิจ จึงไมเปนธรรมอีกตอไปเนื่องจากเม่ือเทคโนโลยี
กาวหนามากข้ึนและการผลิตไดเปล่ียนไปเปนแบบอุตสาหกรรมทําใหสภาพตลาดมีการเปล่ียน 
แปลงไป จากเดิมท่ีการขายสินคาจะเปนการขายตรงระหวางผูประกอบธุรกิจหรือผูผลิตไปสู
ผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคสามารถตรวจดูสินคาและทําการเจรจาตอรองสินคาไดอยางเต็มท่ี แตเนื่องจาก
การผลิตสินคาจํานวนมากแบบอุตสาหกรรมทําใหการซื้อขายไมมีการเจรจาในรายละเอียดระหวาง
ผูประกอบธุรกิจกับผูบริโภคอีกตอไป อันทําใหเกิดปญหาความไมเทาเทียมกันในอํานาจทาง
เศรษฐกิจที่ไมเปนธรรมแกผูบริโภคได จึงทําใหหลักกฎหมายเร่ืองสัญญาผูบริโภค (Consumer 
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Contract) ตองพัฒนาข้ึนเพื่อคุมครองผูบริโภคตอไป และความจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือคุมครองผูบริโภคจึงเปนส่ิงท่ีพึงกระทําและหลีกเล่ียงมิได 
 2.4.2.2 วิวัฒนาการทางมหาชน 
 ในศตวรรษท่ี 18 ถึงตนศตวรรษท่ี 20 นับเปนยุคปจเจกชนนิยมและเสรีนิยมทางการเมือง
โดยแท อํานาจของรัฐและองคกรท้ังหลายถูกจํากัดและควบคุมโดยกลไกหลายประการระบอบ
การเมืองการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีรัฐบาลมาจากความยินยอมของประชาชน จึง
กลาวไดวา กฎหมายมหาชนในปลายศตวรรษท่ี 18 และในศตวรรษท่ี 19 มีบทบาทหลักการในการ
จํากัดอํานาจท้ังหลายไมใหกาวลวงเขาไปกระทบบุคคล กฎหมายมหาชนในยุคนี้จึงเนนท่ีรัฐธรรมนูญ 
ในฐานะท่ีรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน ดังนั้น บทบาทของรัฐท่ีไมวาในทาง
เศรษฐกิจ สังคมหรือการเมืองจึงมีนอย ดังจะเห็นไดจากกฎหมายซ่ึงเปนเร่ืองท่ีปจเจกชนจะใช
เสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองและคุมครองใหกอต้ังนิติสัมพันธกันเองท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีเคร่ืองมือทางกฎหมายสําคัญ 2 ประการ ท่ีสอดคลองกับลัทธิปจเจกชนและเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจนั่นก็คือ กรรมสิทธ์ิ และสัญญา 
 ตอมาเมื่อกฎหมายมหาชนลดความเด็ดขาดหรือแนวแบงแยกที่เห็นไดชัดลง โดยเฉพาะ
เม่ือมีการจัดทํากฎหมายมหาชนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกฎหมายเอกชนมากขึ้น แตเนื่องจาก
กฎหมายประเภทนี้มักมีโทษทางอาญาสวยแพง หรือกฎหมายแพงในทางอาญา (Criminal Private 
Law) และในท่ีสุดโดยเหตุท่ีกฎหมายประเภทน้ีมักมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสังคม คือ พัฒนาจาก
นิติสัมพันธระหวางบุคคลจนกลายเปนสาธารณประโยชนซ่ึงรัฐจําตองแทรกเขามาจัดระเบียบ
ความสัมพันธและอํานาจตอรองเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม นักกฎหมายสวนใหญจึงมัก
เรียกกฎหมายดังกลาวนี้วา “กฎหมายสังคม” เชน กฎหมายแรงงาน ซ่ึงพัฒนามาจากกฎหมายจาง
แรงงาน กฎหมายคุมครองผูบริโภค ซ่ึงพัฒนามาจากกฎหมายซ้ือขาย กฎหมายละเมิด และอ่ืนๆเปน
ตน กฎหมายคุมครองผูบริโภคจึงเปนสวนหนึ่งของสาขากฎหมายมหาชนท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กับสาธารณประโยชนของประชาชนท่ีเปนผูบริโภคซ่ึงรัฐจําเปนท่ีจะตองเขามาแทรกแซงกิจการท่ี
เกี่ยวของใหอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 
  2.4.3  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการคุมครองผูบริโภค 
     ปจจุบันความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมพัฒนาข้ึนทําใหระบบ
เศรษฐกิจและการตลาดเปล่ียนแปลงไป โดยมีกระบวนการผลิตท่ีสลับซับซอนมากขึ้น การผลิต
สินคาใชวัตถุดิบท่ีทันสมัยเกินกวาท่ีผูบริโภคจะสามารถรูหรือตรวจสอบไดประกอบกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหสินคาในตลาดมีการแพรกระจายมากข้ึน ดังนั้น จากหลักกฎหมายเดิม
ท่ีวาผูซ้ือตองระวังจึงขาดความยุติธรรม เพราะผูบริโภคไมสามารถปรับตัวใหทันกับเทคโนโลยีได 
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ความระมัดระวังธรรมดาจึงไมสามารถคุมครองผูบริโภคได ทําใหประเทศตางๆ เปล่ียนแปลงหลัก
กฎหมายท่ีเคยมีอยูเดิมท้ังในแงความรับผิดในทางสัญญาหรือละเมิดใหเอ้ือตอการเยียวยาชดใช
ความเสียหายใหมากข้ึน ซ่ึงทฤษฎีกฎหมายท่ีนํามาใชเพื่อการคุมครองผูบริโภค ไดแก18 
  2.4.3.1  แนวคิดและทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญา 
  หลักความศักดิ์สิทธิของเจตนา (Autonomy of Will) หรือเสรีภาพในการทําสัญญาทฤษฎี
ความรับผิดชอบเฉพาะคูสัญญา (Private of Contract) เปนผลสืบเนื่องมาจากเสรีภาพในการทํา
สัญญา ทฤษฎีนี้เหมาะสมกับคูสัญญาท่ีมีสถานะทางสังคมและอํานาจในการตอรองเทากันเทานั้น 
ดวยเหตุดังกลาวหลักนี้จึงเปนอุปสรรคตอการคุมครองผูบริโภคที่มิใชคูกรณีสัญญา แนวคิดการ
คุมครองผูบริโภคจึงปฏิเสธทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญา และหลักความรับผิดเฉพาะคูกรณีโดย
ส้ินเชิง การกําหนดกฎหมายคุมครองผูบริโภคจึงออกมาในรูปแบบของการขยายความรับผิดของ
ผูขายไปสูบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมิใชผูซ้ือ เชน ใหความรับผิดในความชํารุดบกพรองของสินคาท่ีเกิด
อันตรายตอบุคคลในครอบครัวของผูซ้ือ สวนความบกพรองซอนเรนจากความรับผิดทางสัญญา
ความชํารุดบกพรองนั้นเปนเร่ืองทรัพยท่ีขายมีความเส่ือมเสียในเนื้อหาผิดไปจากสภาพปกติของ
ทรัพย ซ่ึงในเร่ืองความชํารุดบกพรองและความสําคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพยนั้นเปนเร่ือง
เกี่ยวกับคุณสมบัติของทรัพยเชนเดียวกัน เพียงแตวากรณีความชํารุดบกพรองนั้นจํากัดเฉพาะกรณี
ทรัพยท่ีขายมีสภาพผิดไปจากสภาพปกติ เพราะมีความเส่ือมเสียแฝงอยู สวนในเร่ืองความสําคัญผิด
นั้นเปนกรณีท่ีทรัพยนั้นมีสภาพปกติ แตมีคุณสมบัติท่ีตางไปจากท่ีผูซ้ือเขาใจ19 
  กรณีท่ีทรัพยสินท่ีขายเส่ือมคุณคา เส่ือมราคาหรือเส่ือมความเหมาะสมแกประโยชนท่ี
มุงใชตามปกติ หรือประโยชนท่ีมุงหมายโดยสัญญา โดยท่ีผูขายไมตองรับผิดเพื่อความชํารุด
บกพรองของสินคา เชน ในกรณีท่ีความเส่ือมคุณคานั้นมิไดเกิดมาจากความชํารุดบกพรองของ
สินคา หรือไมไดเปนเพราะความชํารุดของทรัพยท่ีจะขาย แตเปนเพราะผูขายสงทรัพยผิดประเภท
ดังนั้นจึงไมใชกรณีท่ีผูขายตองรับผิด เพื่อความชํารุดบกพรอง 
  หลักความรับผิดในทางสัญญา 
  ความรับผิดในทางสัญญาอยูบนพื้นฐานของหลักกฎหมายสองประการประกอบกันคือ 
หลักวาดวยความรับผิดในคํารับประกันสินคา (Warranty) และหลักวาดวยความสัมพันธในทาง
สัญญา (Private of Contract) ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

                                                 
18  เลมเดิม.  หนา  10-13. 
19  กิตติศักด์ิ  ปรกติ.  (2542).  ผลงานวิจัยเสริมหลักสูตร  พ.ศ. 2532  เรื่องความรับผิดเพ่ือชํารุดบกพรอง

ในสัญญาซื้อขาย.  หนา 42. 
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  1)  หลักวาดวยความรับผิดในคํารับประกันสินคา (Warranty) 
  คําวา Warranty หมายถึง ขอความที่แสดงออกถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคา ซ่ึงผูแสดง
ขอความนั้นรับประกันวาจะเปนไปตามนั้น และยืนยันวาหากไมเปนไปตามนั้นตนยินยอมจะรับผิด
ดังนั้นคําวา Warranty จึงเปนขอสัญญาวาจะรับผิดหรือการรับประกันอยางหน่ึง โดยอาจเปนการ
รับประกันโดยชัดแจงหรือการรับประกันโดยปริยายก็ได ซ่ึงตามคําอธิบายของอาจารยวิษณุ เครือ
งาม เห็นวา หลักความรับผิดเพื่อความชํารุดบกพรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
472-474 ของไทย ก็คือหลักการรับประกัน (Warranty) ตามกฎหมายของตางประเทศ20 
  การรับประกันโดยชัดแจง  (Express Warranty) หมายถึง คํารับรองหรือรับประกัน ท่ี
ผูขายหรือผูผลิตไดแสดงออกอยางชัดแจงดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร ไมวาจะเปนโดยการ
โฆษณาหรือวิธีอ่ืนใด และถาผลิตภัณฑดังกลาวมิไดเปนไปดังท่ีแสดงไว ผูซ้ือหลงเช่ือผูขายและ 
ผูซ้ือไดรับความเสียหายหรือบาดเจ็บจากการหลงเช่ือนั้น ผูซ้ือยอมมีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายได
โดยตรงจากผูขายตามสัญญา8 
  การรับประกันโดยปริยาย (Implied Warranty) หมายถึง คํารับรองหรือรับ ประกันท่ี
ผูขายพึงมีตอผูซ้ือ แตไมไดแสดงออกโดยชัดแจง เปนการรับประกันกฎหมายรับรองและสราง
ภาระความรับผิดใหแกผูขายวาไดรับรองหรือรับประกันไวเชนนั้น แมวาผูขายอาจไมไดรับรองเลย
ก็ตาม กลาวคือ การรับประกันโดยปริยายมีอยูแมผูขายจะมิไดตกลงดวยก็ตามเพราะกฎหมาย
กําหนดใหตองรับผิดในความชํารุดบกพรองหรือความเสียหายจากสินคาท่ีไมปลอดภัยนั้น เชน การ
รับประกันเร่ืองกรรมสิทธ์ิ (Warranty of Title) กลาวคือ ผูขายรับรองวาตนมีสิทธิท่ีจะโอน
กรรมสิทธ์ิใหแกผูซ้ือหากโอนไมไดผูขายยินยอมรับผิดทุกประการ  เร่ืองการรับประกันภาระติดพัน 
(Warranty Against Encumbrances) โดยผูขายรับรองวาตนมีสิทธิท่ีจะโอนกรรมสิทธ์ิใหแกผูซ้ือ
หากโอนไมไดผูขายยินยอมรับผิดทุกประการ เร่ืองการรับประกันภาระติดพัน (Warranty Against 
Encumbrances) โดยผูขายรับรองตอผูซ้ือสินคาท่ีขายนั้นปลอดภาระติดพันใดๆ ท้ังส้ิน เร่ืองการ
รับประกันการใชสอยสินคาใหสมประโยชนตามความมุงหมายโดยเฉพาะ (Warranty of Fitness for 
a Particular Purpose) และการรับประกันเร่ืองการใชสอยสินคาสมประโยชนตามวิสัยของการใช
ท่ัวๆไป (Warranty of Merchantability)  
  2) หลักวาดวยความสัมพันธทางสัญญา (Private of Contract) 
  หลักเกณฑท่ีสําคัญของหลักความรับผิดในทางสัญญาก็คือ หลักความ สัมพันธตาม
สัญญา (Private of Contract) ซ่ึงคูกรณีท่ีจะเรียกรองใหรับผิดตอกันได จะตองมีความ สัมพันธ 
 
                                                 

20  วิษณุ  เครืองาม.  (2537).  คําอธิบายกฎหมายวาดวยซื้อขาย แลกเปลี่ยนให.  หนา  271. 
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ในทางสัญญาตอกัน มีผลทําใหผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายเน่ืองจากการผิดสัญญา หรือผิดคํา
รับประกันเกี่ยวกับสินคา ซ่ึงการจะดําเนินคดีตอผูขายจะตองมีความสัมพันธตามสัญญากับผูขาย
ดวย หรืออีกนัยหนึ่งตองเปนผูซ้ือสินคาจากผูขายโดยตรง แตโดยปกติผูบริโภคที่ไดรับความ
เสียหายจากสินคาชํารุดบกพรองหรือสินคาท่ีไมปลอดภัยนั้น อาจไมใชตัวผูเสียหายเอง อาจเปนคน
ในบาน ลูกจางเปนผูใชสินคานั้นแทน จึงขาดความสัมพันธในทางสัญญากับผูขายหรือผูผลิต ทําให
ไมสามารถท่ีจะเยียวยาความเสียหายตามหลักสัญญาได21 เพราะผูบริโภคท่ีไดรับความเสียหายจาก
การใชสินคาไมใชคูสัญญากับผูขายหรือผูผลิต 
  2.4.3.2  ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด 
  ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด ทฤษฎีความรับผิดท่ีเปนท่ียอมรับมีอยู 2 หลัก คือ มี
ความรับผิดเม่ือมีความผิด และหลักความรับผิดโดยกฎหมายสันนิษฐานวามีความผิดแมมิไดมีการ
จงใจหรือประมาทเลินเลอ ซ่ึงหลักนี้เรียกโดยท่ัวไปวา ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) หลักนี้
ไดรับการยอมรับอยางยิ่งในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑซ่ึงมีความสลับซับซอนในการ
ผลิตและผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายโดยไมสามารถพิสูจนถึงเหตุแหงความเสียหายไดวาเปน
ความผิดพลาดของผูใด 
  ละเมิดเปนบอเกิดแหงหนี้อยางหน่ึง ซ่ึงเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหผูทําละเมิดมี
หนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย จึงเปนหนี้ท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย มิใช
เกิดจากขอตกลงของคูกรณี ตางกับสัญญาซ่ึงเปนขอตกลงของบุคคลสองคนเพ่ือกอความผูกพัน
ระหวางกันโดยเปนหนี้ท่ีตองปฏิบัติหรืองดเวนการอยางหนึ่งอยางใดซ่ึงไมตองหามตามกฎหมาย 
กฎหมายจึงรับรองวาคูกรณีมีอํานาจบังคับหนี้นั้นได เม่ือมีการลวงสิทธิผิดหนาท่ี และเกิดความ
เสียหายข้ึนทําใหเกิดเปนหนี้ ซ่ึงจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายหรือบุคคลอ่ืนท่ี
กฎหมายกําหนดไว 22  
  ถาพิจารณาความรับผิดในกฎหมายลักษณะละเมิดของไทย อาจแยกพิจารณาได 3   
ประการ คือ 
  1) ความรับผิดสําหรับการกระทําของตนเอง (Liability for One’s Own Act) เปนความ
รับผิดบนพื้นฐานความผิด (Liability Based on Fault)23 ท่ีวา บุคคลจักตองรับผิดตอเม่ือมีความผิด 

                                                 
21  สุรศักด์ิ  ตันโสรัจประเสริฐ.  (2553).  สิทธิของบุคคลภายนอกในการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก

สินคาชํารุดบกพรองโดยที่ตนเองไมไดใชหรือบริโภคสินคาน้ัน.  หนา 49. 
22  สุษม  ศุภนิตย.  (2532).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด.  หนา  4-5. 
23  อนันต  จันทรโอภากร.  (2531).  โครงสรางพ้ืนฐานกฎหมายลักษณะละเมิด.  หนา  97. 
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ตามท่ีบัญญัติวาดวยความรับผิดของบุคคลในการกระทําของตนเอง บุคคลใดท่ีกระทําการเขา
หลักเกณฑดังบัญญัติไวในมาตรา 420 กฎหมายถือวาเปนการกระทําละเมิด 
  2)  ความรับผิดในการกระทําของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) เชน กรณีตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 425 ในเร่ืองความรับผิดในผลแหงการละเมิดของลูกจาง
ในทางการท่ีจาง ตามมาตรา 427 ในเร่ืองความรับผิดของตัวการในผลแหงการละเมิดของตัวแทน
ตามมาตรา 429 ความรับผิดของบิดามารดาหรือผูอนุบาลในการกระทําละเมิดของผูเยาวหรือ
วิกลจริต ตามมาตรา 430 ความรับผิดของครูบาอาจารย นายจาง หรือบุคคลอ่ืนในการกระทําละเมิด
ของผูไรความสามารถ ความรับผิดเหลานี้เกิดจากขอสันนิษฐานความผิดทางกฎหมาย 
  3)  ความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากทรัพย เชน ตามมาตรา 433 ความรับผิดใน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสัตว เปนความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจากทรัพยหรือวัตถุส่ิงของ ซ่ึง
สัตวก็ถือวาเปนทรัพยวัตถุส่ิงของอยางหนึ่ง ตามมาตรา 436 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจาก
ของตกหลนหรือท้ิงขวางจากโรงเรือน และตามมาตรา 437 ความรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดจาก
ยานพาหนะหรือทรัพยอันตราย 
  แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางละเมิดในระบบกฎหมายจารีตประเพณีนั้น  
มีสองแนวใหญๆ ไดแก 
  แนวคิดกอนคริสตศตวรรษท่ี 19 โดยถือวาเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนจะตองมีการชดใช
คาเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน แนวคิดนี้มีพื้นฐานจากหลักการคุมครองสิทธิของ
บุคคลในอันท่ีจะไมถูกทําใหเสียหาย ดังนั้นทฤษฎีวาดวยความรับผิดในแนวคิดนี้จึงไมพิจารณา 
ถึงองคประกอบภายในดานจิตใจของผูกระทํา เชน จงใจกระทําหรือการขาดความระมัดระวังแต
ประการใด เพราะถือวาความคิดของมนุษยอันเปนองคประกอบภายในจิตใจไมอาจถูกพิจารณาได 
เม่ือมีผูเสียหายตองมีผูชดใชความเสียหาย24 แนวคิดนี้ตรงกับ “ทฤษฎีรับภัย” ซ่ึงเห็นวาหลักเกณฑ
แหงความรับผิดทางละเมิดนั้นไมจําเปนท่ีผูละเมิดจะตองกระทําความผิด เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึน
และรูวาผูใดเปนผูกระทําก็ถือวาผูนั้นเปนผูกระทําละเมิด ไมวาการกระทําท่ีกอความเสียหายนั้นจะ
ผิดหรือถูก เพราะเม่ือไดกระทําการใดๆขึ้นแลว ยอมเปนการเส่ียงภัยอยางหนึ่ง ซ่ึงผูกระทําจะตอง
รับผลแหงการเส่ียงภัยนั้นถามีภัย คือ ความเสียหายเกิดข้ึนก็จะตองรับเคราะหรับความเสียหายนั้น 
ความเสียหายดังกลาวก็ตองเปนภัยไปกับเขาดวย 
  สวนแนวคิดประการท่ีสองถือวา ความเสียหายท่ีจะทีผูรับผิดชดใชเยียวยาไดนั้นตอง
เกิดจากการกระทําของบุคคลซ่ึงจงใจกระทําลงโดยขาดความระมัดระวังเทานั้น เพราะแนวคิดนี้มี
พื้นฐานจากหลักการคุมครองเสรีภาพของบุคคลผูกระทํามากกวาคุมครองสิทธิของผูเสียหาย ในยุค
                                                 

24 สุษม  ศุภนิตย.  เรื่องเดิม.  หนา  7. 
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แรกกอนคริสตศตวรรษท่ี 19 กฎหมายละเมิดมุงคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
บุคคล ดังนั้นทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดจึงมิไดเนนท่ีความจงใจหรือประมาทเลินเลอ แตเนน
ถึงความเสียหายมากกวา และถือวาผูกอใหเกิดความเสียหายตองรับผิด ตอมาศาสนาไดเขามามี
อิทธิพลอยางมาก โดยถือวาผูทําละเมิดเปนผูประพฤติผิดศีลธรรมไปในตัว และขยายหลักความรับ
ผิดในทางละเมิดไปสูเกณฑท่ีตองพิจารณาการจงใจกระทํา หรือประมาทเลินเลอเทานั้น ซ่ึงเรียกวา 
“Liability Based on Fault” และทฤษฎีนี้ก็ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในปลายศตวรรษที่ 19 
โดยหลักนี้ถือเปนทฤษฎีพื้นฐานของกฎหมายลักษณะละเมิดเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 
  หลักความรับผิดในทางละเมิดท่ีถือทฤษฎีความรับผิดเปนหลักทําใหหลักความรับผิด
ในความเสียหายอันเกิดจากสินคา (Product Liability) ในยุคแรกอิงหลักทฤษฎีรับภัยในทางละเมิด
มาใชและไดถือหลักตามทฤษฎีความผิดดวย กลาวคือ ผูผลิตหรือผูจําหนายจะตองรับผิดในความผิด
อันเกิดจากการผลิตหรือการจําหนายสินคาท่ีชํารุดบกพรองหรือสินคาท่ีไมปลอดภัยนั้น 
  การนําหลัก “Private of Contract” และ “ Liability Based on Fault” มาใชทําใหเกิดผล
ท่ีวา กฎหมายมุงคุมครองผูประกอบการยิ่งไปกวาผูบริโภค  มีเหตุผลอยู 2 ประการ คือ ประการแรก
ผูผลิตมิใชสาเหตุโดยตรงท่ีทําใหเกิดความเสียหายตอผูบริโภค เพราะขณะผลิตไมมีอันตรายใดท่ีจะ
เห็นไดจากขอบกพรองของสินคา และโดยเหตุท่ีผูขายปลีกเขามาแทรกทําใหตัดความประมาท
เลินเลอของผูผลิตออก ซ่ึงถาขายสินคาใหผูขายปลีก อันตรายท่ีพบเห็นก็มีเฉพาะผูผลิตกับผูขาย
ปลีกเทานั้น มิไดขยายไปถึงอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการบริโภคของบุคคลท่ีสามดวย เหตุผลประการที่
สอง คือ การเพิ่มปญหาท่ีหนักเกินไปแกผูผลิตและผูขายท่ีจะทําใหเขารับผิดชอบตอประชาชน
จํานวนมาก ซ่ึงผูขายไมอาจทราบถึงคุณลักษณะของบุคคลดังกลาวและยอมเปนการดีกวาท่ีจะให
ประชาชนเหลานั้นรับภาระไปเอง 
   ในการดําเนินคดีละเมิด ถาผูบริโภคคนสุดทายฟองเรียกคาเสียหายจากผูผลิต ผูบริโภค
ตองพิสูจนใหเห็นไดวา ผูผลิตมิไดใชความระมัดระวังในการออกแบบการผลิตดังท่ีตนมีหนาท่ีตอง
ทํา กลาวคือ มิไดใชความระมัดระวังในการผลิตดังเชนวิญูชนพึงกระทํา แตถาผูบริโภคฟองผูขาย
ปลีกหรือผูซ้ือชวงใหรับผิดชอบ จะฟองเรียกคาเสียหายไดก็ตอเม่ือผูบริโภคนําสืบใหเห็นไดวา
ผูขายปลีก หรือผูซ้ือชวงมีเหตุอันควรท่ีจะรูถึงอันตรายของสินคานั้น แตมิไดบอกกลาวใหผูบริโภค
ทราบ25 แตการพิสูจนถึงความประมาทเลินเลอในคดีความเสียหายอันเกิดจากสินคาท่ีชํารุดบกพรอง
หรือสินคาท่ีไมปลอดภัยเปนส่ิงท่ีกระทําไดยากมาก ท้ังนี้เพราะกระบวนการผลิตท้ังหมดเริ่มตั้งแต 
 
                                                 

25  ณัฐจักร  ปทมสิงห  ณ  อยุธยา.  (2524, มีนาคม).  “ความรับผิดของผูประกอบการผลิต.”  วารสาร
อัยการ, ปที่ 4, ฉบับที่  39. หนา  13. 
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การออกแบบไปจนกระท่ังการบรรจุหีบหอและประทับตราสินคา เปนเร่ืองท่ีอยูในความควบคุม
ของผูผลิตฝายเดียว โดยเฉพาะผูบริโภคหรือผูเสียหายซ่ึงเปนเพียงประชาชนธรรมดาไมอาจรูได 
ดังนั้นการพิสูจนถึงความชํารุดบกพรองวาเกิดข้ึนในข้ันตอนใด ตองอาศัยความรูของผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานทําใหผูซ้ือหรือผูบริโภคท่ัวไปไมสามารถพิสูจนไดดวยตนเองและการวาจางผูเช่ียวชาญ
ก็ใชคาใชจายคอนขางสูงจึงทําใหผูบริโภคหรือผูท่ีไดรับความเสียหายจากสินคาไมสามารถหา
ผูเช่ียวชาญมานําสืบพิสูจนได ซ่ึงตางจากผูผลิตซ่ึงมีอํานาจในการตอรองหรือฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีกวายอมสามารถจัดหาผูเช่ียวชาญซึ่งอาจเปนลูกจาง หรือท่ีปรึกษาเฉพาะดานมานําสืบพิสูจน
หักลางไดวา ความเสียหายมิไดเกิดจากความผิดของผูผลิต แตเกิดจากการใชสินคาวิธีหรือใชสินคา
อยางไมถูกตองของผูท่ีไดรับความเสียหายนั้นเอง เม่ือผูบริโภคไมสามารถพิสูจนใหศาลเห็นไดวา 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกิดจากความผิดของผูผลิต ศาลก็ไมอาจพิพากษาใหผูผลิตรับผิดตามหลัก
ละเมิดได 
  ดังนั้น จะเห็นไดวาทฤษฎีละเมิดท่ีจะตองพิสูจนวามีความจงใจหรือประมาทเลินเลอ
หรือไมนั้นไมอาจใหความคุมครองและเยียวยาความเสียหายไดอยางเต็มท่ี จึงทําใหนักนิติศาสตร
และศาลของหลายๆ ประเทศ พยายามสรางหลักเกณฑหรือหารูปแบบของหลักความรับผิดเพื่อ
นํามาใชใหเหมาะสมและเกิดความยุติธรรมแกผูเสียหายมากข้ึน  บางประเทศนําหลักท่ีวาเหตุการณ
ยอมแจงอยูในตัว (Res Ipsa Loquitur) มาบังคับใช เพื่อผลักภาระการนําสืบใหตกแกฝายผูผลิต เชน 
ศาลสูงแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอมัน ไดพิพากษาวางหลักไวในคดีโรคระบาดในป 1968 วา “เม่ือ
ผลิตภัณฑนั้นชํารุดบกพรอง ผูผลิตยอมมีหนาท่ีพิสูจนใหเห็นไดวาความชํารุดบกพรองของผลิต 
ภัณฑนั้นเปนเพราะพฤติการณท่ีผูผลิตไมตองรับผิดชอบ” เปนการผลักภาระการพิสูจนกลับมายัง
ฝายผูผลิต ซ่ึงหลักตามคําพิพากษานี้ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง26 
  2.4.3.3  ทฤษฎีความรับผิดโดยเครงครัด 
  ความรับผิดเด็ดขาดในความเสียหายอันเกิดจากสินคา (Strict Liability Approach) เปน
หลักความรับผิดท่ีเกิดข้ึน โดยความจําเปน เพื่อท่ีจะเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายไดอยาง
เหมาะสมทั้งนี้เพราะหลักความรับผิดเดิมตามหลักสัญญา และตามหลักละเมิดนั้นไมสามารถท่ีจะ
เยียวยาความเสียหายไดอยางแทจริง ซ่ึงสหรัฐอเมริกาเปนประเทศตนแบบในความคิดเร่ืองนี้โดย

                                                 
26 วูลฟกัง  ไฟรเฮอร  ฟอน  มารแชลล.  (2531, มีนาคม).  “ความรับผิดเพ่ือผลิตภัณฑ :  ขอคิดบาง 

ประการในแงกฎหมายเปรียบเทียบ.”  โดย  กิตติศักด์ิ  ปรกติ.  วารสารนิติศาสตร,ปที่  18,ฉบับที่ 1.  หนา  131. 
อางใน พิชญาภา  สันติธรารักษ.  (2552).  ปญหาทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจาการ 
ซื้อสินคาตามคําพรรณนา : ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาและฉลากตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522.  
หนา  20. 
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สรางหลักเกณฑวา ผูผลิตหรือผูจําหนายตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาชํารุด
บกพรองหรือสินคาท่ีไมปลอดภัยและกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค โดยไมคํานึงถึงความผิด ใน
สวนของผูผลิตหรือผูจําหนาย และไมคํานึงถึงขอตกลงตามสัญญาระหวางผูบริโภคท่ีไดรับความ
เสียหายกับผูผลิตหรือผูจําหนาย แตอยางใด ทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดนี้ไดรับความสนใจและได 
รับการสนับสนุนในวงการกฎหมายของประเทศตางๆอยางมาก ซ่ึงสวนใหญนําไปพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงแนวคําพิพากษาของศาลสูง และในบางประเทศก็ตราเปนกฎหมายลายลักษณอักษร
หรือเปนพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติท่ีรับรองกฎเกณฑความรับผิดเด็ดขาดไวโดยชัดแจง 
  แนวความคิดท่ีเปล่ียนแปลงหลักความรับผิดนี้ก็คือ  แนวความคิดนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) โดยเนนผลประโยชนของประชาชนเปนสําคัญในรูปของรัฐสวัสดิการ ซ่ึงหลักของ
แนวความคิดนี้อยู ท่ีกฎหมายเพื่อสงเสริมความสุขของคนในสังคม เพื่อประนีประนอมผลประโยชน 
ตางๆ โดยมุงควบคุมผลประโยชนสวนบุคคลเพื่อประโยชนของสวนรวม สะทอนใหนักกฎหมาย
เร่ิมเห็นความจําเปนท่ีจะตองวางหลักกําหนดความรับผิดทางละเมิดเพ่ือคุมครองสาธารณะ
ประโยชน ถึงแมหลักเกณฑนั้นจะตัดสิทธิเสรีภาพของเอกชนผูถูกกลาวหาวากระทําละเมิดในบาง
กรณี ในลักษณะกฎหมายปดปากมิใหปฏิเสธความรับผิดอยางท่ีเคยกระทําตามหลักเจตนาหรือ
ประมาท หลักความรับผิดท่ีเนนความสําคัญของสาธารณะประโยชนนี้ตอมาเปนท่ีรูจักกันในนาม
หลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) นั่นเอง27 
  หลักความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) มีลักษณะพิเศษอยูท่ีผูเสียหายและผูผลิตไม
ตองมีนิติสัมพันธตอกัน “ขอยกเวนความรับผิด” ท่ีผูผลิตระบุไวในสินคากรณีสินคาชํารุดบกพรอง
หรือสินคาท่ีไมปลอดภัย ไมมีผลบังคับในหลักความรับผิดเด็ดขาด แตถาผูผลิตเตือน ผูบริโภคให
ทราบถึงความบกพรองของสินคาแลว ผูบริโภคยังขืนใชสินคาท่ีบกพรองนั้น แลวเกิดอันตรายแก
ผูบริโภค ผูผลิตก็ไมตองรับผิด28 บุคคลท่ีตองรับผิดตามหลักความรับผิดเด็ดขาด มีหลายประเภท 
เชน ผูขาย ผูขายปลีก ผูจําหนายและผูผลิต เพราะบุคคลดังกลาวเปนตัวจักรสําคัญของระบบตลาด
ฉะนั้นบุคคลดังกลาวจึงตองรวมรับผิดรวมกันในการเส่ียงภัยทางธุรกิจ สวนบุคคลท่ีมีสิทธิอางหลัก
ความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ในการฟองรองได เชน ผูบริโภครายสุดทาย ซ่ึงรวมไปถึง
สมาชิกในครอบครัว ลูกจาง และแขกของผูบริโภค นอกจากนี้บุคคลภายนอกที่ไดรับความเสียหาย

                                                 
27 คัมภีร  แกวเจริญ.  (2527). “ละเมิดกับสังคม.”  วารสารอัยการนิเทศ, เลม 46, ฉบับที่ 1.  หนา  131. 
28 ณัฐจักร  ปทมสิงห  ณ  อยุธยา.   เลมเดิม.  หนา 16-17 . 
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จากสินคาชํารุดบกพรองหรือสินคาท่ีไมปลอดภัย หรือ Bystanders ก็มีสิทธิอางหลักดังกลาวได
ดวย29 
 2.4.4 ความเปนมาของการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 การคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยอาจถือไดวามีจุดเร่ิมตนมาต้ังแตสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโดยไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดและหลักกฎหมายของประเทศ
ในซีกโลกตะวันตกแตเปนการนําเอาแนวความคิดและทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมาใชซ่ึงก็
ยังถือไมไดวาเปนการใหความคุมครองแกสิทธิของผูบริโภคอยางแทจริงบทบัญญัติแหงกฎหมายไม
สามารถใหความคุมครองผูบริโภคไดอยางเต็มท่ีผูบริโภคตองชวยเหลือตนเองระมัดระวังปองกัน
ตนเองมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบหลักกฎหมายตางๆในสมัยนั้นมิไดมีวัตถุประสงคในการคุมครอง
ผูบริโภคอยางเดนชัดเนื่องจากในสมัยดังกลาวอยูในชวงของการปรับปรุงระบบกฎหมายท้ังหมดให
เปนท่ียอมรับของนานาประเทศการตรากฎหมายในชวงนั้น จึงเนนหนักไปในดานการบังคับใช
กฎหมายทางอาญาและกฎหมายแพงและพาณิชยเปนสวนใหญการคุมครองผูบริโภคในสมัย
ดังกลาวจะเห็นไดจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 นอกจากนี้ยังปรากฏวาไดมีการตรากฎหมาย
ข้ึนใชบังคับเพ่ือความกินดีอยูดีของประชาชนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
คือพระราชบัญญัติหางน้ํานม พ.ศ.2470 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี25 กุมภาพันธ ค.ศ. 
2470 ซ่ึงมีเหตุผลในการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้อยางชัดเจนวารัฐไดมองเห็นความสําคัญของ
การกินดีอยูดีของราษฎรเน่ืองจากการใชหางน้ํานมนั้นควรจํากัดเฉพาะผูบริโภคท่ีเปนผูใหญหากมี
การนําไปใชเล้ียงทารกยอมไมกอใหเกิดกําลังรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ30 
 การบัญญัติกฎหมายคุมครองผูบริโภคในสมัยนั้นจะเห็นไดวาแมมีวัตถุประสงคในการ
ใหผูบริโภคมีความปลอดภัยในการใชสินคาหรือบริการแตลักษณะของการบัญญัติกฎหมายได
นําไปไวในกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาดังนั้นมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคจึงมุง
ประสงคของการปองกันและปราบปรามโดยกําหนดโทษทางอาญาไดแตไมมีมาตรการในการชดใช
เยียวยาใหแกผูบริโภคท่ีตองเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการนั้นซ่ึงเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน
ยังตองใชหลักกฎหมายแพงและพาณิชยในเรื่องสัญญาหรือละเมิดมาบังคับใชอยูเชนเดิมและนอก 
จากมีการบัญญัติกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคเปนการคุมครองผูบริโภคไวในประมวลกฎหมายอาญา
แลวยังคงมีการบัญญัติกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในดานการบริการและความ
ปลอดภัยในสินคาอุปโภคบริโภคตัวอยางเชนพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 

                                                 
29 วัชชีรา  ตปนิยนันท.  (2552).  มาตรการคุมครองผูบริโภคที่ไดรับอันตรายจากสินคา :  ศึกษากรณีการ

เรียกรองคาเสียหายและคาสินไหมทดแทนจากสินคาที่ไมปลอดภัย.  หนา  20-24. 
30 สุษม  ศุภนิตย.  เลมเดิม.  หนา 23-27. 
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2479 พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ พ.ศ. 2464 พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 (ตอมาไดยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้และตรา
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ข้ึนใชบังคับแทน) เปนตน 
 นอกจากพระราชบัญญัติท้ังหมดดังกลาวขางตนแลวยังคงมีพระราชบัญญัติอ่ืนๆ อีก
มากมายท่ีออกมาเพ่ือคุมครองผูบริโภคไดแกการคุมครองผูบริโภคดานความปลอดภัยในการ
บริโภคสินคาหรือบริการดานความเปนธรรมการตราพระราชบัญญัติเพื่อคุมครองผูบริโภคในชวง
ระยะเวลากอนพ.ศ. 2522 นั้นจะมีลักษณะเปนการคุมครองผูบริโภคโดยทางออมท้ังส้ินนอกจากนี้
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมีลักษณะเปนการควบคุมผูประกอบธุรกิจโดยเฉพาะยังไมมีการ
คุมครองผูบริโภคเปนการท่ัวไปในขณะท่ีธุรกิจการคามีสินคามากมายหลายประเภทมีบริการใน
รูปแบบตางๆตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปเม่ือเกิดปญหาอ่ืนเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่มิไดมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนพิเศษแลวก็ตองหันกลับไปใชกฎหมายท่ีมีอยูคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซ่ึง
ไมสอดคลองกับสภาพสังคมเหตุผลประการสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการบัญญัติกฎหมายจะ
กําหนดวิธีการหรือมาตรการทางกฎหมายในลักษณะท่ีเปนการปองกันมิใหเกิดความเสียหายแก
ผูบริโภคเปนสวนใหญแตในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแกผูบริโภคขึ้นมาแลวไมปรากฏวาไดมีการ
กําหนดบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้นในพระราชบัญญัติตางๆแตอยางใดผลดังกลาว
หมายความวาในแงของการชดใชเยียวยาใหแกผูบริโภคท่ีเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการ
ตองยอนกลับไปใชหลักในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังเดิม 
 เม่ือป พ.ศ. 2512 ไดมีเจาหนาท่ีของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ (Interna-
tional Organization of Consumers Unions) หรือเรียกวา“IOCU”ซ่ึงเปนองคการอิสระท่ีไมเกี่ยวของกับ
การเมืองจัดตั้งโดยสมาคมผูบริโภคของประเทศตางๆรวมตัวกันมีสํานักงานใหญอยูท่ีกรุงเฮก 
ประเทศเนเธอรแลนดไดเขามาชักชวนองคกรเอกชนในประเทศไทยใหมีการจัดต้ังสมาคมผูบริโภค
ข้ึนเชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆแตไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากองคการเอกชนของประเทศไทยใน
ขณะนั้นยังไมพรอมท่ีจะดําเนินงานอยางไรก็ตามสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศก็มิได
ยอทอไดสงเจาหนาท่ีเขามาชักชวนไดจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาปญหาของผูบริโภคมีช่ือวา 
“กรรมการศึกษาและสงเสริมผูบริโภค” ในป พ.ศ. 2514 และไดมีวิวัฒนาการเร่ือยมาในภาคเอกชน
รวมท้ังไดประสานงานกับภาครัฐบาลจนกระท้ังในป พ.ศ. 2519 รัฐบาลสมัย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิปราโมช 
เปนนายกรัฐมนตรีพลตรีประมาณอดิเรกสารเปนประธานกรรมการแตคณะกรรมการชุดดังกลาวได
สลายตัวไปพรอมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทางการเมืองรัฐบาลสมัยตอมาซ่ึงมีพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรีก็ไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของการคุมครองผูบริโภคจึง
ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคขึ้นอีกคร้ังโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายสมภพ 

DPU



 31 

โหตรกิตย เปนประธานกรรมการปฏิบัติงานโดยอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีซ่ึงไมสะดวกและ
ไมคลองตัวเนื่องจากไมมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีและไมมีกฎหมายรองรับทําใหไมสามารถคุมครอง
ผูบริโภคไดอยางท่ัวถึงขาดหลักปฏิบัติในการดําเนินงานจึงไดพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคและรัฐบาลไดนําเสนอตอรัฐสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหเปนกฎหมายได
รัฐบาลจึงไดนํารางข้ึนกราบบังคมทูลซ่ึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ตราเปนพระราชบัญญัติไดตั้งแตวันทรงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2522 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเลมท่ี 96 ตอนท่ี 72 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2522 มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2522 เปนตนมาโดยเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจาก 
ปจจุบันนี้การเสนอสินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากข้ึนผูประกอบธุรกิจ
การคาและผูท่ีประกอบธุรกิจโฆษณาไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชใน
การสงเสริมการขายสินคาและบริการซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ี
เสียเปรียบเพราะผูบริโภคไมอยูในฐานะท่ีทราบภาวะตลาดและความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและ
ราคาของสินคาและบริการตางๆไดอยางถูกตองทันทวงที 
 นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยการ
กําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตามแตการท่ีผูบริโภคแตละรายจะไป
ฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณาเม่ือมีการละเมิดสิทธิของ
ผูบริโภคยอมจะเสียเวลาและคาใชจายเปนการไมคุมคาและผูบริโภคจํานวนมากไมอยูในฐานะท่ีจะ
สละเวลาและเสียคาใชจายในการดําเนินคดีไดและในบางกรณีก็ไมอาจระงับหรือยับยั้งการกระทําท่ี
จะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงทีสมควรมีกฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภค
เปนการท่ัวไปโดยไดกําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจการคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอ
ผูบริโภคเพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภคตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีเหมาะสม
เพื่อตรวจตราและประสานงานการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆในการใหความคุมครอง 
ผูบริโภคจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคนี้ข้ึน31 
 แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของยังไม
สามารถใหความคุมครองครอบคลุมไปถึงผูบริโภคท่ีเปนเกษตรกร โดยเฉพาะในกรณีของปุยเคมีท่ี
เปนปญหาอยูในปจจุบัน 
 

                                                 
31 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2541).  สคบ. กับการคุมครองผูบริโภค.  หนา 1-2. 
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2.5  แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับการขายตรง32 
  การขายในสมัยกอนแตกตางกับการขายในปจจุบันมาก เนื่องจากสมัยกอนนั้นผูผลิต
สินคามีนอยรายสินคาก็มีนอยช้ิน ไมมีความหลากหลายเหมือนในปจจุบัน ผลิตออกมาเทาใดก็
สามารถขายไปยังลูกคาไดหมดในระยะเวลาอันส้ัน  เพราะการตลาดในสมัยกอนตลาดตกเปนของ
ผูขาย แตพอมาภายหลังจากเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการนําเอาเทคนิคการผลิตสินคาโดยใช
เคร่ืองจักรแทนแรงงานคนซ่ึงสามารถผลิตสินคาไดมากข้ึนตามท่ีลูกคาตองการจึงทําใหเกิดการ
แขงขันในการนําสินคาไปขายยังลูกคา ท้ังนี้เพราะผูผลิตสามารถผลิตสินคาไดมากทําใหผูบริโภค
หรือลูกคาสามารถเลือกซ้ือและเลือกใชสินคาไดตามใจชอบ  ผูผลิตและผูขายจึงตองใชยุทธวิธีทาง
การตลาดหลากหลายรูปแบบ เชน กลยุทธในการสรางผลิตภัณฑ กลยุทธในเรื่องราคา กลยุทธใน
เร่ืองชองทางการจัดจําหนาย และกลยุทธในการขาย การโฆษณาสินคา ตลอดจนการลดแลกแจก
แถมตางๆ  
  ซ่ึงเม่ือมีการทําธุรกิจขายตรงมากข้ึนก็มีการพัฒนาวิธีการขายออกเปนหลายรูปแบบ   
มีท้ังระบบการขายแบบช้ันเดียว (Single Level Marketing หรือ SLM) ระบบขายตรงแบบหลายช้ัน 
(Multi Level Marketing หรือ MLM) ระบบไบนาร่ีเน็ตเวิรก (Binary Network) ระบบท่ีแพรหลาย
และไดรับความนิยมมากท่ีสุดมีอยู 2 ระบบ คือ ขายตรงช้ันเดียว และขายตรงหลายช้ัน 
  ซ่ึงการขายตรงแบบช้ันเดียวเปนระบบการขายตรงแบบธรรมดาท่ีแพรหลาย โดยผูขาย
จะนัดหมายกับลูกคาและขอใหชวนเพื่อนฝูง ญาติมิตร หรือเพื่อนบานมาชมการสาธิต สวนแนวคิด
การขายตรงแบบหลายช้ันเกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือวาแนวคิดนี้เปนผลพวงมา
จากรานลูกโซหรือท่ีเรียกวาแฟรนไชสท่ีแพรหลายกันอยูทุกวันนี้ ซ่ึงมีลักษณะการบริหารแบบ
ลูกโซโดยนําเอาธุรกิจตรา (หรือยี่หอ) และระบบการขายท่ีประสบความสําเร็จในขณะนั้นมา
ถายทอดวิธีการขายใหแกรานใหมท่ีตั้งข้ึนเพื่อขายสินคาประเภทเดียวกัน  ตอมาจึงมีการนําเอา
วิธีการนี้มาถายทอดใหนักขายตรง ซ่ึงเรียกวิธีนี้วา “การขายตรงแบบหลายช้ัน หรือ MLM (Multi 
Level Marketing) นั้นเอง 
  ธุรกิจขายตรงในประเทศไทย เติบโตข้ึนเร่ือยๆ ในระยะเวลา 40 ป ของการเติบโตของ
ระบบ MLMนั้น ในชวงเวลา 25 ปแรกเปนชวงท่ีไมมีกฎหมายควบคุมและเปนชวงท่ีมีท้ังคนท่ีตั้งใจ
ทําธุรกิจดวยเจตนาท่ีดีและไมดีเขาสูธุรกิจขายตรง จนกระท้ังป พ.ศ. 2533 จึงเร่ิมกระจายธุรกิจเขาสู
มวลชน ซ่ึงตอมาเม่ือการใชอินเตอรเน็ตเร่ิมเขามามีบทบาทในทุกวงการมากข้ึน รวมท้ังวงการขาย

                                                 
32  วิลาสินี  อัครวิบูลย.  (2550).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคในธุรกิจขายตรง: ศึกษา

ลักษณะกรณีอันมีลักษณะเปนแชรลูกโซ.  หนา 26-31. 
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ตรงทําใหธุรกิจขายตรงเติบโตอยางมาก โดยเฉพาะนักขายตรงมีสวนสําคัญในการปรับเปล่ียน
วิธีการซ้ือสินคาใหเปนแบบสงตรงถึงบานโดยไมตองไปหางสรรพสินคาหรือรานคาอยางใด 
  ในสวนของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชรลูกโซนั้น เกิดข้ึนมาเนื่องจากธุรกิจการเงินนอก
ระบบไดมีการพัฒนารูปแบบของธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความสลับซับซอนและทันสมัยมากข้ึน
เร่ือยๆ โดยการอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมแฝงตัวอยูในระบบธุรกิจท่ีถูกกฎหมายและธุรกิจอ่ืนท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกัน  มีวัตถุประสงคเพื่อหลอกลวงประชาชนใหหลงเช่ือโดยใชวิธีการตางๆ ดวย
เหตุนี้ทําใหเหลามิจฉาชีพอาศัยจังหวะและโอกาสดังกลาวเขามาชักชวนประชาชน เชน รับสมัคร
เปนสมาชิกขายสินคา เปดรับสมัครงานในตําแหนงตางๆ หรือชักชวนใหเขารวมลงทุนกับบริษัท 
โดยอางวาไดรับผลประโยชนตอบแทนในอัตราสูงเปนเคร่ืองลอใจ 
  ธุรกิจแชรลูกโซเปนการระดมทุนจากประชาชนรูปแบบหนึ่งท่ีแพรหลายและขยายตัว
ออกไปรวดเร็วมาก  เนื่องจากมีการจายผลประโยชนตอบแทนสูงในระยะแรกท่ีตรงตอเวลาและ
ผูประกอบการมักอางวาจะนําเงินไปลงทุนอยางใดอยางหนึ่งท่ีไดผลตางตอบแทนสูงในระยะเวลา
ส้ันๆ  เชน  ซ้ือขายน้ํามัน (แชรแมชมอย) ซ้ือขายท่ีดินราคาถูก (แชรเสมาฟาคราม) แชรนากหญา  
จําหนายสินคาประเภทผลิตภัณฑอาหารเสริม รวมตลอดถึงการซ้ือขายปุยเคมีลวงหนาท่ีเปนปญหา
อยูในปจจุบัน 
 
2.6  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใชปุยเคมี 
  เนื่องจากประชากรรอยละ 70 ของประเทศไทยมีอาชีพทําการเกษตร เนื่องจากสภาพ
ทางภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมตอการปลูกพืช จากการท่ีเกษตรกรไดใชพื้นท่ีดินทําการ
ปลูกพืชมาเปนเวลานานๆจึงทําใหความอุดมสมบูรณของดินอยูในสภาพท่ีคอนขางตํ่ามากหรือมี
ปริมาณธาตุอาหารพืชคอนขางนอย ดังนั้นการท่ีจะเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึนในสภาวะท่ีดินขาดธาตุ
อาหารอยางรุนแรง จําเปนตองใสปุยเพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน 
  ดังนั้น  ปุยเคมีจึงมีบทบาทสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเปนแหลง
อาหารของประเทศ และยังเปนแหลงเงินตราตางประเทศในการสงออกสินคาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมการเกษตร อยางไรก็ตามปุยเคมีเปนหนึ่งในปจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีการผลิตใน
ประเทศไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ ทําใหตองพึ่งพาการนําเขา ปุยเคมีท้ัง
ในลักษณะแมปุยและปุยสําเร็จรูป โดยนําเขาวัตถุดิบเหลานี้ไปผสมและบรรจุจําหนายตอไป  
แนวโนมการใชปุยเคมีก็ยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง  เชนเดียวกับความตองการ ปุยเคมีท่ียังคงเพิ่มข้ึน
ในตลาดโลก เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการทําการเกษตรมีจํากดั ในขณะท่ีเกษตรกรตองการ
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เพิ่มปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไร เพื่อเพิ่มรายไดใหสูงข้ึนทําใหความจําเปนในการใชปุยเคมียังคงมีอยู
ตอไป33   
 2.6.1 ประวัติความเปนมาการผลิตปุยเคมีในประเทศไทย 
  ในป พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ไดเสด็จ
ประพาสยุโรปในขณะเยือนประเทศนอรเวยไดชมโรงงานผลิตปุยวิทยาศาสตร โดยใชพลังงานจาก
ไฟฟาพลังงานน้ําเพื่อใชในการปรับปรุงดินในป พ.ศ. 2469 บริษัทพาราวินเซอร ไดมีการส่ังปุย
วิทยาศาสตรหรือปุยเคมี (ปุยแอมโมเนียซัลเฟต) เขามาจําหนายในป พ.ศ. 2500 บริษัทยิบอินซอย
เร่ิมทําการผลิตปุยเชิงผสมสาหรับขาว โดยนําเอาแมปุยซูเปอรฟอสเฟตชนิดธรรมดาและแมปุย
แอมโมเนียมซัลเฟตมาผสมคลุกเคลากันแบบงายๆ ในป พ.ศ. 2501 บริษัทยิบอินซอย ไดเร่ิมต้ัง
โรงงานผลิตปุยผสมชนิดเม็ด (granular) ในป พ.ศ. 2506 ขาดทุนตองปดกิจการในป พ.ศ. 2502 
เทศบาลกรุงเทพฯ ไดจัดต้ังโรงงานปุยกรุงเทพข้ึน โดยผลิตปุยอินทรียซ่ึงใชวัตถุดิบจากขยะมูลฝอย
ท่ีรวบรวมข้ึนในแตละวันมีปริมาณผลิตประมาณวันละ 50-2,500 ตันตอป ไดทําการหยุดดําเนินการ
ในป  พ.ศ. 2521  
  ในป พ.ศ. 2506 รัฐบาลไดจัดต้ังโรงงานผลิตปุยเคมีข้ึนช่ือวา บริษัทปุยเคมี จํากัด ตั้งอยู
ท่ีอําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยใชถานหินลิกไนตเปนวัตถุดิบในการผลิตในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2509 เร่ิมผลิตปุยเคมีเปนคร้ังแรกโดยมีกําลังผลิตปุยแอมโมเนียมซัลเฟตประมาณ 60,000 ตัน/ปและ
ปุยยูเรียประมาณ 30,000 ตัน/ป  ซ่ึงโรงงานปุยของบริษัท ปุยเคมี จํากัด ผลิตปุยไดจริงตํ่ากวากําลัง
การผลิตมาก และตนทุนการผลิตสูงกวาปุยท่ีนําเขาจากตางประเทศ ในท่ีสุดจึงตองปดกิจการในป 
พ.ศ. 2515  

บริษัท ปุยเคมี จํากัด รวมกับบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จํากัด ขอรับการสงเสริมการลงทุน
จากรัฐบาลเพ่ือตั้งโรงงานผสมปุย โดยใชช่ือบริษัทรวมทุนวา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด ตอมา
บริษัท ปุยเคมี จํากัดถอนตัวจากการรวมกิจการ โรงงานน้ีเร่ิมผลิตปุยในป พ.ศ. 2518 ในระยะแรกก็
ประสบปญหาขาดทุนเชนกัน รัฐบาลไดชวยเหลือโดยเพิ่มคาธรรมเนียมพิเศษ แกปุยสําเร็จรูปท่ี
นําเขาจากตางประเทศ เพ่ือใหปุยนําเขามีราคาแพงขึ้นใกลเคียงกับปุยท่ีผลิตภายในประเทศ ใน
ปจจุบัน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด ยังคงดําเนินกิจการอยู การผลิตปุยผสมใชกระบวนการ 
Steam Granulation มีกําลังผลิตประมาณ 1.2 ลานตัน/ป ในป พ.ศ. 2524 กระทรวงอุตสาหกรรมได 
 

                                                 
33 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติดวนเรื่อง  ต้ังคณะ 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาราคาปุย อ.พ. 2/2551 สมัยประชุมสามัญทั่วไป.  จัดทําโดยกลุมงานบริการ
วิชาการ สํานักงานวิชาการ 26 ก.พ. 2551. หนา  7. 
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ริเร่ิมจัดต้ังโครงการปุยแหงชาติข้ึน โดยวางแผนใชแกสธรรมชาติจากอาวไทยเปนวัตถุดิบสําคัญใน
การผลิต บริษัท ปุยแหงชาติ จํากัด จึงมีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนผูถือหุนใหญ โรงงาน
ของบริษัทนี้ เร่ิมผลิตปุยออกสูตลาดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 มีกําลังผลิตประมาณ 1.0 ลานตัน/
ป  ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2539 บริษัท ปุยไทย จํากัด ไดสรางโรงงานผลิตปุยผสม โดยใชกระบวน 
การ steam granulation ข้ึนท่ี จ.พระนครศรีอยุธยา โรงงานของบริษัทนี้เร่ิมผลิตปุยออกสูตลาดเม่ือ
ปลายป พ.ศ. 2540 มีกําลังการผลิตประมาณ 600,000 ตัน/ป 
  ซ่ึงจากสถิติขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ระบุวาประเทศ
ไทยสามารถผลิตปุยเคมีใชเองไดเล็กนอยในระหวางป พ.ศ. 2509-2521 โดยมีกําลังผลิต 906- 
11,507 ตัน/ป หลังจากนั้นประเทศไทยสามารถผลิตปุยเคมีใชเองไดอีกคร้ังในป พ.ศ. 2540 เม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานในเอเชีย ซ่ึงพบวา  

ประเทศมาเลเซีย เร่ิมผลิตปุยในป พ.ศ. 2510 สามารถผลิตปุยไดตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน และสามารถผลิตปุยไดมากกวา 300,000 ตัน/ป ประเทศมาเลเซียมีแกสธรรมชาติและนํ้ามัน 
ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตปุยไนโตรเจน  

ประเทศพมา เร่ิมผลิตปุยในป พ.ศ. 2513 สามารถผลิตปุยไดตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
เชนกับ พมาสามารถผลิตปุยไดประมาณ 50,000 ตัน/ป ยกเวนในชวง พ.ศ. 2527-2532 พมาผลิตปุย
เพิ่มข้ึน โดยผลิตไดถึง 150,100 ตัน ในป พ.ศ. 2530  

ประเทศฟลิปปนส เร่ิมผลิตปุยกอนป พ.ศ. 2504 และสามารถผลิตปุยไดตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน โดยผลิตไดมากกวา 300,000 ตัน/ป ในปจจุบัน  

ประเทศเวียดนาม เร่ิมผลิตปุยกอนป พ.ศ. 2504 และสามารถผลิตปุยไดตอเน่ืองมาจนถึง
ปจจุบัน โดยผลิตไดมากกวา 150,000 ตัน/ป ในปจจุบัน34  
 2.6.2  ปญหาเร่ืองปุยเคมีในประเทศไทย 
  ประเทศไทยยังไมมีแหลงวัตถุดิบท่ีจะนํามาผลิตปุยเคมีในเชิงพาณิชย ทําใหตองนําเขา
ปุยเคมีจากตางประเทศเปนหลัก นอกจากนี้เม่ือพิจารณาปริมาณการใชปุยเคมีตอพื้นท่ีของไทย
นับวายังอยูในอัตราคอนขางตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาในเอเชีย สาเหตุท่ีไทยมี
อัตราการใชปุยเคมีอยูในเกณฑต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เนื่องจากปุยเคมีมีราคาคอนขาง
แพง  เกษตรกรสวนใหญมีอํานาจการซ้ือตํ่า  และการทําการเกษตรของไทยยังอาศัยน้ําจากธรรมชาติ
เปนสวนใหญ การนําปุยมาใชจึงเปนการเพิ่มความเส่ียงใหกับเกษตรกรอีกสวนหนึ่ง หากภาวะ
อากาศไมเอ้ืออํานวยในการผลิตเกษตรกรตองประสบกับภาวะขาดทุนมากข้ึน 
                                                 

34 บทความเรื่อง  “การผลิตปุยในประเทศไทย.”  ระบบออนไลน.  สืบคนวันที่ 15 ก.ค. 2555, จาก 
http://agri.wu.ac.th/msomsak/Fertech/ThaiPro.htm   
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  นอกจากนั้นปญหาในเร่ืองของวัตถุดิบแลว ยังพบกับปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง 
ก็คือ ปญหาในเร่ืองตลาดจําหนายปุยเคมี ซ่ึงตลาดจําหนายปุยเคมีในประเทศไทยสามารถแบง
ออกเปน 2 ตลาด คือ ตลาดภาคเอกชนและตลาดภาครัฐบาล 
  ซ่ึงตลาดในภาคเอกชนน้ัน  สามารถแบงกลุมผูจําหนายปุยเคมีออกเปน 3 กลุม คือ กลุม
ผูนําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนาย  กลุมนําเขาปุยเคมีและนํามาผสมเพ่ือจัดจําหนาย และกลุมสหกรณ
การเกษตร โดยกลุมผูนําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนายนั้นมีบทบาทสําคัญมากท่ีสุด โดยผูประกอบการ
ปุยเคมีรายใหญจะเปนผูนําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนายและนําเขาปุยเคมีเพื่อนํามาผลิตเปนปุยผสม
จําหนาย  โดยจัดจําหนายผานทางผูแทนจําหนายและผูคาปลีก 
  สวนของตลาดภาครัฐบาล ดําเนินการผานทางองคการตลาดเพื่อเกษตรกรและธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมท้ังกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง โดยทางธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร นับวามีสัดสวนมากท่ีสุด เนื่องจากทําหนาท่ีซ้ือปุยจากกลุมผู
นําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนายและกลุมผูนําเขาปุยเคมีและนํามาผสมเพ่ือจําหนาย หลังจากนั้นก็ปลอย
เงินกูใหกับเกษตรกรซ่ึงตองการเงินทุนในการซ้ือปุยเคมี สวนองคการตลาดเพื่อเกษตรกรและ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไดทําการซ้ือปุยเคมีโดยทําการประมูล   
  สําหรับราคาปุยเคมีของท้ังสองตลาดนั้นถูกกําหนดจากราคานําเขา  เนื่องจากปุยเคมีใน
ประเทศนั้นเปนการนําเขาเพื่อจําหนายหรือนําเขาเพื่อมาเปนวัตถุดิบในการผสมปุยเพื่อจําหนาย ซ่ึง
การดําเนินธุรกิจการคาปุยเคมีในประเทศไทยนั้นนับวามีความเส่ียง และตลาดปุยเคมีของไทยเปน
ลักษณะก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด ราคาปุยเคมีชนิดเดียวกันจะอยูในระดับใกลเคียงกัน ราคาปุยเคมีใน
ตลาดทุกระดับมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และเปนท่ีสังเกตไดวาราคาปุยเคมีสูตรสําคัญทุก
ประเภทผันผวนไปตามราคาน้ํามันและอัตราการแลกเปล่ียน ท้ังนี้เนื่องจากปุยเคมีเกือบท้ังหมดตอง
นําเขาจากตางประเทศ โดยนําเขามาในรูปปุยสูตรสําเร็จหรือนําแมปุยมาเพื่อผสมเปนปุยสูตรท่ี
ตองการ จากความจําเปนท่ีตองพึ่งพาการนําเขา  จึงทําใหราคานําเขาของปุยเคมีและคาเงินบาท มีผล
ตอราคาปุยเคมีท่ีจําหนายในประเทศ35    
   ซ่ึงจากปญหาเร่ืองวัตถุดิบท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ ปญหาเร่ืองตลาดจําหนายปุยเคมี
ท่ีเปดชองใหจําหนายผานทางผูแทนและผูคาปลีกซ่ึงไมมีการควบคุม รวมถึงมีการปลอยเงินกูใหกับ
เกษตรกรซ่ึงตองการเงินทุนในการซ้ือปุยเคมีลวงหา อีกท้ังปญหาเร่ืองความผันผวนตางๆ ลวน
แลวแตเปนตนเหตุทําใหเกิดปญหาในเร่ืองปุยเคมีปลอม ปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน ซ่ึงแมรัฐบาลจะ
ไดดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อแกไขปญหา รวมถึงมีการกําหนดมาตรการปองกันและปราบปราม 
 
                                                 

35  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  เลมเดิม.  หนา  7 - 9. 
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ผูผลิตและจําหนายปุยปลอม ปุยเส่ือมคุณภาพและปุยไมไดมาตรฐาน ดวยการตรากฎหมายท่ี
เกี่ยวของ อันไดแก พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  
2550 แตการคุมครองผูบริโภคจากการประกอบธุรกิจปุยเคมีก็ยังพบกับปญหาตางๆ ซ่ึงผูเขียนจะได
ทําการศึกษาในบทตอไป 
   
 DPU



บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจปุยเคมีในประเทศไทย

เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 
 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยเปน
อาหารพืชหรือบํารุงดิน รวมถึงเพื่อชวยเพิ่มผลผลิตใหสูงข้ึน และปจจุบันมีการส่ังปุยเคมีจาก
ตางประเทศมาจําหนายและผสมเพ่ือจําหนายแกเกษตรกรในปริมาณมากข้ึนทุกป แตปรากฏวา 
ปุยเคมีท่ีจําหนายในทองตลาดนั้น มักจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ 
ท้ังน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาท่ีแจงไวในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืชไมถูกตองครบถวนตาม
ขอความท่ีแจงไวในฉลาก เปนการเอาเปรียบแกเกษตรกรและหวังผลกําไรเกินควร โดยไมคํานึงถึง
ความเสียหายแกผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยังเปนการเสียหายแกนโยบายการสงเสริม
การเกษตรของรัฐบาล ดวยเหตุผลดังกลาว รัฐจึงมีความจําเปนท่ีจะตองตรากฎหมายเกี่ยวของ
โดยตรงกับปุยข้ึน เพื่อควบคุมการผลิต การขาย และการนําหรือส่ังปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรให
เปนไปโดยสุจริต เพื่อรักษาผลประโยชนของผูบริโภคคือเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ
ใหไดรับความคุมครองสูงสุด 
 ซ่ึงในบทนี้ผูเขียนจะไดทําการศึกษา ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายเร่ืองปุยเคมีไมวาจะ
เปนความหมาย รวมถึงผูเกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังของไทยและตางประเทศ 
 
3.1 พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 สืบเนื่องจากการใชปุยของเกษตรกรมีมากข้ึน รวมถึงในระยะหลังมีการสงเสริมใหใช
อินทรียวัตถุและมีการนําเทคโนโลยีทางชีวภาพเขามาใชเพื่อประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดินและ
เพ่ิมคุณคาของธาตุอาหารพืชมากข้ึน ซ่ึงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายเฉพาะท่ีใช
บังคับมานาน และมีวัตถุประสงคมุงควบคุมปุยเคมีเปนหลักโดยมิไดมีบทบัญญัติควบคุมปุยชีวภาพ
และปุยอินทรียท่ีชัดเจน เปนเหตุใหมีปุยชีวภาพและปุยอินทรียท่ีไมไดคุณภาพออกสูทองตลาด 
นอกจากนั้นอัตราโทษท่ีกําหนดไวเดิมไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและคาเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป 
นิติบัญญัติจึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบัญญัติอ่ืนท่ีเกี่ยวของในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 เดิมให
สอดคลองกับการใชปุยท่ีเปล่ียนแปลงไป แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่ม
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โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ยังคงหลักการในสวนท่ีเกี่ยวกับของกับปุยเคมีไว
เชนเดิม 
 3.1.1  ความหมายของปุยเคมี 
 การท่ีจะศึกษาความหมายของปุยเคมีไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณากอนวาปุย
หมายถึงอะไรบาง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2550  มาตรา 3 ไดใหคําจํากัดความของปุยไววา1 
 ปุย (Fertilizer) หมายความวาสารอินทรียอินทรียสังเคราะหอนินทรียหรือจุลินทรีย 
ไมวาจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือทําข้ึนก็ตามสําหรับใชเปนธาตุอาหารพืชไดไมวาโดยวิธีใดหรือ
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีกายภาพหรือชีวภาพในดินเพ่ือบํารุงความเติบโตแกพืช 
  นอกจากนี้ไดมีการนิยามคําตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจท่ีควรทราบ เชน 
 “ปุยเคมี” หมายความวาปุยท่ีไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะหรวมถึงปุย
เชิงเดี่ยวปุยเชิงผสมปุยเชิงประกอบและปุยอินทรียเคมีแตไมรวมถึง 
 1)  ปูนขาวดินมารลปูนปลาสเตอรยิปซัมโดโลไมตหรือสารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 2)  สารอนินทรียหรืออินทรียไมวาจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือทําข้ึนก็ตามท่ีมุงหมาย
สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ปุยชีวภาพ” หมายความวาปุยท่ีไดจากการนําจุลินทรียท่ีมีชีวิตท่ีสามารถสรางธาตุ
อาหารหรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืชมาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพทาง
กายภาพหรือทางชีวเคมีและใหหมายความรวมถึงหัวเช้ือจุลินทรีย 
 “ปุยอินทรีย” หมายความวาปุยท่ีไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรียซ่ึงผลิตดวยกรรมวิธีทํา
ใหช้ืนสับหมักบดรอนสกัดหรือดวยวิธีการอ่ืนและวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย
แตไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ 
 “ปุยอินทรียเคมี” หมายความวาปุยท่ีมีปริมาณธาตุอาหารรับรองแนนอนโดยมีปริมาณ
อินทรียวัตถุตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ปุยเชิงเดี่ยว” หมายความวาปุยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียวไดแกปุยไนโตรเจนปุย
ฟอสเฟตหรือปุยโพแทช 
 “ปุยเชิงผสม” หมายความวาปุยเคมีท่ีไดจากการผสมปุยเคมีชนิดหรือประเภทตางๆ เขา
ดวยกันเพื่อใหไดธาตุอาหารตามตองการ 

                                                 
1  พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550.  
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 “ปุยเชิงประกอบ” หมายความวาปุยเคมีท่ีทําข้ึนดวยกรรมวิธีทางเคมีและมีธาตุอาหาร
หลักอยางนอยสองธาตุข้ึนไป 
 “ธาตุอาหาร” หมายความวาธาตุท่ีมีอยูในปุยและสามารถเปนอาหารแกพืชได 
 “ธาตุอาหารหลัก” หมายความวาธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียม 
 “ธาตุอาหารรอง” หมายความวาธาตุอาหารแมกนีเซียมแคลเซียมหรือกํามะถัน 
 ซ่ึงจากคําจํากัดความดังกลาวขางตน สรุปไดวา ปุยเคมี (Chemical Fertilizers) หมายถึง
ปุยท่ีไดจากสารอนินทรีย หรืออินทรียสังเคราะห ซ่ึงมีธาตุอาหารหลัก NPK โดยมีขบวนการตั้งตน
มาจากกาซแอมโมเนีย (NH3) ซ่ึงไดมาจากการสังเคราะหน้ํามัน และเม่ือนํามารวมกับกรดโดยผาน
ขบวนการทางเคมี จะไดธาตุ N P K ออกมาเปนแมปุยสูตรตางๆ แลวแตวาจะใช กรด ชนิดใดในการ
ทําปฏิกิริยาประเทศไทยยังไมมีโรงงานผลิตแมปุย เพราะตนทุนการผลิตสูงจึงนําเขาแมปุยมาจาก
ตางประเทศ เชน ยูเรีย แอมโมเนียเหลวหินฟอสเฟตและโพแทสเซียมคลอไรด เปนตนเม่ือโรงงาน
ปุยในประเทศไดแมปุยมาแลวจึงผลิตปุยโดยนําแมปุยมาผสมปนเปนเม็ดโดยมีแมปุยตั้งแตหนึ่งตัว
ข้ึนไปตามสูตรท่ีตองการเชนปุยสูตร 15–15–15 หมายความวา จะนําแมปุยมาคํานวณใหในเนื้อปุย 
100 กิโลกรัมมีไนโตรเจน (N) อยู 15 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P) อยู 15 กิโลกรัมและมีโปแตสเซียม
(K) อยู 15 กิโลกรัมรวมเปน45กิโลกรัมและอีก 55 กิโลกรัมท่ีเหลือจะเปนสารเติมแตง (ฟลเลอร) 
เพื่อใหไดปริมาณครบจํานวน 100 กิโลกรัม ซ่ึงฟลเลอรท่ีเติมเขาไปก็คือดินขาว (Clay) นั้นเอง2 
 3.1.2 การแบงประเภทของปุยเคมี3 
  การแบงประเภทของปุยเคมีสามารถแบงไดหลายลักษณะโดยพิจารณาจําแนกตาม
ลักษณะตางๆเชนลักษณะทางกายภาพ ตามความสามารถในการปลดปลอยธาตุอาหารพืช ตามความ
ตองการของธาตุอาหารพืช และตามคุณสมบัติของปุย ตามชนิดของธาตุปุยตามแหลงท่ีมา และตาม
สูตรปุยท่ีผลิต ซ่ึงในแตละวิธีสามารถแบงประเภทปุยไดดังนี้ คือ 
   1)  การแบงประเภทปุยเคมีตามลักษณะทางกายภาพ ไดแก 
    ก. ปุยเคมีในรูปของแข็ง การผลิตทําอยูในรูปปุยผง (Powder) ปุยเกล็ด (Crystal) ปุย
เม็ด (Granular) และปุยอัดเม็ด (Pellet or Compact) เปนตน ปุยในรูปของแข็งเปนปุยท่ีมีการใชมาก 

                                                 
2  บทความ ความรู การเกษตรดี เรื่องปุยเคมี.  สืบคนวันที่ 13 มกราคม 2555, จาก http://www. 

kasetd.com/beliefchem.html (Chemical Fertilizers). 
3  สุภิญญา  เกิดสวัสด์ิ.  (2548).  การศึกษาโครงสรางตลาดอุตสาหกรรมปุยเคมีในประเทศไทย. 

หนา 42-45. 
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    ข. ปุยเคมีในรูปของเหลว หรือเรียกกันวา “ปุยน้ํา” ถาละลายน้ําไดท้ังหมดเรียก ปุย
น้ําชนิดสารละลาย (Suspension Fertilizer) เปนตน ปุยในรูปของเหลวเปนปุยท่ีมีการใชนอยมากเม่ือ
เทียบกับปุยในรูปของแข็ง 
  2) การแบงประเภทปุยเคมีตามความสามารถในการปลดปลอยธาตุอาหารพืชไดแก 
    ก. ปุยละลายเร็ว  เปนปุยท่ีพืชสามารถดูดไปใชไดทันทีในปริมาณมากหลังการ 
ใสปุยลงดิน 
    ข. ปุยกึ่งละลายเร็วละลายชา หมายถึง ปุยท่ีมีปุยบางสวนละลายน้ําไดดีและบาง 
สวนไมละลายนํ้า หรือละลายไดไมดี หมายความวา ละลายไดดีปานกลาง เชน ปุยพอลิฟอสเฟต 
สูตร 0 -15- 0 
    ค. ปุยละลายชา มีคุณสมบัติละลายน้ําไดนอยหรือไมละลายนํ้า จําแนกเปน 2 ชนิด 
คือ ปุยละลายชาตามคุณสมบัติของปุยท่ีจะปลดปลอยธาตุอาหารอยางชาๆ ตามคุณสมบัติของปุย 
ขนาดเม็ดปุยและคุณสมบัติของดิน ความช้ืน อุณหภูมิดิน ปฏิกิริยาดิน และกิจกรรมของจุลินทรียดิน 
และปุยละลายชาตามกรรมวิธีการผลิตในการควบคุมการปลดปลอยธาตุอาหาร โดยการเคลือบเม็ด
ปุยดวยสารเคลือบ หรือการทําใหเกิดการชะลอตัวในการแปรรูปไนโตรเจน หรือการหุมเม็ดปุยดวย
สารเฉ่ือย 
  3) การแบงประเภทปุยเคมีตามความตองการของธาตุอาหารพืชและตามคุณสมบัติของ
ปุย ไดแก 
    ก. ปุยท่ีใหธาตุอาหารหลัก (Primary-element Fertilizer) นั่นคือธาตุ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม หรือก็คือ แมปุย 
    ข. ปุยท่ีใหธาตุอาหารรอง (Secondary-element Fertilizer) นั่นคือ ธาตุแคลเซียม 
แมกนีเซียม และกํามะถัน 
    ค. ปุยท่ีใหธาตุอาหารเสริม (Minor-element Fertilizer) นั่นคือ ธาตุเหล็กแมงกานิส 
สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนั่ม และคลอรีน 
  4) การแบงประเภทปุยเคม ีตามชนิดของธาตุปุย ไดแก 
    ก. ปุยไนโตรเจน ไดแก แอนไฮดรัสแอมโมเนีย ยูเรียหรือคารบาไนดแอมโม เนียม
ซัลเฟตแอมโมเนียมคลอไรดแอมโมเนียมไนเตรต โซเดียมไนเตรต แคลเซียมไซยานาไมด  
แคลเซียมไนเตรต 
    ข. ปุยฟอสฟอรัส ไดแก หินฟอสเฟต ออรดินารีซูเปอรฟอสเฟต ซูเปอรฟอสเฟต
เขมขน กรดฟอสฟอริก กรดซูเปอรฟอสฟอริก แคลเซียมเมตาฟอสเฟต เบสิกสแลก แอมโมเนียม
ฟอสเฟต โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
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    ค. ปุยโพแทสเซียม ไดแก โพแทสเซียมคลอไรด โพแทสเซียมซัลเฟตโพแทสเซียม 
แมกนีเซียมซัลเฟต โพแทสเซียมไนเตรต โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต 
    ง. ปุยกํามะถัน ไดแก แอมโมเนียมซัลเฟต โพแทสเซียมซัลเฟตยิปซ่ัมหรือแคลเซียม
ซัลเฟต กํามะถันผง 
    จ. ปุยแคลเซียม ไดแก แคลเซียมคารบอเนต แคลเซียมออกไซด ปูนขาว หรือ
แคลเซียมไฮดรอกไซด หินโดโลไมทเบสิกสแลก หินฟอสเฟต แคลเซียมซัลเฟต 
    ฉ. ปุยแมกนี เซียม  ไดแก  แมกนีเซียมออกไซด  หินโดโลไมท  ดี เกลือ  หรือ
แมกนีเซียมซัลเฟต 
    ช. ปุยธาตุอาหารเสริม 
   5) การแบงประเภทปุยเคมี ตามแหลงท่ีมา ไดแก 
    ก. ปุยเคมีท่ีไดจากแหลงธรรมชาติ เปนปุยท่ีนําไปใชไดโดยตรงจะอยูในรูปของหิน 
แร หรือสารประกอบอนินทรียธรรมชาติ เชน หินฟอสเฟต หินโดโลไมท เปนตน 
    ข. ปุยเคมีท่ีเปนผลพลอยไดจากการประกอบอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีนําไปใชได
โดยตรง เชน ปุยโพแทสเซียมซัลเฟตอาจเปนผลพลอยไดมาจากกระบวนการเตรียมอะลูมินั่ม จาก
แรอาลูไนต 
    ค. ปุยเคมีท่ีไดจากการสังเคราะหหรือผลิตข้ึนโดยตรงจากขบวนการผลิตของ
โรงงาน ผลิตปุย ซ่ึงจะมีท้ังปุยปนเม็ด และปุยผสมแบบคลุกเคลา 
   6) การแบงประเภทของปุยเคมีตามสูตรปุยท่ีผลิต ไดแก 
    ก. ปุยเดี่ยว  (Single  Fertilizer) หมายถึง ปุยเคมีท่ีมีธาตุอาหารหลักอยูเพียงธาตุ
เดียว บางทีเรียกวา แมปุย ไดแก ปุยแอมโมเนียซัลเฟต (21-0-0) ปุยซุปเปอรฟอสเฟต (0-20-0) และ
ปุยโพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) 
    ข. ปุยผสม (Mixed Fertilizer) หมายถึง ปุยเคมีท่ีไดจากการนําปุยเดี่ยว 2 ชนิดข้ึน
ไปมาผสมกัน มีท้ังแบบปนเม็ด และแบบผสมคลุกเคลา4 
 3.1.3 ผูเกี่ยวของกับการทําธุรกิจปุยเคม ี
    ในการผลิตทางภาคเกษตร ปุยเคมีนั้น ถือไดวาเปนเทคโนโลยีท่ีควรจะสงเสริมใหมีการ
ใชในการผลิตอยางเหมาะสมและกวางขวางมากย่ิงข้ึน แตเนื่องจากการคาปุยเคมีภายในประเทศนั้น 
บริษัทผูคาปุยยังไมมีแหลงวัตถุดิบท่ีจะผลิตปุยเชิงการคาในประเทศตองอาศัยการนําเขาวัตถุดิบจาก

                                                 
4  สรสิทธิ์  วัชโรทยาน.  (2535).  คูมือการปรับปรุงดินและการใชปุย.  หนา 123. 
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ตางประเทศ เพื่อผลิตปุยสูตรตางๆ ท่ีเกษตรกรตองการ5ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาวทําใหกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
ปุยมีการกําหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับผูทําธุรกิจปุยเคมีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1.3.1  ผูผลิตปุยเคมี 
  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับผูผลิตปุยเคมี พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดหลักเกณฑไว โดยแยกอธิบายไดดังนี้    

1) ในสวนท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี 
  ผูผลิตปุยเคมีจะตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงการขออนุญาตการ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย”(มาตรา 12) 
     2) หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี 
  ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคานั้นใหใชไดหาปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต(มาตรา 18 
อนุมาตรา 1) รวมถึงหามมิใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีนอกสถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตอีก
ท้ังหามมิใหผลิตปุยท่ีไมตรงตามใบสําคัญการข้ึนทะเบียน (มาตรา 20) 
      นอกจากนั้นแลวผู รับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาจะตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
      (1) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปน
สถานท่ีผลิตปุยเคมีเพื่อการคาท้ังนี้ลักษณะขนาดของปายและขอความท่ีแสดงในปายใหเปนไป
ตามท่ีอธิบดีกําหนด 
      (2)  แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมีไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ ท่ี
ทําการท่ีระบุไวในใบอนุญาต 
      (3) จัดใหมีการวิเคราะหปุยเคมีทุกคร้ังท่ีผลิตข้ึนกอนนําออกจากสถานท่ี
ผลิตโดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกคร้ังซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา 
สิบป 
      (4) จัดใหมีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดย
ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลากและในฉลาก 
ตองแสดง 
       (ก) ช่ือทางการคาและมีคําวาปุยเคมีปุยเคมีมาตรฐานหรือปุยอินทรียเคมี
แลวแตกรณี 

                                                 
5สุภิญญา  เกิดสวัสด์ิ.  เรื่องเดิม.  หนา  40 . 
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       (ข)  เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดซ่ึงแสดงท่ีภาชนะหรือหีบ
หอบรรจุปุยเคมี 
       (ค)  ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
       (ง)  น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยเคมีตามระบบเมตริก 
       (จ)  ช่ือผูผลิตและท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีผลิตปุยเคมีเพื่อการคา 
       (ฉ)  ช่ือทางเคมีและปริมาณของสารเปนพิษท่ีอยูในปุยเคมี 
       (ช)  ขอความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก 
      (5) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยเคมีตามท่ีข้ึนทะเบียนไวท้ังนี้ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
      (6) จัดใหมีคําช้ีแจงวิธีใชและคําเตือนตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสาร
กํากับปุยเคมีในกรณีท่ีปุยเคมีมีสารเปนพิษผสมอยูดวย 
      (7) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ความใน (4) และ (5) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาซ่ึงขายปุยเคมี
ท่ีตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคารายอ่ืน” 
     3) การควบคุมปุย 
   หามผลิตปุยเคมี (มาตรา  30) 
      (1) ปุยเคมีปลอม ไดแก ปุย เคมีหรือวัตถุท่ีมีลักษณะเปนปุยเคมีหรือวัตถุท่ี
ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวน เพื่อใหผูอ่ืนหลงเช่ือหรือสําคัญผิดวาเปนปุยเคมีแทปุยเคมีท่ีแสดง
ช่ือวาเปนปุยเคมีอ่ืน ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีแสดงวาเปนปุยเคมีมาตรฐาน หรือเปนปุยเคมี
ตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีแสดงวาเปนปุยเคมีมาตรฐาน หรือเปนปุยเคมี
ตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใด
ธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละสิบตามท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก (มาตรา 32) 
      (2) ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ไดแก ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหาร
รับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือตามเกณฑของปุยเคมีมาตรฐานแตไมถึงขนาด
เปนปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละสิบตามท่ีข้ึน
ทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลากปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธ์ิหรือมีลักษณะอยางอ่ืนท่ี
สําคัญตอคุณภาพของปุยเคมีผิดไปจากเกณฑท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือผิดไปจากเกณฑของปุยเคมี
มาตรฐานปุยอินทรียเคมีท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก”
(มาตรา  33) 
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      (3) ปุยเคมีเส่ือมสภาพ เวนแตผูรับใบอนุญาตมีปุยเคมีเส่ือมคุณภาพไวใน
ครอบครอง ถาประสงคจะมีไวเพื่อขาย หรือขายตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีและตอง
ปฏิบัติตามหลัก เกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด (มาตรา  31) 
      (4)  ปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียน แตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
      (5)   ปุยเคมีท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน 
      (6)  ปุยเคมีท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
     4)  การประกาศการข้ึนทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับปุยเคมี 
   ในการประกาศน้ันรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจประกาศ
กําหนดใหผูผลิตปุยเคมีปฏิบัติ ดังนี้ (มาตรา  34) 
      (1) ปุยเคมีมาตรฐานโดยกําหนดเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสูตรปริมาณข้ันต่ํา
หรือข้ันสูงของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยเคมีไดและลักษณะจําเปน
อยางอ่ืนของปุยเคมีมาตรฐานแตละชนิดท้ังนี้ใหการกําหนดเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวขางตน
มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      (2) วัตถุท่ีใชทําเปนภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยรวมทั้งวิธีปดผนึกหรือเย็บ
ภาชนะหรือหีบหอดังกลาวขางตน 
      (3) กําหนดน้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบหอเพ่ือการคาของ
ปุย 
      (4) กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะหและเกณฑคลาดเคล่ือนสําหรับการ
วิเคราะหตรวจสอบตัวอยางปุย 
      (5) กําหนดปุยท่ีไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนโดยใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 
      (6) กําหนดปริมาณข้ันสูงของสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยนอกจากปุยเคมี
มาตรฐาน 
   ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเพื่อการคาประสงคจะผลิตปุยชนิดอ่ืนใดนอกจากปุยเคมี
มาตรฐานและปุยท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 34 (5) ตองนําปุยชนิดนั้นมาขอข้ึนทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาท่ีเสียกอนและเม่ือไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาปุย
นั้นได (มาตรา 35) รวมถึงผูขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีตองสงตัวอยางปุยเคมีท่ีขอข้ึนทะเบียนพรอมท้ัง
แจงรายละเอียดอันไดแกช่ือปุยเคมี วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
ปุยเคมีท่ีมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมตองแจงชนิดและปริมาณธาตุอาหารดังกลาว น้ําหนัก
สุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ ช่ือผูผลิตและสถานท่ีผลิตปุยเคมี วิธีวิเคราะห
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ปุยเคมี วิธีการผลิตปุยเคมีโดยยอ ฉลาก เอกสารกํากับปุยเคมี รายงานการวิเคราะหปุยเคมีของ
หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ” (มาตรา 36) 
  รวมถึงคณะกรรมการปุยหามรับข้ึนทะเบียนปุยเคมี ในกรณีท่ีเห็นวา รายละเอียดในการ
ขอข้ึนทะเบียนปุยไมถูกตองตามมาตรา 36เปนปุยปลอมเปนปุยท่ีมีสารเปนพิษหรือท่ีมีจุลินทรียท่ี
ผลิตสารเปนพิษหรือจุลินทรียท่ีเปนเช้ือโรคเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเปนปุยท่ีใชช่ือ
ทํานองโออวดไมสุภาพหรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริงปุยท่ีขอข้ึนทะเบียนนั้นไมสามารถ
เช่ือถือในสรรพคุณไดเปนปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนเวนแตระยะเวลาไดลวงพนไปแลวไม
นอยกวาสามปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน” (มาตรา 39) 
   ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุยใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนและ
สามารถตออายุไดคร้ังละหาป (มาตรา 40) 
   ปุยท่ีไดข้ึนทะเบียนไวแลวหากภายหลังปรากฏวาปุยนั้นอาจไมปลอดภัยแกผูใชหรือ
เปนปุยปลอมปุยเคมีผิดมาตรฐานใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจส่ังเพิก
ถอนทะเบียนปุยนั้นไดคําส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยนั้นใหแจงเปนหนังสือใหผูถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน
ปุยทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาผูถูกส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยตองสงใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนปุยนั้นตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังเพิกถอนทะเบียนปุย” 
(มาตรา 41) 
  3.1.3.2  ผูนําเขาปุยเคมี 
          1) ในสวนท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี 
   ผูนําเขาปุยเคมีจะตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงการขออนุญาตและ
การออกใบอนุญาตน้ันใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปุย” (มาตรา 12) 
     2) หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี 
   ใบอนุญาตนําเขาปุยใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกินหนึ่งป 
(มาตรา 18 อนุมาตรา 3) รวมถึงหามมิใหผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยไมตรงตามใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียน (มาตรา  20) 
   ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยตองแจงการนําเขาปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาท่ีทุกคร้ังท่ี
นําเขาตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีอธิบดีกําหนดจัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย
จากภายนอกอาคารหรือสถานท่ีทําการแสดงวาเปนสถานท่ีนําเขาปุยท้ังนี้ลักษณะขนาดของปายและ
ขอความท่ีแสดงในปายใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนด, แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยไวในท่ี
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เปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการท่ีระบุไวในใบอนุญาต จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตปุยซ่ึงแสดง
รายละเอียดของผลการวิเคราะหปุยทุกคร้ังท่ีนําเขาปุย (มาตรา  23) 
   ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยซ่ึง
เห็นไดงาย ณ สถานท่ีนําเขาปุยหรือสถานท่ีสงออกปุย(มาตรา25) รวมถึงหากประสงคจะยาย
สถานท่ีนําเขาปุยสถานท่ีสงออกปุยหรือสถานท่ีเก็บปุยแลวแตกรณีตองแจงยายสถานท่ีดังกลาวเปน
หนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ียาย” (มาตรา26) 
   ผูรับใบอนุญาตซ่ึงไดแจงการเลิกกิจการตองขายปุยของตนที่เหลืออยูใหหมดภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวนัเลิกกจิการเวนแตพนักงานเจาหนาท่ีจะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาว
ใหเม่ือครบกําหนดหกสิบวันนับแตวันเลิกกิจการหากปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซ่ึงไดแจงการเลิก
กิจการยังจัดการขายปุยที่เหลืออยูไมหมดใหพนักงานเจาหนาท่ีนําปุยที่เหลืออยูนั้นออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรเงินท่ีไดจากการขายปุยดังกลาวเม่ือไดหัก
คาใชจายแลวใหคืนแกเจาของปุยหรือผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น”(มาตรา  28) 
     3) การควบคุมปุย 
   หามนําเขาปุยเคมี (มาตรา  30) 
      (1) ปุยเคมีปลอม ไดแก ปุย เคมีหรือวัตถุท่ีมีลักษณะเปนปุยเคมีหรือวัตถุท่ี
ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวน เพื่อใหผูอ่ืนหลงเช่ือหรือสําคัญผิดวาเปนปุยเคมีแทปุยเคมีท่ีแสดง
ช่ือวาเปนปุยเคมีอ่ืน ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีแสดงวาเปนปุยเคมีมาตรฐาน หรือเปนปุยเคมี
ตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีแสดงวาเปนปุยเคมีมาตรฐาน หรือเปนปุยเคมี
ตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใด
ธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละสิบตามท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก (มาตรา  32) 
      (2)  ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ไดแก ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหาร
รับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือตามเกณฑของปุยเคมีมาตรฐานแตไมถึงขนาด
เปนปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละสิบตามท่ีข้ึน
ทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลากปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธ์ิหรือมีลักษณะอยางอ่ืนท่ี
สําคัญตอคุณภาพของปุยเคมีผิดไปจากเกณฑท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือผิดไปจากเกณฑของปุยเคมี
มาตรฐานปุยอินทรียเคมีท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก”
(มาตรา  33) 
      (3)  ปุยเคมีเส่ือมสภาพ เวนแตผูรับใบอนุญาตมีปุยเคมีเส่ือมคุณภาพไวใน
ครอบครอง ถาประสงคจะมีไวเพ่ือขาย หรือขายตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีและตองปฏิบัติ 
ตามหลัก เกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด (มาตรา  31) 
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      (4)  ปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียน แตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
      (5)  ปุยเคมีท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน 
      (6)  ปุยเคมีท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
         4)  การประกาศการข้ึนทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับปุยเคมี 
   ในการประกาศน้ันรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจประกาศ
กําหนดใหผูผลิตปุยเคมีปฏิบัติ ดังนี้ (มาตรา  34) 
      (1) ปุยเคมีมาตรฐานโดยกําหนดเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสูตรปริมาณข้ันต่ํา
หรือข้ันสูงของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยเคมีไดและลักษณะจําเปน
อยางอ่ืนของปุยเคมีมาตรฐานแตละชนิดท้ังนี้ใหการกําหนดเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวขางตน
มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      (2) วัตถุท่ีใชทําเปนภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยรวมท้ังวิธีปดผนึกหรือเย็บ
ภาชนะหรือหีบหอดังกลาวขางตน 
      (3) กําหนดน้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบหอเพ่ือการคาของ
ปุย 
      (4) กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะหและเกณฑคลาดเคล่ือนสําหรับการ
วิเคราะหตรวจสอบตัวอยางปุย 
      (5) กําหนดปุยท่ีไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนโดยใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 
      (6) กําหนดปริมาณข้ันสูงของสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยนอกจากปุยเคมี
มาตรฐาน 
   ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยเพ่ือการคาประสงคจะนําเขาปุยชนิดอ่ืนใดนอกจากปุยเคมี
มาตรฐานและปุยท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 34 (5) ตองนําปุยชนิดนั้นมาขอข้ึนทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาท่ีเสียกอนและเมื่อไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยแลวจึงจะนําเขาปุยนั้นได
(มาตรา 35) รวมถึงผูขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีตองสงตัวอยางปุยเคมีท่ีขอข้ึนทะเบียนพรอมท้ังแจง
รายละเอียดอันไดแก ช่ือปุยเคมี วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี ปริมาณธาตุอาหารรับรอง  
ปุยเคมีท่ีมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมตองแจงชนิดและปริมาณธาตุอาหารดังกลาว น้ําหนัก
สุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ ช่ือผูผลิตและสถานที่ผลิตปุยเคมี วิธีวิเคราะห
ปุยเคมี วิธีการผลิตปุยเคมีโดยยอ ฉลาก เอกสารกํากับปุยเคมี รายงานการวิเคราะหปุยเคมีของ
หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการหรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ” (มาตรา 36) 
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   รวมถึงหามรับข้ึนทะเบียนปุยเคมี ในกรณีท่ีคณะกรรมการปุยเห็นวา รายละเอียดในการ
ขอข้ึนทะเบียนปุยไมถูกตองตามมาตรา 36 เปนปุยปลอมเปนปุยท่ีมีสารเปนพิษหรือท่ีมีจุลินทรียท่ี
ผลิตสารเปนพิษหรือจุ ลินทรีย ท่ี เปนเ ช้ือโรคเกินกวา ท่ี รัฐมนตรีประกาศกําหนดเปนปุย 
ท่ีใชช่ือทํานองโออวดไมสุภาพหรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริงปุยท่ีขอข้ึนทะเบียนนั้นไม
สามารถเช่ือถือในสรรพคุณไดเปนปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียนเวนแตระยะเวลาไดลวงพนไป
แลวไมนอยกวาสามปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน” (มาตรา  39) 
   ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนและ
สามารถตออายุไดคร้ังละหาป (มาตรา 40) 
   ปุยท่ีไดข้ึนทะเบียนไวแลวหากภายหลังปรากฏวาปุยนั้นอาจไมปลอดภัยแกผูใชหรือ
เปนปุยปลอมปุยเคมีผิดมาตรฐานใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจส่ังเพิก
ถอนทะเบียนปุยนั้นไดคําส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยนั้นใหแจงเปนหนังสือใหผูถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน
ปุยทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาผูถูกส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยตองสงใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนปุยนั้นตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังเพิกถอนทะเบียนปุย” 
(มาตรา 41) 
  3.1.3.3  ผูจําหนายปุยเคมี 
      1) ในสวนท่ีเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี 
   ผูขายปุยเคมีจะตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงการขออนุญาตการ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย” (มาตรา 12) 
     2) หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยเคมี 
   ใบอนุญาตขายปุยใหใชไดหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต (มาตรา 18 อนุมาตรา 2) 
รวมถึงหามมิใหผูรับใบอนุญาตขายปุย ขายปุยนอกสถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเวนแตเปนการ
ขายสงตรงตอผูรับใบอนุญาตขายปุย(มาตรา20) 
   ใหผูรับใบอนุญาตขายปุยจัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร
หรือสถานท่ีทําการแสดงวาเปนสถานท่ีขายปุยท้ังนี้ลักษณะขนาดของปายและขอความท่ีแสดงใน
ปายใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกําหนด จัดใหมีการแยกเก็บปุยเปนสวนสัดตางหากจากส่ิงบริโภคตาม
สมควร, รักษาฉลากท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยและเอกสารกํากับปุยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 21 
(4) (5) และ (6) มาตรา 21/1 (4) (5) และ (6) มาตรา 21/2 (4) (5) และ (6) หรือมาตรา 23 (5) และ (6) 
แลวแตกรณีใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน ในกรณีท่ีผูขายแบงปุยเคมีจากภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุเพื่อขายปลีกผูขายตองระบุปริมาณธาตุอาหารรับรองใหตรงกับปุยเคมีท่ีแบงขายนั้น, รักษา
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ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยใหคงอยูในสภาพเรียบรอยถาภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยชํารุดให
เปล่ียนภาชนะหรือหีบหอบรรจุไดแตตองจัดใหมีขอความตรงกับภาชนะหรือหีบหอบรรจุเดิมท่ี
ชํารุด (มาตรา 22) 
   ผูรับใบอนุญาตนําขายปุยตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยซ่ึง
เห็นไดงาย ณ สถานท่ีขายปุยหรือสถานท่ีสงออกปุย (มาตรา 25) 
   ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยซ่ึงประสงคจะยายสถานท่ีขายปุยสถานท่ีสงออกปุยหรือ
สถานท่ีเก็บปุยแลวแตกรณีตองแจงยายสถานท่ีดังกลาวเปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ียาย” (มาตรา 26) 
   ผูรับใบอนุญาตซ่ึงไดแจงการเลิกกิจการตองขายปุยของตนท่ีเหลืออยูใหหมดภายใน
กําหนดหกสิบวันนับแตวนัเลิกกจิการเวนแตพนักงานเจาหนาท่ีจะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาว
ใหเม่ือครบกําหนดหกสิบวันนับแตวันเลิกกิจการหากปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซ่ึงไดแจงการเลิก
กิจการยังจัดการขายปุยที่เหลืออยูไมหมดใหพนักงานเจาหนาท่ีนําปุยที่เหลืออยูนั้นออกขาย
ทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรเงินท่ีไดจากการขายปุยดังกลาวเม่ือไดหัก
คาใชจายแลวใหคืนแกเจาของปุยหรือผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น” (มาตรา 28) 
     3) การควบคุมปุย 
   หามขายปุยเคมี (มาตรา 30) 
      (1) ปุยเคมีปลอม ไดแก ปุย เคมีหรือวัตถุท่ีมีลักษณะเปนปุยเคมีหรือวัตถุท่ี
ทําเทียมทั้งหมดหรือแตบางสวน เพื่อใหผูอ่ืนหลงเช่ือหรือสําคัญผิดวาเปนปุยเคมีแทปุยเคมีท่ีแสดง
ช่ือวาเปนปุยเคมีอ่ืน ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีแสดงวาเปนปุยเคมีมาตรฐาน หรือเปนปุยเคมี
ตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีแสดงวาเปนปุยเคมีมาตรฐาน หรือเปนปุยเคมี
ตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงไมตรงกับความจริง ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใด
ธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละสิบตามท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก (มาตรา 32) 
      (2)  ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ไดแก ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหาร
รับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือตามเกณฑของปุยเคมีมาตรฐานแตไมถึงขนาด
เปนปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละสิบตามท่ีข้ึน
ทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลากปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธ์ิหรือมีลักษณะอยางอ่ืนท่ี
สําคัญตอคุณภาพของปุยเคมีผิดไปจากเกณฑท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือผิดไปจากเกณฑของปุยเคมี
มาตรฐานปุยอินทรียเคมีท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก”
(มาตรา  33) 

DPU



 51 

      (3)  ปุยเคมีเส่ือมสภาพ เวนแตผูรับใบอนุญาตมีปุยเคมีเส่ือมคุณภาพไวใน
ครอบครอง ถาประสงคจะมีไวเพื่อขายหรือขายตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีและตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด (มาตรา  31) 
      (4)  ปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียน แตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
      (5)  ปุยเคมีท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน 
      (6)  ปุยเคมีท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
         4)  การประกาศการข้ึนทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับปุยเคมี 
   ในการประกาศนั้นรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจประกาศ
กําหนดใหผูผลิตปุยเคมีปฏิบัติดังนี้ (มาตรา 34) 
      (1)  ปุยเคมีมาตรฐานโดยกําหนดเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสูตรปริมาณข้ันต่ํา
หรือข้ันสูงของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยเคมีไดและลักษณะจําเปน
อยางอ่ืนของปุยเคมีมาตรฐานแตละชนิดท้ังนี้ใหการกําหนดเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกดังกลาวขางตน
มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
      (2) วัตถุท่ีใชทําเปนภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยรวมท้ังวิธีปดผนึกหรือเย็บ
ภาชนะหรือหีบหอดังกลาวขางตน 
      (3) กําหนดน้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบหอเพื่อการคา
ของปุย 
      (4) กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะหและเกณฑคลาดเคล่ือนสําหรับการ
วิเคราะหตรวจสอบตัวอยางปุย 
      (5) กําหนดปุยที่ไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนโดยใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 
      (6) กําหนดปริมาณข้ันสูงของสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยนอกจากปุยเคมี
มาตรฐาน 
   ในสวนของการโฆษณา  
   ผูโฆษณาขายปุยจะตองไมแสดงสรรพคุณปุยเปนเท็จหรือเกินความจริง ไมทําใหเขาใจ
วามีวัตถุใดเปนตัวปุยหรือเปนสวนประกอบของปุยซ่ึงความจริงไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นใน
ปุยหรือมีแตไมเทาท่ีทําใหเขาใจ ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณปุยโดยบุคคลอ่ืน (มาตรา 43) 
   นอกจากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูประกอบการรานคาปุยเคมีทุกรายจะตองมี
ใบอนุญาตของกรมวิชาการเกษตรในการขายสารเคมีหรือปุยเคมี รวมท้ังตองใหความรวมมือกับ 
 

DPU



 52 

ภาครัฐโดยซ้ือสินคาจากบริษัทท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย อีกท้ังสารเคมีหรือปุยเคมีนั้น ตอง
ผานการจดทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตร รวมท้ังจัดสถานท่ีเก็บสารเคมีอยางถูกตอง
เหมาะสม  
   นอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูขายสารเคมีทุกรายตองมีใบประกาศนียบัตรของกรม
วิชาการเกษตรโดยจะตองผานการฝกอบรมความรูดานวัตถุอันตราย และสามารถใหความรูแก
เกษตรกรไดทุกคร้ังท่ีทําการขายสารเคมีหรือปุยเคมี รวมถึงตองใหขอมูลตามฉลากท่ีกรมวิชาการ
เกษตรรับรอง หรือใชภาษาท่ีเกษตรกรเขาใจงายเพื่อความปลอดภัยตอผูผลิตผูบริโภคและส่ิงแวด   
ลอม 
 3.1.4 ผูบริโภคปุยเคมี 
      ผูบริโภคนั้น หมายถึงผูหนึ่งผูใดก็ตาม ท่ีจายเงินเพื่อซ้ือสินคาและบริการ เพื่อการอุปโภค 
บริโภค อันเปนการตอบสนองความตองการของตนเองท้ังนี้เปนความตองการทางดานรางกาย และ
รวมถึงความพึงพอใจดังนั้น ผูบริโภคปุยเคมี จึงหมายถึง บุคคลท่ีจายเงินเพื่อซ้ือปุยเคมีและไดใช
ปุยเคมีเพื่อสนองความตองการของตนเอง ซ่ึงบุคคลผูบริโภคปุยเคมีนั้นสามารถแบงออกไดเปน  
2 ประเภทใหญ คือ  ผูบริโภคท่ีเปนนิติบุคคล และผูบริโภคท่ีเปนบุคคลธรรมดา 
  3.1.4.1 นิติบุคคล 
   ผูบริโภคที่เปนนิติบุคคลนั้น ไดแก บริษัท หางรานตางๆ ท่ีไดซ้ือปุยเคมีจากโรงงานไวเพื่อ
จําหนายตอใหกับบุคคลท่ีประสงคจะซ้ือปุยเคมีไปเพื่อใชสอย ซ่ึงผูบริโภคที่เปนนิติบุคคลนี้อาจจะ
ไมใชบุคคลท่ีใชประโยชนจากปุยเคมีจริงๆ 
  3.1.4.2 บุคคลธรรมดา 
   ผูบริโภคท่ีเปนบุคคลธรรมดาน้ัน ไดแกชาวไรชาวนาหรือบุคคลท่ัวไปที่มีความประสงคจะ
ซ้ือปุยเคมีไปเพื่อวัตถุประสงคในการใชเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหรือเพื่อเปนการบํารุงดินซ่ึงหาก
ปุยเคมีท่ีซ้ือไปเปนปุยเคมีปลอมหรือเปนปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน  ผูบริโภคประเภทนี้ยอมเปน
ผูบริโภคท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด 
 3.1.5 หนวยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลธุรกิจปุยเคมี 
  พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 ไดกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองของหนวยงานที่ รับผิดชอบกํากับดูแลธุรกิจปุยเคมีไวคือ 
คณะกรรมการปุย ซ่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงพาณิชยหนึ่งคน ผูแทนกรมพัฒนาท่ีดินหนึ่งคน ผูแทนกรมวิชาการเกษตรสองคน ผูแทน
กรมวิทยาศาสตรบริการหนึ่งคน ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหน่ึงคน ผูแทนสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหนึ่งคน  ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหน่ึงคนและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน
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สิบคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยตองเปนเกษตรกรส่ีคน ผูแทนสมาคมท่ีมีกิจการเกี่ยวกับการผลิตและ
การคาปุยสองคน  ผูชํานาญการทางดานส่ิงแวดลอมดานกฎหมายและดานปุยอีกไมเกินส่ีคน เปน
กรรมการและใหผูแทนกรมวิชาการเกษตรคนหนึ่งเปนเลขานุการ” (มาตรา 5) 
  ในสวนของหนวยงานท่ีรับผิดชอบควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบปุยเคมีนั้น ไดมี
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ืองแตงตั้งเจาพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  
2518โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน ซ่ึงมีหนวยงานและบุคลากรพรอมตามจังหวัด
ชวยทําหนาท่ีในเรื่องเก่ียวกับการอนุญาต และการออกใบอนุญาตขายหรือมีไวเพ่ือขายปุยเคมีในเขต
ทองท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน ในป พ.ศ. 2535 เพื่อใหการปฏิบัติงานไมซํ้าซอน กรมวิชาการ
เกษตรจ ึงไดดําเนินการแยกงานควบคุมยุบรวมกันกอต้ังเปนฝายสารวัตรเกษตร  เพื่อทําหนาท่ีควบคุม 
กํากับ  ดูแล และตรวจสอบปุยเคมี วัตถุอันตราย และพันธพืช ท้ังผูผลิตและรานคาท่ัวประเทศ หลังจาก
นั้นป  พ.ศ. 2546 ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงานใหมเปล่ียนชื่อเปนสวนสารวัตรเกษตร  
และต้ังสวนควบคุมตามพระราชบัญญัติ รวมถึงการแตงตั้งสารวัตรเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตท่ี 1-8  มาจนถึงปจจุบัน6 
 3.1.6 อํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจปุยเคมี 
       สําหรับในเร่ืองอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแล ผูผลิตปุย ผูนําเขาปุย และผูจําหนาย 
ปุยนั้น พระราชบัญญัติปุยพ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได
กําหนดหลักเกณฑในเร่ืองของอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมปุย รวมถึงอํานาจหนาท่ีของสารวัตรเกษตร  
ไวดังจะกลาวตอไปนี้ 
  3.1.6.1  ผูผลิตปุยเคมี 
   ในสวนของอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมปุยท่ีมีตอผูผลิตปุยนั้น คือ สามารถให
คําแนะนําหรือความเห็นชอบแกรัฐมนตรี หรืออธิบดีในการใหอนุญาตผลิตปุยเพื่อการคาการ
สงออกปุย การข้ึนทะเบียนปุยและการเพิกถอนทะเบียนปุยตลอดจนการพักใชใบอนุญาตหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตรวมถึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการผลิตปุยเพื่อการคา และ
การนําปุยมาเปนตัวอยางเพื่อการตรวจสอบกรรมวิธีการตรวจสอบหรือการวิเคราะหปุย การตรวจสอบ 
สถานท่ีผลิตปุยสถานท่ีเก็บปุย และการกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยการออกประกาศตาม
มาตรา 33/2 หรือมาตรา 34 และการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขตามมาตรา 38 
   รวมถึงมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารท่ี
เกี่ยวของหรือส่ิงใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได (มาตรา 11) 
                                                 

6  ศักดา  ศรียา.  (2551).  การปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติปุย. 
หนา 1. 
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   ในสวนอํานาจหนาท่ีของสารวัตรเกษตรนั้น สารวัตรเกษตรมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม 
กํากับ ดูแล และตรวจสอบ อันไดแก การตรวจสถานท่ีประกอบการผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑปุย การ
เก็บตัวอยางและสงตัวอยางปุย รวมถึงการอายัดปุยและถอนการอายัดปุย  
  3.1.6.2 ผูนําเขาปุยปุยเคมี 
  ในสวนของอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมปุยท่ีมีตอผูนําเขาปุยนั้น คือสามารถให
คําแนะนําหรือความเห็นชอบแกรัฐมนตรี หรืออธิบดี แลวแตกรณีในการอนุญาต การนําเขาปุยการ
นําผานปุย การข้ึนทะเบียนปุยและการเพิกถอนทะเบียนปุยตลอดจนการพักใชใบอนุญาตหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตรวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการนําเขาปุยการสงออก
ปุย การนําผานปุยการนําปุยมาเปนตัวอยางเพื่อการตรวจสอบกรรมวิธีการตรวจสอบหรือการ
วิเคราะหปุยสถานท่ีนําเขาปุย และสถานท่ีเก็บปุย และการกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุย 
  รวมถึงมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือ ใหสงเอกสารท่ี
เกี่ยวของหรือส่ิงใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได (มาตรา  11) 
  ในสวนอํานาจหนาท่ีของสารวัตรเกษตรที่มีตอผูนําเขาปุยนั้นนั้น สารวัตรเกษตรมีอํานาจ
หนาท่ีในการตรวจสอบผลิตภัณฑปุย การเก็บตัวอยางและสงตัวอยางปุย รวมถึงการอายัดปุยและถอนการ
อายัดปุย และการนําเขาและการสงออกฐานขอมูลปุย  
  3.1.6.3 ผูจําหนายปุยเคมี 
  ในสวนของอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมปุยท่ีมีตอผูจําหนายปุยนั้น คือใหคําแนะนําหรือ
ความเห็นชอบแกรัฐมนตรี หรืออธิบดี แลวแตกรณีในการอนุญาตการขายปุยการข้ึนทะเบียนปุย
และการเพิกถอนทะเบียนปุยตลอดจนการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตรวมถึงการ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับ การขายปุย การนําปุยมาเปนตัวอยางเพื่อการตรวจสอบ
กรรมวิธีการตรวจสอบหรือการวิเคราะหปุย การตรวจสอบสถานท่ีขายปุยและสถานท่ีเก็บปุย และ
การกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยและการออกประกาศตามมาตรา33/2หรือมาตรา34และการ
กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขตามมาตรา 38 
  รวมถึงมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือ ใหสงเอกสารท่ี
เกี่ยวของหรือส่ิงใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได (มาตรา 11) 
  ในสวนอํานาจหนาท่ีของสารวัตรเกษตรที่มีตอผูจําหนายปุยนั้น สารวัตรเกษตรมีอํานาจ
หนาท่ีในการควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบ อันไดแก การตรวจสถานท่ีขายปุย การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑปุย การเก็บตัวอยางและสงตัวอยางปุย รวมถึงการอายัดปุยและถอนการอายัดปุย และการนําเขา
และการสงออกฐานขอมูลปุย  
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  ดังท่ี ไดกลาวไปแลวขางตนจะเห็นไดวา สารวัตรเกษตรนั้นถือเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมี
อํานาจหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการควบคุม กํากับ ดูแล ผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายปุยเคมี สวน
คณะกรรมการปุยนั้น มีแคเพียงอํานาจในสวนของการใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบแกรัฐมนตรี 
หรืออธิบดีในกรณีตาง  ๆดังท่ีไปกลาวไปแลวขางตนเทานั้น 
 3.1.7 มาตรการลงโทษผูประกอบธุรกิจปุยเคมี 
  นอกจากพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองของ
มาตรการลงโทษทางอาญา ผูผลิต ผูนําเขาและผูจําหนายปุยเคมีไวโดยเฉพาะแลว ยังมีมาตรการ
ลงโทษทางกฎหมายอ่ืนๆอีก ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 
   3.1.7.1 มาตรการลงโทษทางแพง 
  หลักกฎหมายแพงในเร่ืองของละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 
นั้น ไดบัญญัติวา  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทําตอผูอ่ืนโดยผิดกฎหมายทําใหเขาเสียหายถึงแก
ชีวิตก็ดี รางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ผูนั้นทําละเมิด
จําตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ดังนั้น หากผูประกอบการธุรกิจปุยเคมี ทําปุยปลอมหรือ
ปุยท่ีไมไดมาตรฐานมาจําหนายใหกับผูบริโภคไมวาจะเกิดจากความต้ังใจหรือไมใชความระมัด 
ระวังใหดีผูบริโภคปุยสามารถฟองเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากความเสียหายนั้นได 
  นอกจากนั้นแลว ตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไม
ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ยังไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
เนื่องจากท่ีไดสงมอบแลวและความเสียหายท่ีเกิดจากสินคานั้นเปนเหตุใหผูเสียหายไดรับอันตราย
ตอชีวิตรางกาย สุขภาพอนามัย จิตใจหรือทรัพยสิน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดย
จงใจหรือประมาทเลินเลอของผูประกอบธุรกิจหรือไม ซ่ึงเปนการนําหลัก Strict Liability มาใช
เพื่อใหความคุมครองผูเสียหายมากข้ึนโดยผูเสียหายไมตองพิสูจนถึงความประมาทเลินเลอของ
ผูผลิตหรือผูขายแตผูบริโภคยังคงมีหนาท่ีในการพิสูจนวาสินคานั้นมีความชํารุดบกพรองและความ
ชํารุดบกพรองดังกลาวเปนเหตุใหตนไดรับความเสียหาย 
   3.1.7.2  มาตรการลงโทษทางอาญา 
       1) ประมวลกฎหมายอาญา 
  ประมวลกฎหมายอาญา ไมไดกําหนดความรับผิดท่ีเกี่ยวของกับผลิต และจัดจําหนาย
ปุยเคมีปลอมหรือปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐานไวเปนการเฉพาะมีเพียงฐานความผิดท่ีกําหนดโทษไว
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สําหรับผูท่ีปลอมปนอาหาร ยา หรือเครื่องอุปโภคบริโภคดังไดบัญญัติไวในมาตรา 2367 กลาวคือ 
ซ่ึงหากผูใดผลิตปุยเคมีปลอม และนําปุยเคมีปลอมดังกลาวไปขายหรือเสนอขายใหผูอ่ืนนําไปใช 
ผูนั้นจะมีความผิดฐานปลอมปนเคร่ืองอุปโภคเพ่ือใหผูอ่ืนใชหรือเสนอขายใหผูอ่ืนนําไปใช ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 236 รวมถึงมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเอาผิดกับผูขายปุยท่ีหลอกลวง 
แหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพและปริมาณของสินคา ยกตัวอยางเชน หากผูใดเสนอขายปุยเคมีโดยรูวา
ปุยดังกลาวเปนปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน เปนปุยเคมีปลอม เปนปุยเคมีท่ีดอยคุณภาพ หรือมีปริมาณ
ของธาตุอาหารไมตรงท่ีกลาวอาง ผูนั้นจะมีความผิดท่ีเกี่ยวของกับการคาตามท่ีกําหนดไวใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2718  
       2) พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2550 
  พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550  เปนกฎหมายท่ีไดบัญญัติเพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพปุยตางๆโดยในมาตรา 30  ไดหามมิใหผลิต
เพ่ือการคาขาย หรือนําเขาปุยปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ ซ่ึงหากฝาฝนจะมีโทษตาม
กฎหมาย ซ่ึงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550 ไดกําหนดมาตรการลงโทษทางอาญาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับปุยเคมีไวเปนการเฉพาะ ดังจะได
กลาวตอไปนี้ 
        (1) เกี่ยวกับใบอนุญาตผลิต นําเขา จําหนายปุยเคมี 
    ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตผลิตหรือรับใบอนุญาตนําเขาปุยเคมี ไดนําเขาปุยไมตรงตาม
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียน(มาตรา 20 (2))   
    หรือในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีไมจัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย
จากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา ไมแสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียน
ปุยเคมีไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการท่ีระบุไวในใบอนุญาต ไมจัดใหมีการวิเคราะห
ปุยเคมีทุกคร้ังท่ีผลิตข้ึนกอนนําออกจากสถานท่ีผลิตโดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของ 
 

                                                 
  7 มาตรา 236 บัญญัติวา “ผูใดปลอมปนอาหาร  ยา  หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพ่ือใหบุคคลอื่น
เสพยหรือใชและการปลอมปนน้ันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกสุขภาพ หรือจําหนายหรือเสนอขายสิ่งเชนวา
น้ันเพ่ือบุคคลเสพยหรือใช  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
  8 มาตรา 271 บัญญัติวา  “ผูใดขายของโดยหลอกลวงดวยประการใดๆ ใหผูซื้อหลงเช่ือในแหลง กําเนิด 
สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแหงของนั้นอันเปนเท็จ ถาการกระทําน้ันไมเปนความผิดฐานฉอโกงตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ผลการวิเคราะหทุกคร้ังซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป ไมจัดใหมีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคารับรองความถูกตองของ
ขอความในฉลากและในฉลากตองแสดง ยกตัวอยางเชน ช่ือทางการคาและมีคําวาปุยเคมีปุยเคมี
มาตรฐานหรือปุยอินทรียเคมี เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายอื่นใดซ่ึงแสดงที่ภาชนะหรือหีบ
หอบรรจุปุยเคมี ปริมาณธาตุอาหารรับรอง น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยเคมีตามระบบ
เมตริก ช่ือผูผลิตและท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีผลิตปุยเคมีเพื่อการคาช่ือทางเคมีและปริมาณของ
สารเปนพิษที่อยูในปุยเคมี  ฯลฯ (มาตรา  21)   
  ซ่ึงในกรณีดังกลาวขางตน พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 609 ไดกําหนดใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือ
ปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตขายปุยเคมี ไมปฏิบัติดังตอไปนี้ คือ ไมจัดใหมีปายไวในท่ี
เปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือสถานท่ีทําการแสดงวาเปนสถานท่ีขายปุย  
ไมจัดใหมีการแยกเก็บปุยเปนสวนสัดตางหากจากส่ิงบริโภคตามสมควร ไมรักษาฉลากท่ีภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุปุยและเอกสารกํากับปุยใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน ในกรณีท่ีผูขายแบง
ปุยเคมีจากภาชนะหรือหีบหอบรรจุเพื่อขายปลีกผูขายตองระบุปริมาณธาตุอาหารรับรองใหตรงกับ
ปุยเคมีท่ีแบงขายนั้น ฯลฯ (มาตรา  22) 
  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยเคมี ไมแจงการนําเขาปุยแตละชนิดตอพนักงาน
เจาหนาท่ีทุกคร้ังท่ีนําเขา ไมจัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือ
สถานท่ีทําการแสดงวาเปนสถานท่ีนําเขาปุย ไมแสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยไวในท่ีเปดเผยซ่ึง
เห็นไดงาย ณ ท่ีทําการท่ีระบุไวในใบอนุญาต ไมจัดใหมีใบรับรองของผูผลิตปุยซ่ึงแสดงรายละเอียด 
ของผลการวิเคราะหปุยทุกคร้ังท่ีนําเขาปุย ไมจัดใหมีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย 
ฯลฯ (มาตรา  23) 
  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตสงออกปุยเคมี ไมแจงการสงออกปุยแตละชนิดตอพนักงาน
เจาหนาท่ีทุกคร้ังท่ีสงออกปุย ไมจัดใหมีฉลากตามท่ีอธิบดีกําหนด ฯลฯ (มาตรา 23/1) ซ่ึงมาตรา 60 
วรรคสอง10 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

                                                 
9  มาตรา  60 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา  20  (2) หรือไมปฏิบัติ

ตามมาตรา  21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
  10  มาตรา 60 วรรคสอง บัญญัติวา ผูรับใบอนุญาตขายปุยเคมีผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยเคมีหรือผูรับ
ใบอนุญาตสงออกปุยเคมีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  22 มาตรา 23 หรือมาตรา 23/1 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองปหรือปรับต้ังแตสี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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2550  ไดกําหนดใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
    นอกจากนั้นแลว หากผูรับใบอนุญาตผูใดผลิตขายหรือนําเขาปุยภายหลังท่ีใบอนุญาต
ส้ินอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตองระวางโทษปรับวันละไมเกินส่ีรอยบาท
ตลอดเวลาท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ (มาตรา  72/2) 
        (2)  เกีย่วกับการผลิตปุยเคมี 
  พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550 ไดกําหนดโทษไวสําหรับผูท่ีผลิตปุย ในกรณีดังนี้ 
  ผลิตปุยเคมีปลอมเพ่ือการคา11 รวมถึงผลิตปุยโดยไมรูวาปุยเคมีปลอม12 

  ผลิตปุยเคมีผิดมาตรฐาน หรือผลิตปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน ผลิตปุยท่ีมีสาร
เปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดเพ่ือการคา13 รวมถึงผลิตปุยเคมีโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิด
มาตรฐาน หรือเปนปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน เปนปุยท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดเพื่อการคา14  
        (3)  เกี่ยวกับการจําหนายหรือนําเขาปุยเคม ี
  พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550 ไดกําหนดโทษไวสําหรับผูท่ีจําหนายหรือนําเขาปุยเคมีในกรณีดังนี้ 
  ขายหรือนําเขาปุยเคมีปลอม15 รวมถึงขายหรือนําเขาโดยไมรูวาปุยเคมีปลอม16  

                                                 
11  มาตรา  63 วรรคแรก บัญญัติวา ผูใดผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาโดยฝาฝนมาตรา 30 (1) ตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตหาปถึงสิบหาปและปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท 
12  มาตรา  63 วรรคสอง บัญญัติวา ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอมตอง

ระวางโทษปรับต้ังแตหน่ึงแสนหาหมื่นบาทถึงหน่ึงลานหาแสนบาท 
13  มาตรา  66 วรรคแรก บัญญัติวา  ผูใดผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาโดยฝาฝนมาตรา 30 (2) (6) หรือ (7) ตอง

ระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงหาปและปรับต้ังแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

14  มาตรา  66 วรรคสอง บัญญัติวา  ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิด
มาตรฐานปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนหรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตอง
ระวางโทษปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนหาหมื่นบาท 

  15  มาตรา  64 วรรคแรก บัญญัติวา  ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (1) ตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตสามปถึงสิบปและปรับต้ังแตหน่ึงแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

16  มาตรา  64 วรรคสอง  บัญญัติวา  ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม
ตองระวางโทษปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงแปดหมื่นบาท   
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  ขายหรือนําเขาปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน ปุยท่ีมีสารเปน
พิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด17 รวมถึงขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยไมรูวาปุยท่ีตนนําเขานั้น
ผิดมาตรฐาน หรือเปนปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน หรือเปนปุยท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด18  
  ขายหรือนําเขาปุยเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพหรือเปนผูรับใบอนุญาตแตมีปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ
ไวในครอบครองและไมแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีใหทราบตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกําหนดรวมถึงผลิตปุยเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพเพ่ือการคาขายหรือนําเขาปุยเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพ19  
       (4)  เกีย่วกับการข้ึนทะเบียน 
   ผลิตปุยเคมีเพื่อการคาขายหรือนําเขาปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนไว20 
รวมถึงผลิตปุยเคมีเพื่อการคาหรือนําเขาปุยเคมีโดยไมรูวาเปนปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียน21  
  ขายปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนไว22 รวมถึงขายปุยเคมีโดยไมรูวาตอง
ข้ึนทะเบียน23  
        (5)  เกี่ยวกับการโฆษณา 

                                                 
17  มาตรา  67 วรรคแรก บัญญัติวา  ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (2) (6) หรือ (7) ตอง

ระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสามปและปรับต้ังแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
18 มาตรา  67 วรรคสอง บัญญัติวา    ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิด

มาตรฐานปุยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนหรือปุยเคมีที่มีสารเปนพิษเกินกวาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตอง
ระวางโทษปรับต้ังแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

19 มาตรา 68 บัญญติัวา  ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (3) หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสองปหรือปรับต้ังแตสอง
หมื่นบาทถึงแปดหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  

20 มาตรา  71 วรรคแรก บัญญัติวา  ผูใดผลิตเพ่ือการคาหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา  30 (5)20 ตอง
ระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงหาปและปรับต้ังแตสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท  

21 มาตรา  71 วรรคสอง บัญญัติวา   ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองขึ้น
ทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนตองระวางโทษปรับต้ังแตสามหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนหาหมื่นบาท 
  22  มาตรา  72  วรรคแรก บัญญัติวา  ผูใดขายปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (5) ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
หกเดือนถึงสามปและปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนสองหมื่นบาท 

23  มาตรา  72  วรรคสอง บัญญัติวา  ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีที่ตองขึ้น
ทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนตองระวางโทษปรับต้ังแตสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

DPU



 60 

  โฆษณาแสดงสรรพคุณปุยเคมีเปนเท็จหรือเกินความจริง หรือทําใหผูอ่ืนเขาใจวามีวัตถุ
ใดเปนตัวปุยหรือเปนสวนประกอบของปุยซ่ึงความจริงไมมีวัตถุหรือสวนประกอบน้ันในปุยหรือมี
แตไมเทาท่ีทําใหเขาใจ รวมถึงขายปุยเคมีท่ีมีบุคคลอ่ืนใหการรับรองหรือยกยองสรรพคุณปุย24 
   3.1.7.3 มาตรการลงโทษทางปกครอง 
  สําหรับมาตรการลงโทษทางปกครองน้ันจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  
แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดใหอํานาจแกเจาหนาท่ีของรัฐในการเขา
ไปจัดการกับปญหาตางๆในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปุยเคมี ไมวาจะเปน “คณะกรรมการปุย” ซ่ึงมีอํานาจใน
การใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี ในการอนุญาตการผลิตปุยเพื่อการคาการขายปุย การนําเขาปุย การ
สงออกปุย การนําผานปุย การข้ึนทะเบียนปุยและการเพิกถอนทะเบียนปุยตลอดจนการพักใช
ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตรวมถึงมีอํานาจในการการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการผลิตปุยเพ่ือการคา การขายปุย การนําเขาปุยการสงออกปุย การนําผานปุยการนํา
ปุยมาเปนตัวอยางเพ่ือการตรวจสอบกรรมวิธีการตรวจสอบหรือการวิเคราะหปุย การตรวจสอบ
สถานท่ีผลิตปุยสถานที่ขายปุย สถานท่ีนําเขาปุย สถานท่ีสงออกปุย และสถานท่ีเก็บปุย และการ
กําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยซ่ึงถือเปนคําส่ังท่ีออกโดยเจาหนาท่ีของรัฐ  
  นอกจากคณะกรรมการปุยแลว กฎหมายยังไดใหอํานาจแก “สารวัตรเกษตร”ซ่ึงเปน
เจาหนาท่ีของรัฐสังกัดกรมวิชาการเกษตรมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบ อัน
ไดแก การตรวจสถานท่ีประกอบการผลิตและขายปุย การตรวจสอบผลิตภัณฑปุย การเก็บตัวอยาง
และสงตัวอยางปุย การอายัดปุยและถอนการอายัดปุย และการนําเขาและการสงออกฐานขอมูลปุย 
ซ่ึงหากคณะกรรมการปุยหรือสารวัตรมีหรือออกคําส่ังใดๆ คําส่ังดังกลาวนั้น ถือเปนคําส่ังในทาง
ปกครอง25 
  ดังนั้น  จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุย 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดกําหนดมาตรการลงโทษทางปกครองไวโดยใหอํานาจหนาท่ีแกเจาหนา ท่ี

                                                 
24  มาตรา  71/1 บัญญัติวา   ผูใดโฆษณาขายปุยโดยฝาฝนมาตรา43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน

หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ  
25 มาตรา5แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไดใหคํานิยามวา “คําสั่งทาง

ปกครอง” หมายความวาการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง
บุคคลในอันที่จะกอเปล่ียนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลไม
วาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราวเชนการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณการรับรองและการรับจด
ทะเบียน  แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
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ของรัฐในการปฏิบัติงานและสามารถออกคําส่ังท่ีมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาท่ีของ
บุคคล 

 

3.2 กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในการประกอบธุรกิจปุยเคมี   
  นอกจากพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบธุรกิจปุยเคมีแลว ยังปรากฏวามี
มาตราการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในการประกอบธุรกิจปุยเคมี อันไดแก 
 3.2.1  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 
  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิม่เติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2541 ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดงันี้26 
  1.  สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอเก่ียวกับ
สินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเปนจริงและ
ปราศจากพิษภัยแกผูบริโภค รวมตลอดถึงสิทธิท่ีจะไดรับทราบ ขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
อยางถูกตองและเพียงพอท่ีจะไมหลงผิด ในการซ้ือสินคาหรือรับบริการโดยไมเปนธรรม  
  2.  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา
หรือรับบริการโดยความสมัครใจของผูบริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไมเปนธรรม  
  3.  สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับ
สินคาหรือบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพไดมาตรฐานเหมาะสมแกการใช ไมกอใหเกิด
อันตรายตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ในกรณีใชตามคําแนะนําหรือระมัดระวังตามสภาพของ
สินคาหรือบริการนั้นแลว  
  4.  สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับขอสัญญาโดย
ไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบธุรกิจ  
  5.  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแก สิทธิท่ีจะไดรับการ
คุมครองและชดใชคาเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
  จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2541 ไดกําหนดหลักเกณฑในการใหความคุมครองแกผูบริโภคไวหลายประการ ซ่ึงจาก 
 

                                                 
26  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค. สิทธิผูบริโภค  5  ประการ สืบคนวันที่  13 ต.ค. 2555,   

จาก http://www.ocpb.go.th/main_previlege.asp 
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หลักเกณฑดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน จะเห็นไดวา มาตรการคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา ถือเปน
อีกมาตรการทางกฎหมายอยางหนึ่งท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองผูบริโภคในธุรกิจปุยเคมี  
 3.2.2  การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา27 
  การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณาเปนมาตรการหน่ึงของ “การคุมครองผูบริโภค” ตาม 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ในอันท่ีจะใหการคุมครองแกผูบริโภคเกี่ยวกับการไดรับขอมูลขาวสาร 
รวมท้ัง คําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอง และเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ ดังนั้น การโฆษณาเพ่ือ
จําหนาย สินคาหรือใหบริการตางๆ จึงตองมีการใชถอยคํา หรือขอความท่ีไมมีลักษณะไมเปนจริง
หรือเปนเท็จ เขาใจผิดในสาระสําคัญของสินคาหรือบริการ อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมเปน
การสวนรวม กอใหเกิดการสนับสนุนไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมท่ีทําใหมีการกระทําความผิด
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ กอใหเกิดความ
แตกแยก หรือความสามัคคีในหมูประชาชน และอยางอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด ไมวาจะเกิดจากการท่ีผู
โฆษณาจะใชวิธีการ หรือ การดําเนินการไมวาจะเปนการอางอิงรายงานผลการศึกษาวิจัยทาง
วิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอัน ไมเปนความจริงหรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม 
  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดกําหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการวา
ดวย การโฆษณาข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีในการควบคุมดูแลการโฆษณาสินคาหรือบริการ และมีอํานาจ
ในการแตงต้ังคณะอนุกรรม การข้ึนเพื่อดําเนินการพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามอบหมายก็ได 
  3.2.2.1   ความหมายของการโฆษณา 
  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ไดมีการนิยามเพื่อใหความหมายเกี่ยวกับ
การโฆษณาไว ดังนี้ 
  โฆษณา หมายความรวมถึง การกระทําการไมวาโดยวิธีการใดๆ ใหประชาชนเห็นหรือ
ทราบ ขอความเพื่อประโยชนในทางการคา  
  ส่ือโฆษณา หมายความวา ส่ิงท่ีใช เปนส่ือในการโฆษณา เชน หนังสือพิมพ ส่ิงพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ไปรษณียโทรเลข โทรศัพทหรือปาย 

 
 
 

                                                 
27  การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา  สืบคนวันที่  13 ต.ค.2555, จาก  http://123.242.175.89/office/ 

consumerprotection/%A4%D9%E8%C1%D7%CD%E2%A6%C9%B3%D2.pdf 
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  3.2.2.2   อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา 
  คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาจัดต้ังข้ึนตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 อันประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิในสวนท่ีเกี่ยวของเปนองคประกอบของ
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณา โดยมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสามคนและมีวาระ
ใน 
  1. การโฆษณาจะตองไมใชขอความท่ีเปนการไมเปนธรรมตอผูบริโภคหรือใชขอความ
ท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม ท้ังนี้ ไมวาขอความดังกลาวนั้นจะเปนขอความท่ี
เกี่ยวกับแหลงกําเนิดสภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินคาหรือบริการ ตลอดจนการสงมอบ การ
จัดหา หรือการใชสินคาหรือบริการ ซ่ึงขอความตอไปนี้ ถือวา เปนขอความท่ีเปนการไมเปนธรรม
ตอผูบริโภคหรือ เปนขอความท่ีอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม คือ  
   (1)  ขอความท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง  
   (2)  ขอความท่ีจะกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
ไมวาจะกระทําโดยใชหรืออางอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอันไมเปนความจริง
หรือเกินความจริงหรือไมก็ตาม  
   (3) ขอความที่เปนการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยออมใหมีการกระทําผิดกฎหมาย
หรือ ศีลธรรม หรือนําไปสูความเส่ือมเสียในวัฒนธรรมของชาติ  
   (4) ขอความท่ีจะทําใหเกิดความแตกแยกหรือเส่ือมเสียความสามัคคีในหมู
ประชาชน  
   (5) ขอความอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  ท้ังนี้ หากขอความท่ีใชในการโฆษณาท่ีบุคคลโดยท่ัวไปสามารถเขาใจไดวา 
ขอความโฆษณา ดังกลาวไมอาจเปน ความจริงไดอยางแนแท ก็ไมถือวา เปนขอความท่ีตองหามใน
การโฆษณา ตามขอ (1)  
  2.  กรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา เห็นวา สินคาใดอาจเปนอันตรายตอ
ผูบริโภค และ คณะกรรมการวาดวยฉลากไดมีการกําหนดใหเปนสินคานั้นเปนสินคาท่ีควบคุม
ฉลาก คณะกรรมการวา ดวยการโฆษณา มีอํานาจในการที่จะออกคําส่ัง ดังน้ี 
   (1)  กําหนดใหการโฆษณาดังกลาวตองมีการแนะนําหรือคําเตือนเกี่ยวกับวิธีการใช 
หรืออันตราย ควบคูไปกับการโฆษณา ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด  
   (2)  จํากัดการใชส่ือโฆษณาสินคานั้นๆ  
   (3)  หามไมใหทําการโฆษณาสินคานั้นๆ  
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  ท้ังนี้ การหามตาม (2) และ (3) ตองเปนกรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็นวา 
การใช หรือประโยชนของสินคานั้นๆ ขัดตอนโยบายทางสังคม ศีลธรรมหรือวัฒนธรรมของชาติ  
  3. กรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา เห็นวา การโฆษณาสินคาหรือบริการใด มี
ความจําเปนท่ีผูบริโภคตองทราบถึง ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ ฐานะ และรายละเอียดอยางอ่ืน
เกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจ สามารถกําหนดใหแสดงหรือแจงขอเท็จจริงดังกลาวได  
  4.  มีอํานาจในการออกคําส่ังใหผูโฆษณาทําการแกไขขอความหรือวิธีการโฆษณา หาม
การใชขอความโฆษณาบางอยางท่ีปรากฏในการโฆษณา หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการ
โฆษณานั้นๆ หรือ ใหผูโฆษณาทําการแกไขความเขาใจผิดของผูบริโภค ตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณากําหนด 
  5.  มีอํานาจออกคําส่ังใหผูโฆษณาพิสูจนขอความโฆษณา เพ่ือแสดงความจริงได ถา
สงสัยวา ขอความที่โฆษณาเปนเท็จหรือเกินความจริง และในกรณีท่ีผูโฆษณามีการอางอิงรายงาน
ทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันขอเท็จจริงอันใด
อันหนึ่งในการ โฆษณา ถาไมสามารถพิสูจนไดวาเปนจริงตามท่ีโฆษณา ใหถือวา “ผูโฆษณารูหรือ
ควรรูวาขอความนั้นเปนเท็จ”  
  6. ใหความเห็นเกี่ยวกับกรณีท่ีผูโฆษณามีขอสงสัยวา การโฆษณาจะเปนการฝาฝน
กฎหมาย หรือไม  
  7. มีอํานาจในการเปรียบความผิดผูโฆษณา และเจาของส่ือโฆษณา ท่ีกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 
  นอกจากท่ีกลาวไปแลวขางตน การคุมครองผูบริโภคดานโฆษณานั้นตามพระราช 
บัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ได กําหนดเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวไวใน มาตรา 22 โดยแยกออก
ไดใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  ลักษณะท่ี 1  เปนการใชขอความโฆษณาท่ีไมเปนธรรมกับผูบริโภค กลาวคือ การใช
ขอความ โฆษณาท่ีเปนเท็จหรือเกินความเปนจริง หรือขอความโฆษณาท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความ
เขาใจผิดใน สาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีมีการโฆษณา ไมวาการโฆษณาดังกลาวจะมี
การอางอิงรายงาน ทางวิชาการ การศึกษาวิจัย สถิติหรือส่ิงอ่ืนใดก็ตามท่ีไมเปนความจริงหรือเกิน
กวาความเปนจริง แตไมรวมถึงการใชขอความโฆษณา วิธีการโฆษณาที่บุคคลทั่วๆ ไป เห็นแลว
สามารถรับรู หรือเขาใจไดวา “ไมอาจเปนความจริงไดอยางแนนอน” 
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  ตัวอยาง ในกรณีของการโฆษณาจําหนายมันบดของผูประกอบธุรกิจ ซ่ึงขอเท็จจริง 
ปรากฏวา เม่ือผูบริโภคพบเห็นภาพโฆษณาดังกลาว จึงตัดสินใจเขาเลือก ซ้ือมันบด แตปรากฏวา
ผูบริโภคไมไดรับมันบดตามปริมาณท่ีไดมีการแสดงภาพโฆษณา จึงไดรองเรียนตอสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และเม่ือไดเชิญผูประกอบธุรกิจเขาช้ีแจงขอเท็จจริง ผลการ
พิจารณาประกอบคําช้ีแจงขอเท็จจริงของผูประกอบธุรกิจ คณะกรรมการวาดวยการโฆษณามีคําส่ัง
หามใชขอความโฆษณาดังกลาว แมวา ผูประกอบธุรกิจจะช้ีแจงวา ภาพโฆษณาดังกลาวเกิดจาก การ
ปรับแตงทางเทคนิคเพื่อเปนการสงเสริมการคาเทานั้น ก็ตามคณะกรรมการวาดวยการโฆษณาเห็น
วา การโฆษณาดังกลาวสงผลทําผูบริโภคเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
  และจากการดําเนินการตามกรณีตัวอยางนี้ไดสงผลถึงผูประกอบธุรกิจรายอ่ืนๆ จะตอง
ใชความระมัด ระวังในการใชขอความ หรือวิธีการโฆษณาเพื่อจําหนายสินคาหรือบริการของตน ซ่ึง
อาจเห็นไดจากการโฆษณาในปจจุบันไดวา หากมีการแสดงภาพการโฆษณาจําหนายอาหาร หรือ
เคร่ืองดื่มท่ีมีการใชภาพประกอบการโฆษณา จะมีขอความประกอบกับภาพโฆษณาดังกลาววา “ใช
สําหรับการโฆษณาเทานั้น” 
  ลักษณะท่ี 2 เปนการใชขอความโฆษณาท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม 
กลาวคือ การใชขอความท่ีเปนการสนับสนุน สงเสริมไมวาจะเปนทางตรง หรือทางออม ใหมีการ
กระทําความผิด กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือนําไปสูความเส่ือมเสียตอวัฒนธรรม
ของชาติ  ตลอดจนทําใหเกิดความแตก แยกความสามัคคีของประชาชน 
  ลักษณะท่ี 3  เปนการใชขอความโฆษณาท่ีผิดตามกฎกระทรวงท่ีคณะกรรมการวาดวย
การโฆษณากําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติไว เชน การโฆษณาสินคาหรือบริการที่ใชอางอิง
ขอเท็จจริง เกี่ยวกับพระมหา กษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค , การ
โฆษณาสินคา หรือบริการที่ระบุหรือประกาศวา ผูประกอบธุรกิจจะจัดใหมีการแถมพกหรือรางวัล
ดวยการเส่ียงโชค การโฆษณาขายหองชุด บานจัดสรร ในหนังสือพิมพ ส่ือส่ิงพิมพ โทรทัศน วิทยุ 
หรือปายโฆษณา เปนตน 
  ลักษณะท่ี 4  เปนการโฆษณาที่มีลักษณะท่ีไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ รางกายหรือ
จิตใจ หรืออาจกอใหเกิดความรําคาญตอผูบริโภค ปจจุบันยังไมไดมีการออกหลักเกณฑในการ
ดําเนินการ ดังกลาว 
  3.2.2.3   การตรวจสอบขอความโฆษณา 
  สําหรับการตรวจสอบขอความโฆษณาท่ีมีการโฆษณาอยูท่ัวไปของผูประกอบธุรกิจนั้น 
การจะมีข้ันตอน กระบวนการ และวิธีการดําเนินการ ในการตรวจสอบการโฆษณา ในทุกๆ ส่ือ ไม
วาจะเปนส่ือ ส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ-โทรทัศน หรือปายโฆษณา เปนตน ซ่ึงผูรับผิดชอบงานดานการ
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คุมครองผูบริโภคดาน โฆษณา คือ กองคุมครองผูบริโภคดานโฆษณา โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการ
ปฏิบัติ โดยเจาหนาท่ีจะทํา การตรวจขอความโฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร
ตางๆ ส่ือวิทยุ-โทรทัศน หรือปาย โฆษณา เปนตน หากเจาหนาท่ีเห็นวา การใชขอความโฆษณา
ดังกลาวเปนการใชขอความโฆษณาท่ีมีลักษณะเปนการฝาฝนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2522 จะดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) ทําการสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ประเด็นปญหาเกี่ยวกับขอความโฆษณา รวมถึง
ขอพิจารณา นําเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาส่ังการ  
   (2)  มีหนังสือเชิญผูประกอบธุรกิจมาช้ีแจงขอเท็จจริง ตลอดจนนําสงเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการช้ีแจงเกี่ยวกับการโฆษณา  
   (3)  กรณีท่ีผูประกอบธุรกิจไมสามารถช้ีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว หรือยังมี
ขอสงสัยวาขอความโฆษณาดังกลาว อาจเปนการฝาฝนตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 
2522 เจาหนาท่ีจะนําเสนอเร่ืองตอคณะอนุกรรมการติดตามสอดสองและวินิจฉัยการโฆษณา และ
คณะกรรมการวาดวยการโฆษณาพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  เชน การส่ังใหทําการแกไข
ขอความโฆษณา การส่ังหามใชขอความโฆษณา เปนตน  
   (4) กรณีท่ีคณะกรรมการวาดวยการโฆษณา เห็นวา การใชขอความโฆษณาของ ผู
ประกอบธุรกิจฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  
นําเร่ือง เสนอตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เพื่อพิจารณาใชอํานาจทําการเปรียบเทียบความผิด
แก ผูประกอบธุรกิจไมวาจะเปน ผูทําการโฆษณา หรือเจาของส่ือโฆษณา  
   (5) ทําการแจงมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคใหผูทําการโฆษณา หรือเจาของส่ือ
โฆษณา ทราบ เพื่อใหมาชําระคาปรับตามมติคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค หรือหาก 
ผูไดรับคําส่ัง 
 
3.3 กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจปุยเคมีของตางประเทศ 
    ในหัวขอนี้ผูเขียนจะไดศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมปุยเคมีของประเทศ 
ท่ีใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) อันไดแกกฎหมายควบคุมปุยเคมีของรัฐ
อินเดียนากฎหมายควบคุมปุยเคมีของรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายควบคุมปุยเคมี 
ของประเทศแคนาดา ในสวนของประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil law) 
นั้น ผูเขียนจะไดทําการศึกษาถึงกฎหมายควบคุมปุยเคมีของประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนประเทศท่ีอยูใน
ทวีปเอเชีย 
 

DPU



 67 

 3.3.1 ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) 
  ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) เปนระบบกฎหมายท่ีถูกสรางและ
ไดรับการพัฒนาข้ึนมาโดยประเทศอังกฤษ   นอกจากนั้นแลวระบบกฎหมายดังกลาวยังถึงถูกนําไปปรับ
ใชกับกฎหมายภายในของกลุมประเทศท่ีเคยอยูภายใตการปกครองของประเทศอังกฤษ ไมวาจะเปน
ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในเอเชีย ไมวาจะเปน อินเดีย  มาเลเซีย 
สิงคโปร บูรไน เปนตน   
   3.3.1.1 กฎหมายการประกอบธุรกิจปุยเคมีของประเทศสหรัฐอเมริกา28 
       1) กฎหมายควบคุมปุยของมลรัฐอินเดียนา   
  กฎหมายควบคุมปุยของรัฐอินเดียนา ไดแก (Commercial Fertilizer Law of 1953) ใน
กฎหมายนี้ไดจัดระบบการควบคุมปุย ดังน้ี  
        (1) ประเภทของปุย 
    ในกฎหมายนี้ไดแบงปุยออกเปน 2 ประเภท คือ 
         ก. ปุยผสม (Mixed  Fertilizer) 
         ข. ปุยการคา (Commercial Fertilizer) 
    ปุยผสมนั้น มาตรา 3 (2) หมายถึง สารท่ีเกิดจากการรวมกันหรือผสมกันของวัสดุปุย 
(Fertilizer Material) ท่ีจัดทําข้ึนใชกับพืช อางวามีคุณคาในการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช สวน
วัสดุปุย นั้น หมายถึง สารใดๆ ท่ีมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส พอแตสหรือธาตุอ่ืนใดท่ีไดรับการ
ยอมรับวาเปนธาตุอาหารพืช ซ่ึงใชหรือมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช และให
ความหมายรวมถึงปุยคอกและปุยจากพืชท่ีไมมีการปรุงแตงดวย 
    จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวาเม่ือวัสดุปุย (fertilizer material) มีความหมายรวมถึง
ปุยคอกและปุยจากพืชท่ีไมมีการปรุงแตงดวยนั้น  วัสดุปุยจึงรวมถึงอินทรียสารเหลานี้ดวย และเม่ือ
ปุยผสม (Mixed Fertilizer)เกิดจากการรวมตัวของวัสดุปุย  การเอาสารอินทรียท่ีถือวาเปนวัสดุปุยมา
ผสมกันเกิดเปนปุยอินทรียข้ึน ก็ตองถือวาเปนปุยผสม ดังนั้น ปุยผสม (Mixed  Fertilizer)ใน
ความหมายของกฎหมายปุยรัฐอินเดียนาจึงอาจเปนปุยอินทรียหรือปุยอนินทรียก็ได 
    ในสวนของปุยการคา (Commercial Fertilizer) นั้น มาตรา 3(3) กําหนดวา  
    หมายความรวมถึง ปุยผสม หรือวัสดุปุย ยกเวนปุยคอกท่ีไมมีการปรุงแตง (Non 
Processed Manure) ปูนมารล ปูนขาว เถาไม และปูนพาสเตอร 

                                                 
28 สุนทร  มณีสวัสด์ิ.  (2548).  เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา  เลมที่ 25  

เรื่องรางพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่....) พ.ศ. .... ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายไทยกับประเทศญี่ปุนและสหรัฐ 
อเมริกา.  หนา 71-82. 
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 จากความหมายของปุยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาปุยการคานั้นมีความหมายรวมถึง 
ปุยอินทรีย  ปุยอนินทรีย ไมวาจะเปนปุยผสม (Mixed Fertilizer) หรือวัสดุปุย หรือปุยเดี่ยว (Single 
Fertilizer) ในความหมายของกฎหมายปุยของประเทศไทย  แตไดมีการยกเวนคือปุยคอกท่ีไมมีการ
ปรุงแตงไว  แตถาหากเปนปุยคอกหรือปุยอินทรียท่ีผานกระบวนการ เชน มีการนํามาผสม นํามาบด 
รอน ลดความช้ืนลง หรือเติมสารปรุงแตงอ่ืนๆ ลงไป ก็จะถือไดวาผานกระบวน การปรุงแตง  ก็จะ
เปนปุยการคาตามหมายความน้ี 
 นอกจากประเภทของปุยดังกลาวแลว ในกฎหมายนี้ยังไดกําหนดความหมายของปุยอีก 2 
กรณีคือ 
    ปุยพิเศษ (Specialty Fertilizer) ซ่ึงหมายถึง ปุยท่ีไมมีจุดมุงหมายใชในไรนา 
    ปุยไมบรรจุ (Bulk Fertilizer) หมายถึงปุยท่ีมิไดอยูในรูปของบรรจุภัณฑ 
การควบคุมปุยในกฎหมายปุยของรัฐอินเดียนานั้นมีการควบคุมในดานตางๆ คือ 
    1) การกําหนดใหข้ึนทะเบียน ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา 4 ไดกําหนด ใหปุยการคา 
ตองข้ึนทะเบียน ซ่ึงปุยการคานี้ รวมท้ังท่ีเปนวัสดุปุยและปุยผสม ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมถึงปุย
อินทรียดวยรวมถึงอายุของการจดทะเบียนนี้มีอายุเพียง 1 ป และจะตองตออายุใหม 
    2) การควบคุมฉลาก ในมาตรา 5 การควบคุมฉลากท่ีกําหนดไวในมาตรานี้ ตองมีฉลาก
แสดงน้ําหนักสุทธิของปุย รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีกําหนดตามท่ีจดเบียนตามมาตรา 4(a) โดยปุยท่ี
จะตองมีการควบคุมฉลากตามมาตรานี้ ก็คือ ปุยการคาท่ีมีการควบคุมการข้ึนทะเบียนนั้นเอง 
    ในสวนอ่ืนๆ ก็จะเปนมาตรการตอเนื่อง เชน การใหอํานาจเจาพนักงาน เขาไปตรวจสอบ
ปุยการคาเพื่อเก็บตัวอยางมาวิเคราะห รวมท้ังการตรวจสอบสถานท่ีเก็บวาถูกตองตามที่กําหนด  
รวมท้ังใหอํานาจเจาพนักงานท่ีจะมีอํานาจ “เขาไป” ไมวาจะเปนสถานท่ีของเอกชนหรือสาธารณะ
ในเวลาทําการปกติ ตามมาตรา 7รวมท้ังการหามอ่ืนๆ ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 
    ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวากฎหมายควบคุมปุยของรัฐอินเดียนาของสหรัฐ อเมริกานั้น มี
การควบคุมเฉพาะปุยท่ีเปนปุยการคา  (Commercial Fertilizer) ซ่ึงรวมท้ังท่ีเปนวัสดุปุยและปุยผสม 
ซ่ึงหากเทียบกับของประเทศไทยแลว จะรวมทั้งปุยเคมีท่ีเปนปุยเชิงเดี่ยว ปุยเชิงประกอบและปุย
อินทรียดวย  เฉพาะท่ีเปนปุยอินทรียท่ีมีการปรุงแตง  สวนปุยอินทรียท่ีไมมีสารปรุงแตง นั้นไมอยูใน
การควบคุมท่ีจะตองจดทะเบียน ซ่ึงการจดทะเบียนนี้เปนมาตรการท่ีสําคัญท่ีสุด ทําใหผูเผยแพรปุย
ในรัฐจะตองแจงรายการตางๆ เพ่ือรับรองคุณสมบัติตามแบบท่ีกําหนด ซ่ึงการแจงรายการตางๆ ท่ี
สําคัญ ไดแก ปริมาณธาตุอาหารในปุยนั้นๆ ซ่ึงจะเปนฐานท่ีสําคัญท่ีรัฐจะเขาไปตรวจสอบคุณภาพ
ของปุยไดวาเปนไปตามท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือไม รวมท้ังการควบคุมในเร่ืองอ่ืนๆ  เชนฉลาก หรือการ
ปลอมปน เปนตน 
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  จะเห็นไดวา การควบคุมปุยตามกฎหมายนี้ มิไดแยกการควบคุมปุยอินทรียออกจากกัน 
การควบคุมปุยท้ังสองชนิดอยูในมาตรการเดียวกันท้ังส้ิน และมุงไปสูการควบคุมปริมาณธาตุอาหาร
พืชในปุยนั้นเปนสําคัญ แมวาจะเปนปุยอินทรียก็ตาม มิไดมุงหมายในแงของปริมาณอินทรียวัตถุใน
ปุยนี้ 
     กฎหมายควบคุมปุยของมลรัฐอินเดียนา (Commercial Fertilizer Law of 1953) มี
ประเด็นกฎหมายท่ีนาสนใจ คือ กฎหมายนี้มีบทบัญญัติในการบังคับใหตองรับผิดชดเชยหรือคืนเงิน
ความเสียหายใหแกผูซ้ือในกรณีท่ีปุยนั้นมีปริมาณธาตุอาหารพืชตํ่ากวาปริมาณธาตุอาหารที่รับรอง 
ดังบัญญัติไวในมาตรา 8 วา 
 ซ่ึงบทบัญญัติในเรื่องนี้นับวานาสนใจและจะเปนประโยชนในการบังคับใชเพื่อให
เอกชน ผูผลิต ผูนําเขาปุย ตองมีความรับผิดชอบรักษาคุณภาพของปุยใหตรงตามท่ีตนเองไดแจงและ
ข้ึนทะเบียนไว หากคุณภาพปุยไมเปนไปตามท่ีแจงคือมีปริมาณธาตุอาหารต่ํากวาปริมาณธาตุอาหาร
รับรองอันถือไดวาเปนการเอาเปรียบเกษตรกรผูซ้ือปุย ดังนั้น จึงตองรับผิดคืนเงินตามสัดสวนของ
ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีขาดไป โดยตองจายแกเจาหนาท่ีของรัฐ เพื่อท่ีผูซ้ือจะเรียกเอาเงินสวนนี้ได 
และหากไมมีผูซ้ือมารับเงินสวนแบงนี้ก็ใหตกแกองคกรการกุศลแหงทองถ่ินนั้นหรือแกองคกร
การศึกษา   
 การบัญญัติเชนนี้จะทําใหผูผลิตหรือผูนําเขาปุยอาจไดรับประโยชนท่ีมิควรไดท่ีมีผล
บังคับไดจริงกวาการปลอยใหเอกชนแตละคนไปเรียกรองกันเองซ่ึงบางคนอาจไมทราบเลยวาปุยท่ี
ตนไดซ้ือไปนั้น มีธาตุอาหารพืชไมครบ ซ่ึงในกรณีเชนนี้ ก็จะมีผลทําใหผูผลิต ผูนําเขา ไมอาจไดรับ
ประโยชนจากเงินนี้อยางแนนอน แตในกรณีท่ีไมอาจรูตัวผูซ้ือได เงินสวนนี้จะตกแกองคกรการกุศล
หรือองคการเพื่อการศึกษา 
 สรุปไดวา กฎหมายควบคุมปุยของมลรัฐอินเดียนา (Commercial Fertilizer Law of 1953) 
มิไดแยกปุยเคมีกับปุยอินทรียออกจากกัน แตแยกประเภทปุยในลักษณะของปุย คือ แยกเปนวัสดุปุย
กับปุยผสม และแยกตามความมุงหมายของการใชคือแยกเปนปุยการคา ปุยพิเศษ และปุยไมบรรจุ 
 ในสวนของมาตรการในการควบคุมปุยเคมี ไดแก การจดทะเบียน การควบคุมฉลาก การ
จายคาธรรมเนียมการตรวจสอบ การควบคุมปริมาณธาตุอาหารรับรอง รวมถึงมีบทบัญญัติความรับ
ผิดในกรณีท่ีปุยนั้นมีปริมาณธาตุอาหารตํ่ากวาปริมาณท่ีแจงไว แมจะไมมีผูเสียหายดําเนินคดีก็ตาม 
โดยกําหนดใหตองชําระเงินชดเชยสวนท่ีขาดไวกับรัฐสําหรับจายคืนแกผูซ้ือ ถาไมมีผูซ้ือมารับคืนก็
ใหตกแกองคกรการกุศล หรือองคกรทางการศึกษา 
       2) กฎหมายควบคุมปุยของมลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา29 
                                                 

29  เรื่องเดียวกันหนา.  82-93. 
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    กฎหมายควบคุมปุยของรัฐนิวเม็กซิโก ไดแก กฎหมายในChapter 76 Article 11 ตั้งแต
มาตรา 1 ถึงมาตรา 19 ซ่ึงแยกพิจารณาออกดังนี้ 
        (1) ปุยประเภทตางๆ   
         ก. ปุยการคา (Commercial Fertilizer) กําหนดไวในมาตรา 76-11-3(C) 
         ข. วัสดุปุย (Fertilizer Material) กําหนดไวในมาตรา 76-11-3(D) 
         ค. ปุยพิเศษ (Specialty  Material) กําหนดไวในมาตรา 76-11-3(E) 
         ง. ปุยไมบรรจุ (Bulk  Material) กําหนดไวในมาตรา 76-11-3(F) 
    ปุยการคานั้นหมายถึง สารใดๆ ก็ตามท่ีมีธาตุท่ีไดรับการยอมรับวาเปนธาตุอาหารพืช
ตั้งแตหนึ่งธาตุหรือมากกวานั้นก็ได  และใชเปนธาตุอาหารพืช หรือมีความมุงหมายท่ีจะใชหรืออาง
วามีคุณคาในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช ยกเวนปุยคอกและปุยจากพืชท่ีไมมีการปรุงแตง
ปูนมารลหินปูน ข้ีเถาไม ยิปซ่ัม และผลิตภัณฑอ่ืนตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 
    นอกจากกําหนดความหมายของปุยดังกลาวแลว ในกฎหมายนี้ยังไดกําหนดลักษณะ
สารปรับปรุงดิน (Soil Conditioner) ไวในมาตรา 76-11-3 (R) วา 
    สารปรับปรุงดิน  หมายถึง สารหรือของผสมของสารใดๆ ท่ีมุงหมายจะขายหรือเสนอ
ขายเพื่อเปนปุยก็ดี เพิ่มความสมบูรณแกดินก็ดี หรือวัตถุประสงคอ่ืนใดท่ีทําใหดินดีข้ึน หรือมุงท่ีจะ
ใชเพ่ือสนับสนุนหรือกระตุนการเจริญเติบโตของพืช เพ่ิมผลผลิตของพืช ปรับปรุงคุณภาพของพืช 
หรือทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือทางกายภาพในดิน นอกจากปุยการคาท่ีกําหนดไว 
และปุยอินทรียจากสัตวและพืชท่ีไมมีการปรุงแตง และผลิตภัณฑอ่ืนท่ีไดรับการยกเวนโดย
ขอบังคับของคณะกรรมการ 
    ซ่ึงการกําหนดความหมายของสารปรับปรุงดินดังกลาวนับวาเปนการกําหนดไวอยาง
กวาง  สามารถครอบคลุมถึงสารท่ีนํามาใชในการปลูกพืชไดเกือบท้ังหมด 
        (2) การควบคุม 
    ในกฎหมายน้ีมีการควบคุมใหตองลงทะเบียนสําหรับสารสองชนิดคือ  ปุยการคาและ
สารปรับปรุงดิน 
    โดยกฎหมายดังกลาวกําหนดใหปุยการคาตองจดทะเบียน แตอยางไรก็ตาม สําหรับ
ผูจัดทําปุยตามสูตรท่ีผลิตข้ึนโดยเฉพาะตามส่ังหรือตามความตองการของลูกคานั้นไมตองข้ึน
ทะเบียนสูตรปุยนั้น แตตองทําฉลากใหถูกตอง 
    ก า รควบคุ มสารปรับปรุ งดิ นนั้ น ก็ มี การกํ าหนดให จดทะเบี ยนสารปรั บปรุ ง 
ดินทํานองเดียวกับปุยการคา แตคงมีความแตกตางในรายละเอียดของการจดทะเบียน เพราะกรณี
ของปุยนั้นจะตองระบุสูตรและปริมาณธาตุอาหารพืช แตกรณีของสารปรับปรุงดินนั้นมีของเขตท่ี
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กวางขวางจึงยากท่ีจะกําหนดเหมือนปุยการคาได ดังจะเห็นไดจากขอกําหนดเร่ืองฉลาก ซ่ึง
กําหนดใหตองแสดง 
    1) น้ําหนักสุทธิหรือหนวยวัดอยางอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
    2) ตราและเกรดปุย 
    3) ปริมาณธาตุอาหารรับรองและ 
    4) ช่ือและท่ีอยูของผูข้ึนทะเบียน 
    กรณีของสารปรับปรุงดินนั้นขอ 1,2 และ 4 คลายคลึงกันแตขอ 3 กําหนดใหตองแสดง
สวนผสมท่ีแนนอน รวมถึงวัตถุประสงคแหงการใช ท้ังนี้เพราะสารปรับปรุงดินนั้นมีวัตถุประสงค
ของการใชท่ีหลากหลายตามแตชนิดและความมุงหมายดังกลาวแลว 
    มาตรการและการควบคุมอ่ืนๆ 
    ท้ังปุยการคา และสารปรับปรุงดิน มีมาตรการและการควบคุมท่ีเปนไปในทํานอง
เดียวกัน เชน การควบคุมฉลากในมาตรา 76-11-5 การตรวจสอบ การเก็บตัวอยาง และการวิเคราะห
ในมาตรา 76-11-7 การเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบในมาตรา 76-11-6 การควบคุมในเร่ืองปุย
ปลอมในมาตรา 76-11-10 เปนตน 
    นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน ในกฎหมายของรัฐนิวเม็กซิโก ยังมีบทบัญญัติในการ
ลงโทษผูท่ีจดทะเบียนปุยใหตองรับผิดในการชดใชคาเสียหายใหกับเกษตรกรในฐานะผูบริโภค 
(Consumer) คือ 
    ในกรณีท่ีธาตุอาหารพืชมีปริมาณตํ่ากวาปริมาณธาตุอาหารรับรอง (Guaranteed 
Analysis) ไดกําหนดการชดใชคาเสียหาย โดยแยกรายละเอียดไวเปนรายกรณีของธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส (จากกรดฟอสฟอรัสท่ีใชประโยชนได และพอแตสเซียม ดูจากพอแตสท่ีละลายน้ําได 
โดยกําหนด ใหมีการลงโทษถึง 3 เทาของปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีขาดไป 
    ซ่ึงจํานวนเงินดังกลาวนี้ตองจายคืนแกเกษตรกรโดยวางเงินท้ังหมดไวแกกรมการ
เกษตร (New Mexico Department of Agriculture)  เพื่อใหเกษตรกรมารับ หากไมอาจหาเกษตรกร 
ผูไดรับความเสียหายดังกลาวได  เงินจํานวนนี้ไดจายใหกับโรงเรียนพื้นฐาน ดังปรากฏในมาตรา 7-
11-8 ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวนี้คลายกับกฎหมายของรัฐอินเดียนา คือกําหนดใหผูจดทะเบียนปุยนั้นๆ 
ตองจายเงินคาชดเชยเต็มจํานวนนี้ไวแกรัฐและหากไมสามารถหาเกษตรกรผูเสียหายไดก็ใหตกแก
องคกรการศึกษาหรือองคกรการกุศล 
    กรณีท่ีสอง กรณีท่ีน้ําหนักปุยหรือสารปรับปรุงดินมีน้ําหนักไมครบถวนตามที่ระบุไว  
ก็ไดมีการปรับเปนจํานวนถึง 4 เทา โดยจายใหกับเกษตรกรผูครอบครองปุยน้ัน 
    สรุปกฎหมายควบคุมปุยของรัฐนิวเม็กซิโกในสวนของการควบคุมปุยเคมี 
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    ปุยเคมีถือเปนปุยการคา ซ่ึงการควบคุมปุยการคา (Commercial Fertilizer) นั้นมีการ
ควบคุมโดยกําหนดใหผูจัดจําหนาย (Distributor) ตองจดทะเบียนปุยในแตละสูตรแตละมาตรา 
รวมท้ังการใหอํานาจเจาพนักงานในการเขาไปตรวจการเก็บตัวอยางการวิเคราะห การเก็บ
คาธรรมเนียมในการตรวจสอบ การควบคุมปุยปลอม (Misbranding) การควบคุมฉลาก และอ่ืนๆ 
    นอกจากนั้นแลวยังมีการควบคุมสารปรับปรุงดิน (Soil Conditioner) ในระดับเดียวกัน
กับปุยการคาดวยรวมถึงมีบทบัญญัติลงโทษปรับเปนคาเสียหายแกเกษตรกรในกรณีท่ีปุยนั้นมีธาตุ
อาหารไมครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว โดยตองวางเงินคาปรับสําหรับปุยท้ังจํานวนนั้นใหแกรัฐ 
เพื่อใหเกษตรกรผูบริโภคมารับไปหากไมสามารถหาตัวผูเสียหายได ก็ใหโอนเงินดังกลาวแกกอง
กองทุนการศึกษาสําหรับโรงเรียนพื้นฐาน ซ่ึงมีกําหนดสูงถึงสามเทาของมูลคาของธาตุอาหารพืชท่ี
ขาด   
    อีกท้ัง มีบทบัญญัติใหมีการลงโทษปรับเปนคาเสียหายแกเกษตรกรในกรณีท่ีปุยการคา
และสารปรับปรุงดินมีน้ําหนักไมครบถวน โดยปรับถึง 4 เทาของมูลคาของน้ําหนักปุยท่ีขาดไป 
   3.3.1.2 กฎหมายการประกอบธุรกิจปุยเคมีของประเทศแคนาดา30 
    กฎหมายท่ีใชในการควบคุมปุยของประเทศแคนาดา คือ Fertilizers Act (R.S., 1985, c. 
F-10) ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวใชในการควบคุมปุยเพ่ือการเกษตร 
    พระราชบัญญัตินี้ไดใหคําจํากัดความ(Interpretation)ไวในขอ 2 ดังนี้ 
    เจาหนาท่ีวิเคราะห หมายถึงบุคคลผูท่ีไดรับมอบใหปฏิบัติหนาท่ีใหติดตามการ
ดําเนินการตามขอท่ี  6 
    ปุย หมายถึง ธาตุอาหารหลอเล้ียงพืชชนิดอ่ืนๆ ท่ีไดผานกระบวนการผลิต และจําหนาย
ใหเปนอาหารของพืช 
    ผูตรวจหมายถึง  บุคคลท่ีได รับมอบหมายให เปนผูตรวจการดํา เนินการตาม 
ขอ 6 
    ฉลาก หมายความรวมถึง คําอธิบายใดๆ เคร่ืองหมายสัญญาลักษณตามแบบตางๆ ท่ีมา
กับปุยโดย ติดไวกับกลอง หรือหีบหอบรรจุ 
    รัฐมนตรี หมายถึง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารทางการเกษตร 
 หีบหอ หมายถึง กระสอบ  กระเปา  ถัง  กลอง หรือภาชนะบรรจุใดๆ ท่ีนํามาใชในการ
บรรจุหรือหอ 
 คาปรับ หมายถึง บทลงโทษท่ีกําหนดเปนคาปรับเม่ือมีการละเมิด  พรบ.ปุย 
 ขอกําหนด หมายถึง ขอกําหนดตางๆ ท่ีออกดวยกฎขอบังคับ 
                                                 

30  สืบคนวันที่ 10  ต.ค. 2554, จาก http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-10/FullText.html 
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 การจําหนาย หมายรวมถึง  การจําหนาย, การเสนอราคา, การสงออก, การรับสิทธ์ิใน
การเปนผูแทนจําหนายหรือผลิต 
 อาหารเสริม หมายถึงสาร หรือสารประกอบนอกเหนือจากปุยท่ีไดผลิตจําหนาย หรือใช
แทนเพื่อปรับปรุงดินเพื่อชวยใหพืชผลหรือธัญพืชเจริญเติบโต 
 การพิพากษา หมายถึงการทบทวนการพิพากษาตาม พรบ.เกี่ยวกับผลผลิตทาง
การเกษตร 
 การละเมิด หมายถึง การกระทําใดๆ ท่ีเปนการตอตานพระราชบัญญัติหรือขอบังคับ
ทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
 ในสวนของขอหาม(Prohibitions)ไดถูกกําหนดไวในขอ 3 คือ 
 หามบุคคลใดบุคคลหนึ่งจําหนายหรือนําเขาปุย หรือสวนประกอบของปุย เขาประเทศ
แคนนาดา ยกเวนปุยหรือสวนประกอบของปุยท่ี 
       ก.  ไดถูกข้ึนทะเบียนตามคําส่ัง 
       ข.  ไดมาตรฐานตามคําส่ัง 
       ค.  บรรจุหีบหอและมีฉลากความขอกําหนด 
 รวมถึงในขอ 4ไดกําหนดไววาหามบุคคลใดจําหนายปุยหรือสวนประกอบของปุยท่ี
ประกอบดวยสวนประกอบท่ีเปนอันตรายหรือเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช เม่ือใชตาม
คําแนะนําฉลากของบริษัทท่ีติดไวบนหีบหอบรรจุ 
 ในสวนการบังคับใช (Enforcement) ขอ 6 (1)ไดใหอํานาจของประธานหนวยงาน
คุมครองผูบริโภคดานอาหาร  มีอํานาจในการกําหนดตัวเจาหนาท่ีตรวจวิเคราะหเทาท่ีจําเปนเพื่อ
บังคับใชพระราชบัญญัตินี้ 
       (2)   เจาหนาท่ีตรวจสอบวิเคราะห ควรจะไดรับใบอนุญาตโดยประธานของ
หนวยงานคุมครองผูบริโภคของประเทศแคนนาดา สามารถเขาไปในสถานท่ีตางๆ ตามขอท่ี7 โดย
จะตองแสดงใบอนุญาตใหเจาของสถานท่ีนั้นๆทราบ 
 ในสวนของอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานไดถูกบัญญัติไวในขอ 7 คือ 
       (1) เม่ือมีเหตุตองสงสัยเจาพนักงานอาจจะดําเนินการตามเวลาท่ีเหมาะสม 
ยกตัวอยางเชน 
        (ก)  เขาไปในสถานท่ีใดๆ ท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบเช่ือวาพระราชบัญญัติให
ความคุมครอง 
        (ข)  เปดหีบหอใดๆ ท่ีตองสงสัยท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบเช่ือวาพระราชบัญญัติ
ใหความคุมครอง 
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        (ค)  นําตัวอยางมาทดสอบได 
         นอกจากนั้นในสวนของหมายคน 
         (1.1)  ในกรณีท่ีเปนท่ีพักอาศัยสวนบุคคล เจาหนาท่ีตรวจสอบไมควร
เขาไปหากปราศจากการยินยอมจากเจาของบานยกเวนอํานาจตามขอ 1.2  คือ 
         (1.2)  สถานท่ีซ่ึงเปนไปตามกระบวนการยุติธรรมและคํารองขอ 
        (ก)  เปนสถานท่ีพักอาศัยสวนบุคคล 
        (ข) สถานท่ีพักอาศัยสวนบุคคลท้ังหมด มีความจําเปนตองเขาไปเพื่อบังคับ
ใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ 
        (ค) สถานท่ีพักอาศัยสวนบุคคลท้ังหมด ท่ีมีเหตุผลอันควรท่ีจะเขาไปแตถูก
ปฏิเสธ ศาลอาจจะตองออกหมายคนพิเศษ 
         (1.3) การปฏิบัติตามใบอนุญาตภายใตหัวขอยอยท่ี 2 พนักงาน
เจาหนาท่ีควรหลีกเล่ียงการใชกําลังแตสามารถใชกําลังไดตามท่ีหมายคนไดกําหนดไวในกรณีพิเศษ
เทานั้น 
       (2) เจาของหรือผูรับผิดชอบสถานที่ท่ีทําการตรวจคนจะตองใหการชวยเหลือ
เจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ี ใหขอมูลท่ีนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีความถูกตองตามการบังคับใช
กฎหมาย 
       8 (1) หามมิใหผูหนึ่งผูใดใหการที่ทําใหเกิดการไขวเขวท้ังการพูดหรือการเขียน 
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน 
       9 (1) วัสดุซ่ึงเจาพนักงานมีเหตุเช่ือไดวามีการกระทําท่ีละเมิดกฎขอบังคับเจา
พนักงานอาจจะตรวจยึดได 
    การควบคุม 
       (2) ของท่ียึดไดตามขอยอยท่ี (1) ไมควรจะนํามาควบคุมหลังจาก 
        (ก) ไดมีการปฏิบัติไปกอนหนานี้แลวตาม พรบ. หรือเจาพนักงานไดวินจิฉัย
แลว 
        (ข)  ครบกําหนด 6 เดือน หลังทําการตรวจยึด 
 
    การปรับ 
       (3) เม่ือมีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติจะตองมีการปรับหรือบทลงโทษ 
ถือเปนการกระทําผิดตอราชอาณาจักรแคนาดา 
    ในสวนของการกระทําผิดและบทลงโทษ (Offences and punishment) 
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       10. บุคคล ลูกจาง หรือผูแทนจําหนายทําการละเมิด พระราชบัญญัติหรือ
ขอบังคับ ถือวามีความผิดตองระวางโทษดังนี้ 
        (ก) การละเมิด พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษไมเกิน 6 เดือน ปรับไม
เกิน 50,000 เหรียญ หรือท้ังจําและปรับ 
        (ข) การกระทําผิดโดยเจตนา หรือใชกฎหมายไปในทางท่ีมิชอบ ปรับไม
เกิน 250,000 เหรียญ จําคุกไมเกิน 2 ป หรือท้ังจําและปรับ 
    การจํากัดหวงเวลา 
       10.1 การดําเนินการฟองรองเพื่อดําเนินคดีในระยะเวลาไมเกิน2 ป 
    หนังสือรับรองของรัฐมนตรี 
       10.2 หามใชหนังสือรับรองตางๆ ท่ีออกโดยรัฐมนตรีมาใชเปนพยานหลักฐาน
ในช้ันศาลหากไมสามารถพิสูจนลายมือช่ือในการลงนามได 
    การกระทําผิดโดยลูกจางหรือผูแทนจําหนาย 
       11. ในการฟองรองดําเนินคดีตอผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหดําเนินการ
ตอลูกจางหรือผูแทนจําหนายเชนเดียวกับผูกระทําผิดท่ัวไป 
    ใบอนุญาต 
       12. การดําเนินการสําหรับการกระทําผิดพระราชบัญญัตินี้ คือการทบทวนการ
ใหใบอนุญาตใหประกอบการได 
    สถานที่ในการพิจารณาคดีนั้นใหทําการพิจารณาคดีท่ีเกิดจากการกระทําผิดโดยศาลท่ี
ตั้งอยูเขตท่ีกระทําผิดนั้น 
 3.3.2 ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil law) 
  ระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร(Civil law) เปนระบบกฎหมายที่ถูกสรางและ
พัฒนาข้ึนมาในกลุมประเทศยุโรปภาคพื้น (Continental Europe) อันไดแก ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี 
สเปน เนเธอรแลนด ฯลฯ โดยระบบกฎหมายดังกลาวไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมัน นอกจาก 
นั้นแลวระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil law) ยังไดถูกนําไปเปนกฎหมายตนแบบ
สําหรับประเทศท่ีเคยถูกปกครองหรือไมเคยถูกปกครองโดยกลุมประเทศยุโรปภาคพื้น ไมวาจะเปน 
ประเทศในละตินอเมริกา เชน สเปน อาเจนตินา บราซิล ประเทศในทวีปเอเชีย เชน ญ่ีปุน 
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส รวมถึงประเทศไทยดวย ซ่ึงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ปุยเคมีของประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร (Civil law) ผูเขียนจะไดทําการศึกษา
กฎหมายของประเทศญ่ีปุน ดังจะไดกลาวตอไปนี้ 
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  3.3.2.1 กฎหมายการประกอบธุรกิจปุยเคมีของประเทศญ่ีปุน31 
   ประเทศญ่ีปุนมีกฎหมายท่ีควบคุมเกี่ยวกับปุย คือ Fertilizer Control Law of Japan ใน
กฎหมายฉบับดังกลาวนี้ ไดใหความหมายของปุยวา หมายถึง สารใด  ๆท่ีใสในดินโดยมี วัตถุประสงค 
เพ่ือเพิ่มธาตุอาหารแกพืชหรือทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในดินท่ีเกิดประโยชนตอพืช หรือ
เม่ือใสใหกับพืชแลวชวยเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืช  
   ในกฎหมายของญ่ีปุนไดแบงปุยออกเปน 
     1) ปุยพิเศษ (Special Fertilizer) หมายถึง รําขาว และปุยหมัก และปุยอ่ืนท่ี
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและปาไม กําหนด 
     2) ปุยสามัญ (Ordinary Fertilizer) หมายถึง ปุยอ่ืนนอกจากปุยพิเศษ  
   จากการแบงประเภทของปุยดังกลาวจะเห็นไดวา ปุยพิเศษ (Special Fertilizer)นั้นมุงไป
ถึงปุยธรรมชาติหรือปุยอินทรียเปนหลัก กับปุยอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและปาไมกําหนด 
สวนปุยเคมีตามท่ีกําหนดในกฎหมายของประเทศไทยน้ันจะอยูในกลุมของปุยสามัญ (Ordinary 
Fertilizer) ของประเทศญ่ีปุน 
   รวมถึงมีมาตรการควบคุมปุยในเร่ืองของการผลิต และการนําเขา โดยกฎหมายดังกลาว
จะควบคุมเฉพาะปุยสามัญ (Ordinary Fertilizer)โดยกฎหมายกําหนดใหตองข้ึนทะเบียนดังจะกลาว
ตอไปนี้ 
   ในสวนของการควบคุมฉลากสําหรับผูผลิต ผูนําเขาและผูขายก็ไดบัญญัติควบคุมเฉพาะ
ปุยสามัญ (Ordinary Fertilizer) ดังนี้คือ 
   ในสวนของบทบัญญัติท่ีใชกับปุยพิเศษ (Special Fertilizer) นั้น Article 22 ไดกําหนด
หลักเกณฑวา  
       (1) ผูผลิตหรือนําเขาซ่ึงปุยพิเศษตองยื่นแสดงรายการขอมูลดังตอไปนี้ตอ
พนักงานเจาพนักงานในทองท่ีท่ีสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีทํากิจการนําเขาต้ังอยูในเขตสองสัปดาห
กอนเร่ิมดําเนินธุรกิจดังกลาวนี้ 
        ก. ช่ือและท่ีอยู (กรณีบริษัทจดทะเบียน,ช่ือบริษัท,ช่ือผูมีอํานาจทําการแทน 
และสถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ) 
 
        ข. ช่ือปุย 
        ค. กรณีผูผลิต ช่ือ และสถานท่ีท่ีผลิตปุย 
        ง. สถานท่ีเก็บและสถานท่ีจําหนายปุยพิเศษ 
                                                 

31สุนทร  มณีสวัสด์ิ.  เรื่องเดิม.  หนา 59-71. 
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       (2)  ผูผลิตนําเขาซ่ึงปุยพิเศษ เปล่ียนแปลงรายการท่ีไดแจงไวตามวรรคแรก  
ตองแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวตอเจาพนักงานภายใน 2 สัปดาห นับแตวันเปล่ียนแปลงรายการ
ดังกลาว ความขอนี้ใหใชตลอดถึงกรณีท่ีผูผลิตหรือผูนําเขาไปดําเนินธุรกิจตอไปดวย 
    ซ่ึงบทบัญญัติในมาตราดังกลาว เห็นไดชัดเจนวาการควบคุมดูแลปุยพิเศษ ในกฎหมาย
ของญ่ีปุน กฎหมายเพียงแตกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาตองแจงขอมูลตางๆ แกรัฐเทานั้น ไมไดมี
การกําหนดใหตองข้ึนทะเบียนเหมือนกับปุยเคมี 
    นอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตน กฎหมายควบคุมปุยของญ่ีปุน ยังไดมีบทบัญญัติในเร่ือง
การทํารายงานเร่ืองการขายปุย(Report Concerning Fertilizer Selling) ตามมาตรา 23  การหามการ
ปลอมปนปุยตามมาตรา 25 การเปดเผยหรือใหขอมูลท่ีไมถูกตอง เชน การใหขอมูลสวนประกอบท่ี
ไมตรงกับความเปนจริงหรือการใชช่ือท่ีทําใหเขาใจผิดในสวนประกอบของปุยตามมาตรา 27 
บทบัญญัติเหลานี้บังคับกับปุยทุกชนิด รวมถึงผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนายปุยพิเศษดวย 
    สรุป กฎหมายควบคุมปุยของประเทศญ่ีปุน มุงควบคุมปุยเคมีเปนหลัก โดยมุงเนนใน
เร่ืองการขออนุญาตข้ึนทะเบียน รวมถึงมีบทบัญญัติท่ัวไป เชน การหามปลอมปนปุย การใหขอมูล
ท่ีไมตรงกับความจริง รวมถึงการเก็บรักษาสถิติตางอีกดวย 
  
3.4 เปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจปุยเคมีประเทศไทยกับตางประเทศ 
 ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนจะเห็นไดวาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับปุยของ
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 นั้นไดแบงปุยออกเปนหลายประเภท ไมวาจะเปน ปุยเคมี ปุยอนินทรีย  ปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย
เคมี ฯลฯ  เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศโดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
ความหมายปุยเคมี จะพบวา กฎหมายของแตละประเทศไดกําหนดรายละเอียดในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
ใหคํานิยามของคําวาปุยเคมีแตกตางกันกับของประเทศไทย ยกตัวอยาง เชน   
 กฎหมายควบคุมปุยของมลรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกา (Commercial Fertilizer 
Law of 1953)ไมไดแยกปุยเคมีกับปุยอินทรียออกจากกัน แตแยกประเภทปุย ในลักษณะของปุย คือ 
แยกเปนวัสดุปุยกับปุยผสม และแยกตามความมุงหมายของการใชคือแยกเปน ปุยการคา ปุยพิเศษ 
และปุยไมบรรจุ 
 สวนกฎหมายควบคุมปุยของรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ปุยเคมีถือเปนปุย
การคา สวนกฎหมายท่ีใชในการควบคุมปุยของประเทศแคนาดา คือ Fertilizers Act (R.S., 1985, c. 
F-10) ปุย หมายถึง ธาตุอาหารหลอเล้ียงพืชชนิดอ่ืนๆ ท่ีไดผานกระบวนการผลิต และจําหนายให
เปนอาหารของพืชซ่ึงไมไดแยกวาเปนตองปุยเคมีหรือปุยใดโดยเฉพาะ 
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 สวนกฎหมายของประเทศญ่ีปุน แบงปุยออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1) ปุยพิเศษ (Special Fertilizer) หมายถึง รําขาว และปุยหมัก และปุยอ่ืนท่ีรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและปาไม กําหนด 
 2) ปุยสามัญ (Ordinary Fertilizer) หมายถึง ปุยอ่ืนนอกจากปุยพิเศษ  
 ซ่ึงปุยเคมีตามท่ีกําหนดในกฎหมายของประเทศไทยนั้นจัดอยูในกลุมของปุยสามัญ 
(Ordinary Fertilizer) ของประเทศญ่ีปุน 
 นอกจากนั้นแลว กฎหมายของแตละประเทศยังไดมีบทบัญญัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ  
มาตรการควบคุมปุยเคมีท่ีคลายๆ กัน ยกตัวอยางเชน  กฎหมายรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดใหมีการข้ึนทะเบียน การควบคุมฉลาก  การใหอํานาจเจาพนักงาน  เขาไปตรวจสอบปุยการคา
เพ่ือเก็บตัวอยางมาวิเคราะห รวมท้ังการตรวจสอบสถานท่ีเก็บ 
  การควบคุมปุยการคา (Commercial fertilizer)ของมลรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐ 
อเมริกานั้น มีการควบคุมโดยกําหนดใหผูจัดจําหนาย (Distributor) ตองจดทะเบียนปุยในแตละสูตร
แตละมาตรา รวมท้ังการใหอํานาจเจาพนักงานในการเขาไปตรวจการเก็บตัวอยางการวิเคราะห การ
เก็บคาธรรมเนียมในการตรวจสอบ การควบคุมปุยปลอม (Misbranding) การควบคุมฉลาก และ
อื่นๆ 
 ในสวนของกฎหมายประเทศแคนาดานั้น ไดหามบุคคลใดบุคคลหนึ่งจําหนายหรือ
นําเขาปุย หรือสวนประกอบของปุย เขาประเทศแคนนาดา ยกเวนปุยหรือสวนประกอบของปุยท่ี 
 1) ไดถูกข้ึนทะเบียนตามคําส่ัง 
 2) ไดมาตรฐานตามคําส่ัง 
 3) บรรจุหีบหอและมีฉลากความขอกําหนด 
 ในสวนการบังคับใช (Enforcement) นั้น ไดใหอํานาจของประธานหนวยงานคุมครอง
ผูบริโภคดานอาหาร  มีอํานาจในการกําหนดตัวเจาหนาท่ีตรวจวิเคราะห และสามารถเขาไปใน
สถานท่ีตางๆได 
 ในสวนของประเทศญ่ีปุนมุงเนนควบคุมปุยเคมีเปนหลัก โดยมุงเนนในเร่ืองการขอ
อนุญาตข้ึนทะเบียน รวมถึงมีบทบัญญัติท่ัวไป เชน  การหามปลอมปนปุย  การใหขอมูลท่ีไมตรงกับ
ความจริง รวมถึงการเก็บรักษาสถิติตางๆ ซ่ึงบทบัญญัติเหลานี้บังคับกับปุยทุกชนิด รวมถึงผูผลิต  
ผูนําเขา และผูจําหนายปุยพิเศษดวย 
 ซ่ึงเ ม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลวจะพบวา มาตรการควบคุมปุยเคมีตาม
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 นั้น เร่ิม
ควบคุมต้ังแตการผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานปุยตองไดรับใบอนุญาตจากเจา
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พนักงาน และการอนุญาตตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมปุย ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูประกอบการที่ตองการผลิตและ
จําหนายปุยเคมีเพื่อการคา ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานปุยตองข้ึนทะเบียนขออนุญาตกับกรม
วิชาการเกษตร โดยผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยมีหนาท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว เชน จัดใหมี
การวิเคราะหปุยทุกคร้ังท่ีผลิตข้ึนกอนนําออกจากสถานท่ีผลิต โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของ
ผลวิเคราะหทุกคร้ัง32นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกลาวยังไดบัญญัติควบคุมคุณภาพปุย ดวยการหาม
มิใหผลิตเพ่ือการคา ขาย หรือนําเขาปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ หาก 
ฝาฝนมีโทษตามกฎหมาย  
 ซ่ึงในสวนของมาตรการลงโทษน้ี กฎหมายเกี่ยวกับปุยเคมีของประเทศไทยมีความ
แตกตางจากของตางประเทศคือ พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ. 2518  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 มีการลงโทษจําคุกและปรับแกผูกระทําการฝาฝน ซ่ึงจากการศึกษา
กฎหมายของตางประเทศ จะพบวามีกฎหมายของประเทศแคนาดาเทานั้นท่ีบัญญัติถึงโทษจําคุก 
กลาวคือ 
 หากมีการละเมิด พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษไมเกิน 6  เดือนปรับไมเกิน 50,000  
เหรียญ หรือท้ังจําและปรับ รวมถึงการกระทําผิดโดยเจตนา หรือใชกฎหมายไปในทางท่ีมิชอบ ปรับ
ไมเกิน 250,000 เหรียญ จําคุกไมเกิน 2 ป หรือท้ังจําและปรับ 
  รวมถึงกฎหมายของประเทศแคนาดาไดมีการจํากัดระยะเวลาในการดําเนินการ
ฟองรองเพื่อดําเนินคดีวาใหมีระยะเวลาไมเกิน 2 ปซ่ึงเปนกฎหมายท่ีแตกตางจากของประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ  
 นอกจากท่ีกลาวไปแลวขางตน ส่ิงท่ีมีความแตกตางกันมากท่ีสุดในสวนของมาตรการ
ในการลงโทษก็คือ การกําหนดคาเสียหายรวมถึงมาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพง ซ่ึงในกรณี
ของกฎหมายมลรัฐอินเดียนา ไดกําหนดไววา ในกรณีท่ีปุยนั้นมีปริมาณธาตุอาหารตํ่ากวาปริมาณท่ี
แจงไว  แมจะไมมีผูเสียหายดําเนินคดีก็ตาม ใหตองชําระเงินชดเชยสวนท่ีขาดไวกับรัฐสําหรับจายคืน
แกผูซ้ือ ถาไมมีผูซ้ือมารับคืนก็ใหตกแกองคกรการกุศล หรือองคกรทางการศึกษา 
 ซ่ึงมีความคลายคลึงกันกับ กฎหมายของรัฐนิวเม็กซิโกที่มีบทบัญญัติลงโทษปรับเปน
คาเสียหายแกเกษตรกรในกรณีท่ีปุยนั้นมีธาตุอาหารไมครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว โดยตอง
วางเงินคาปรับสําหรับปุยท้ังจํานวนนั้นใหแกรัฐ เพื่อใหเกษตรกรผูบริโภคมารับไปหากไมสามารถ

                                                 
32 พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  มาตรา  

21-23. 
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หาตัวผูเสียหายได  ก็ใหโอนเงินดังกลาวแกกองกองทุนการศึกษาสําหรับโรงเรียนพื้นฐาน ซ่ึงมี
กําหนดสูงถึงสามเทาของมูลคาของธาตุอาหารพืชท่ีขาด  
 อีกท้ังมีบทบัญญัติใหมีการลงโทษปรับเปนคาเสียหายแกเกษตรกรในกรณีท่ีปุยการคา
ซ่ึงเทียบไดกับปุยเคมีมีน้ําหนักไมครบถวน โดยปรับถึง 4 เทาของมูลคาของน้ําหนักปุยท่ีขาดไป ซ่ึง
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาท้ังสองรัฐนี้ ถือเปนกฎหมายที่ไดกําหนดมาตรการลงโทษในสวนแพง
ไวอันมีความแตกตางอยางมากกับกฎหมายของประเทศไทย 
 DPU



 

บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหากฎหมายเกี่ยวกับการการผลติ  การนําเขา   

และการจําหนายปุยเคมี 
 
 กอนการประกาศใชพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 โดยกอนหนานั้นประเทศ
ไทยไมมีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับปุยโดยตรงจะมีก็เพียงพระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย 
พ.ศ. 2480  ซ่ึงไมมีผลบังคับใชกับปุยโดยตรง ซ่ึงเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 
2518 เนื่องจากเกษตรกรมีความจําเปนท่ีจะตองใชปุยเคมีจากตางประเทศมาจําหนายและผลิตเพื่อ
จําหนายแกเกษตรกรในปริมาณท่ีมากข้ึนทุกป  แตปรากฏวาปุยเคมีท่ีจําหนายในทองตลาดนั้น 
มักจะมีปุยเคมีปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ ท้ังน้ําหนักปุยเคมีก็นอยกวาท่ีแจงไว
ในฉลาก เปนเอาเปรียบเกษตรกรและหวังผลกําไรเกินควร 
 แตเนื่องจากพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 มุงควบคุมปุยเคมีเปนหลักโดยมิไดมี
บทบัญญัติควบคุมปุยชีวภาพและปุยอินทรียท่ีชัดเจนจึงเปนเหตุใหมีปุยชีวภาพและปุยอินทรียท่ี
ไมไดคุณภาพออกสูทองตลาดประกอบกับอัตราโทษท่ีกําหนดไวเดิมไมสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและคาเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุงการควบคุมปุยและบทกําหนดโทษ รวมท้ัง
บทบัญญัติอ่ืนท่ีเกี่ยวของใหสอดคลองกับการใชปุยท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อรักษาไวซ่ึงประโยชนของ
เกษตรกรและภาคการเกษตร 
   สําหรับมาตรการควบคุมปุยเคมีตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  นั้น  เร่ิมควบคุมต้ังแตการผลิตเพ่ือการคา ขาย นําเขา 
สงออก หรือนําผานปุยตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน และการอนุญาตตองเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรม
ปุย ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูประกอบการที่ตองการผลิตและจําหนายปุยเคมีเพื่อการคา ขาย นําเขา สงออก 
หรือนําผานปุยตองข้ึนทะเบียนขออนุญาตกับกรมวิชาการเกษตร โดยผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยมี
หนาท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว เชน จัดใหมีการวิเคราะหปุยทุกคร้ังท่ีผลิตข้ึนกอนนําออกจาก
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สถานท่ีผลิต โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลวิเคราะหทุกคร้ัง1 นอกจากนี้กฎหมายฉบับ
ดังกลาวยังไดบัญญัติควบคุมคุณภาพปุย ดวยการหามมิใหผลิตเพ่ือการคา ขาย หรือนําเขาปุยเคมี
ปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ หากฝาฝนมีโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้เพื่อคุมครอง
ประโยชนของเกษตรกรใหไดรับปุยท่ีมีคุณภาพ มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการ และยัง
สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยดวย2 
 อยางไรก็ตาม แมวาจะมีบทบัญญัติของกฎหมายออกมารองรับเปนการเฉพาะ แตใน
ธุรกิจปุยเคมีแตก็พบกับปญหาในหลายๆ เร่ืองไมวาจะเปนปญหาดานมาตรฐานดานการผลิต การ
นําเขา การจัดจําหนายปญหาในเร่ืองหนวยงานที่รับผิดชอบคุณภาพปญหาเร่ืองมาตรการลงโทษ
และปญหาเร่ืองการจําหนายปุยเคมีในธุรกิจขายตรง ซ่ึงถือเปนอุปสรรคตอการใหความคุมครอง
เกษตรกรซ่ึงเปนผูบริโภคปุยเคมี 
 
4.1 ปญหาเร่ืองมาตรฐานดานการผลิต การนําเขา และการจําหนาย 
  ดังท่ีไดกลาวไปแลวในบทท่ี 2 วา  ปุยเคมีมีบทบาทสําคัญตอการเพ่ิมผลผลิตภาค
เกษตรกรรม ซ่ึงเปนแหลงอาหารของประเทศ แตอยางไรก็ตามปุยเคมีเปนหนึ่งในปจจัยการผลิต
ทางการเกษตรที่การผลิตในประเทศท่ีไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ  ทําให
ตองพึ่งพาการนําเขาปุยเคมีท้ังในลักษณะแมปุยและปุยสําเร็จรูป  โดยนําเขาวัตถุดิบเหลานี้ไปผสม
และบรรจุจําหนายตอไป ซ่ึงแนวโนมการใชปุยเคมีก็ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องเชนเดียวกับความ
ตองการ  ดูไดจากปริมาณการใชปุยเคมีไดเพิ่มจาก 3.35  ลานตันในป 2540 เปน 4.42 ลานตันในป 
2550 และในปจจุบันประเทศไทยมีการใชปุยเคมี 1,147 สูตร  มูลคาตลาดปุยในประเทศประมาณ  
35,000 ลานบาท ซ่ึงสัดสวนปริมาณการใชปุยเคมีในประเทศไทยน้ันแยกออกเปนการใชปุยเคมี
ประเภทไนโตรเจนรอยละ  60.0 ฟอสเฟต  รอยละ  24.0  และโปแตสรอยละ  16.03   
  ซ่ึงการผลิตปุยเคมีในประเทศไทยชวงกอนป พ.ศ. 2540 เปนการนําปุยท่ีนําเขามา
บางสวนมาใชในการผลิต โดยเฉพาะแมปุย ปริมาณการผลิตในประเทศเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียรอยละ 

                                                 
1  พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550  มาตรา  

21-23. 
2  พีรญา  ต้ังตระกูล.  (2553).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองน้ําใตดินจากการปนเปอนปุยเคมี 

ในภาคเกษตรกรรม.  หนา 56. 
3 ศูนยวิจัยกสิกรไทย,  บจก.  (2550,  กรกฎาคม).  อางใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 

เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติดวนเรื่อง  ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปญหาราคาปุย  อ.พ. 2/2551 
สมัยประชุมสามัญทั่วไป.  จัดทําโดยกลุมงานบริการวิชาการ  สํานักงานวิชาการ.  26 ก.พ. 2551. หนา  7. 
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17.69 ตอป เพิ่มจาก 351,900 ตันในป พ.ศ. 2530 มาเปน 1,930,000 ตันในป พ.ศ. 2543 ซ่ึงผลรวม
ของการนําเขาและการผลิตเพิ่มข้ึนเฉล่ียรอยละ 7.47 ตอป แตการรวมการนําเขากับการผลิตใน
ประเทศน้ันยังไมถูกตอง เพราะการผลิตไดเอาปุยบางสวนท่ีนําเขามาใชในการผลิต ผลรวมนาจะ
เทากับปริมาณการนําเขาบวกดวยปริมาณของ Filler ท่ีใชเติมเขาไป สวนใหญเปนดินขาวหรือ 
โดโลไมทซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีหาไดงายในจังหวัดปราจีนบุรี สระบุรี กาญจนบุรี จึงอาจกลาวไดวา
นับต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ยังไมมีขอมูลท่ีชัดเจนในเร่ืองปริมาณการผลิตปุยเคมี ซ่ึงขอมูลท่ี
ระบุมาในแตละปนั้นเปนการกะประมาณ4  อีกท้ังประเทศไทยยังไมมีแหลงวัตถุดิบท่ีจะนํามาผลิต
ปุยเคมีในเชิงพาณิชยไดจึงทําใหตองนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศเปนหลัก โดยในชวงป พ.ศ. 
2537-2546 มีปริมาณการนําเขาปุยเคมีปละประมาณ 3.18-3.84 ลานตัน มูลคา 13,049-25,747 ลาน
บาท และปริมาณการใชปุยเคมีไดเพิ่มข้ึนจาก 3.39 ลานตันในป พ.ศ. 2537 เปน 3.95 ลานตันในป 
พ.ศ. 2546 และจากการประมาณการความตองการใชปุยเคมีพบวาความตองการใชปุยเคมีในการ
ผลิตพืชโดยรวมนับแตป พ.ศ. 2546-2550 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยตลอด กลาวคือเพิ่มข้ึนจาก
ประมาณ 3.88-3.89 ลานตัน ในป พ.ศ. 2546 เปน 4.32-4.40 ลานตันในป พ.ศ. 2550 หรือมีอัตรา
เพิ่มเฉล่ียประมาณรอยละ 2.73-3.145 
   ซ่ึงจากปญหาความชัดเจนในเร่ืองขอมูลดังกลาวโดยเฉพาะความชัดเจนในเร่ืองปริมาณ
การผลิตปุยเคมีในประเทศไทยซ่ึงเปนผลมาจากการขาดวัตถุดิบ จึงตองพ่ึงพาแมปุยจากตางประเทศ 
และการนําวัตถุดิบในประเทศมาผสม ทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพของปุยเคมีซ่ึงเปนปญหาตั้งแต 
การนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ  จนมาถึงกระบวนการของการผลิตปุยภายในประเทศท่ีปราศจาก
การตรวจสอบโดยชัดเจน   
  รวมถึงกลไกทางการตลาดของการคาปุย ท่ีแบงตลาดออกเปนสองประเภทคือ  ตลาด
ภาคเอกชนและตลาดภาครัฐบาล ซ่ึงตลาดปุยเคมีในภาคเอกชนนั้นแบงกลุมผูจําหนายปุยเคมี
ออกเปน 3 กลุมคือ กลุมผูนําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนาย กลุมนําเขาปุยเคมีและนํามาผสมเพ่ือจัดจําหนาย 
และกลุมสหกรณการเกษตร โดยกลุมผูนําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนายนั้นมีบทบาทสําคัญมากที่สุด โดย
ผูประกอบการปุยเคมีรายใหญจะเปนผูนําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนายและนําเขาปุยเคมีเพื่อนํามาผลิตเปน
ปุยผสมจําหนาย โดยจัดจําหนายผานทางผูแทนจําหนายและผูคาปลีกซ่ึงในแตละข้ันตอนต้ังแตการ
นําเขา ผลิตและนํามาจัดจําหนายโดยผานผูแทนและผูคาปลีกมีหลายกระบวนการ ท้ังกระบวนการ

                                                 
4  สุภิญญา  เกิดสวัสด์ิ.  (2548).  การศึกษาโครงสรางตลาดอุตสาหกรรมปุยเคมีในประเทศไทย.  หนา 

51. 
5  พรรณพิมล  ฉัตราคม.  ความตองการใชปุยในการเกษตรของประเทศไทย  สืบคนวันที่  20  มี.ค. 2555,

จาก http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=684&filename=index 
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ของการผลิต บรรจุและขนสง ซ่ึงในแตละกระบวนการหากไมไดรับการตรวจสอบอยางเขมงวด
อาจเกิดปญหาเร่ืองของมาตรฐานคุณภาพได 
  นอกจากนั้นแลวในสวนของตลาดภาครัฐบาล ท่ีดําเนินการผานทางองคการตลาดเพื่อ
เกษตรกรและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมท้ังกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยาง โดยทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร นับวามีสัดสวนมากท่ีสุด เนื่องจากทํา
หนาท่ีซ้ือปุยจากกลุมผูนําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนายและกลุมผูนําเขาปุยเคมีและนํามาผสมเพ่ือจําหนาย  
หลังจากนั้นก็ปลอยเงินกูใหกับเกษตรกรซ่ึงตองการเงินทุนในการซ้ือปุยเคมี สวนองคการตลาดเพื่อ
เกษตรกรและกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไดทําการซ้ือปุยเคมีโดยทําการประมูล ซ่ึงจะเห็นได
แมจะเปนตลาดภาครัฐบาล แตก็ประสบปญหาคลายคลึงกันกับตลาดในภาคเอกชน เพราะตองพึ่งพา
ปุยเคมีจากกลุมผูนําเขาปุยเคมีเชนเดิม ซ่ึงหากไมมีการตรวจสอบท่ีเขมงวดต้ังแตกระบวนการของ
การนําเขา กระบวนการของการผลิต การบรรจุและกระบวนการของการขนสง อาจสงผลโดยตรง 
ตอคุณภาพของปุยเคมีท่ีจําหนายในทองตลาด และจะทําใหเกษตรกรซ่ึงเปนบุคคลสวนใหญของ
ประเทศรวมถึงเปนผูบริโภคปลายทางไมไดรับความคุมครองอยางแทจริง 
  ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหมีมาตรฐานการผลิต การนําเขา และ
การจําหนายปุยเคมี ไวในพระราชบัญญัติดังกลาว 
 
4.2 ปญหาเร่ืองหนวยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมคุณภาพ 
  สืบเนื่องจากปญหาในเร่ืองมาตรฐานดานการผลิต การนําเขา การจัดจําหนายปุยเคมีท่ี
จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพนั้นจากการศึกษาในบทที่ผานมาพบวา พระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  2518 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดใหอํานาจหนาท่ีแกคณะกรรมการปุยใน
การตรวจสอบสถานท่ีผลิตปุยสถานท่ีขายปุย สถานท่ีนําเขาปุย สถานท่ีสงออกปุย และสถานท่ีเก็บ
ปุย และการกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอันถือไดวาเปนการควบคุมคุณภาพของปุยเคมีตั้งแต
กระบวนการของการผลิต การนําเขาและการจําหนาย แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการปุยมีอํานาจ
เพียงใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบแกรัฐมนตรี หรืออธิบดีในกรณีตาง  ๆเทานั้น 

  สวนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม ดูแล รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของ
ปุยเคมีตั้งแตกระบวนการผลิต จนมาถึงการจําหนาย คือ เจาหนาท่ีสารวัตรเกษตร สังกัดสํานัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรม
วิชาการเกษตรนั้น นอกจากมีอํานาจควบคุมการผลิตและการจําหนายปุยตามกฎหมายวาดวยปุย 
แลว สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรยังตองปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปน้ีอีก   
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  1) ควบคุมการนําเขา สงออก และการเคล่ือนยายพืชตามกฎหมายวาดวยการกักพืช 
  2) ควบคุมการผลิตและการจําหนายพันธุพืชตามกฎหมายวาดวยพันธุพืช 
  3) ควบคุมการผลิตและการจําหนายวัตถุมีพิษตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
  4) ใหบริการการนําเขาและการสงออกสินคาเกษตร 
  5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย6 
  ซ่ึงจะเห็นไดวา เจาหนาท่ีของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หรือสารวัตรเกษตรจะตองปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับไมวาจะเปน พระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  
2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2550  ซ่ึงแยกออกไดเปน 2 สวน คือ 
  สวนท่ี 1 ตรวจสอบสถานท่ีผลิตปุย(ซ่ึงไมจํากัดแตเฉพาะปุยเคมี) 
  สวนท่ี 2  ตรวจสอบสถานท่ีขายปุย 
  นอกจากนั้นแลว สารวัตรเกษตร ยังตองปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดตาม  
พระราชบัญญัติพันธพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
อันไดแก การตรวจสอบสถานท่ีรวบรวมพันธพืชควบคุม และตรวจสอบสถานท่ีจําหนายพันธพืช 
นอกจากนั้นแลวสารวัตรเกษตรยังตองปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อันไดแกการตรวจสอบสถานที่ผลิตและสถานท่ีจําหนายวัตถุอันตราย ซ่ึง
จะเห็นไดวา สารวัตรเกษตรไมไดมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบคุณภาพของปุยเคมีแตเพียงอยาง
เดียว7  
  ซ่ึงเปนผลทําให เจาหนาท่ีสารวัตรเกษตรท่ีสังกัดสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตรไมสามารถดําเนินการควบคุมคุณภาพของปุยเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติดังกลาวขางตน  อีกท้ังมีหลายปจจัยไมวาจะเปนเพราะผูผลิต
มีความตั้งใจผลิตปุยเคมีปลอม เพื่อตองการผลกําไรตอบแทนสูง รวมถึงผูขายสงและผูขายปลีก
ตั้งใจผลิตปุยเคมีปลอม เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนปุยในทองตลาด ราคาปุยในตลาดโลกสูงทําให
ปุยมีราคาแพง อีกท้ังเกษตรกรนิยมเลือกซ้ือปุยท่ีมีราคาถูกและมีช่ือการคาท่ีแพรหลาย จํานวนสูตร
และตราของปุยมีมากเกินไปยากตอการควบคุม รวมถึงหองปฏิบัติการวิเคราะห มีไมเพียงพอท่ีจะ
ใหบริการตรวจสอบแกรานคา 

                                                 
6  กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2545  ขอ 13. 
7  ศักดา  ศรียา.  (2551).  การปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติปุย.

หนา 16. 
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  นอกจากนั้นแลวยังพบกับปญหาท่ีเกิดจากตัวองคกรและผูปฏิบัติเองไมวาจะเปนพนัก 
งานเจาหนาท่ีไมมีความรูความเขาใจท่ีแทจริงในเร่ืองปุยเคมีและเทคโนโลยีการผลิตปุยเคมี  รวมถึง
ขาดงบประมาณและเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน เชน จํานวนหองปฏิบัติการท่ีใหบริการ
ดานวิเคราะหปุยมีไมเพียงพอทําใหรายงานผลวิเคราะหไดลาชาไมทันเหตุการณ  หองปฏิบัติการที่มี
อยูแลวขาดบุคลากร ขาดเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เจาหนาท่ีวิเคราะหขาดความรูความชํานาญและทักษะ
ในการวิเคราะหปุย ทําใหไดผลวิเคราะหท่ีคลาดเคล่ือนขาดความแมนยํา 
   อีกท้ังในปจจุบันยังไมไดกําหนดมาตรฐานการวิเคราะหปุยของทางราชการทําใหหอง 
ปฏิบัติการตางๆ ใชวิธีการวิเคราะหท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเดียวกันวิเคราะหไดผลท่ีแตกตางกันเกิด
ความไมเปนธรรมตอการดําเนินคดีตามกฎหมายบทบัญญัติในพระราชบัญญัติปุยบางมาตราไม
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี และไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ซ่ึง
เทคโนโลยีการผลิตไดเปล่ียนแปลงไป การจัดทําระบบฐานขอมูลยังไมทันสมัยและไมมีประสิทธิ 
ภาพเนื่องจากขาดงบประมาณ อุปกรณเคร่ืองมือท่ีทันสมัย และบุคลากรขาดความรูและประสบ 
การณ และรัฐบาลไมมีนโยบายท่ีแนนอนในการจัดสรรปุยชวยเหลือเกษตรกรรวมถึงไมสามารถ
ตรึงราคาของปุยในทองตลาดไมใหสูงเกินไป8 
  ซ่ึงจากปญหาขอขัดของตางๆไมวาจะเปนในเร่ืองกรอบอํานาจของคณะกรรมปุย 
รวมถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร มีผลทําใหประสิทธิภาพของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมคุณภาพปุยเคมี ไมสามารถใหความคุมครองผูบริโภคในธุรกิจปุยเคมี
ไดอยางเต็มท่ี 
  ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดต้ังหนวยงานระดับกรมข้ึนมาทําหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแลเร่ือง
ปุยเปนการเฉพาะต้ังแตกระบวนการของการผลิต  นําเขา จําหนาย  
 
4.3 ปญหาเก่ียวกับการโฆษณา 
  ในการโฆษณาขายปุยนั้น พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 
บัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 ไดกําหนดหลักเกณฑในเร่ืองของการโฆษณาขายปุยเคมีไวโดย
หามมิใหแสดงสรรพคุณปุยเคมีท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง รวมถึงหามมิใหโฆษณาแลวทําให
ผูบริโภคเขาใจวาปุยเคมีตราปุยยี่หอนั้นมีวัตถุใดท่ีเปนปุยหรือเปนสวนประกอบของปุย ซ่ึงความ
จริงในผลิตภัณฑปุยเคมีตรายี่หอนั้น ไมมีวัตถุหรือสวนประกอบนั้นอยูในถุงปุยตามท่ีไดโฆษณา
หรือมีแตไมเทากับท่ีทําใหเขาใจ ซ่ึงในขอนี้กวาท่ีผูบริโภคจะทราบก็ภายหลังจากไดใชปุยเคมี
ดังกลาวหรือนําปุยเคมีเขาหองปฏิบัติการทดสอบแลวเทานั้น  และในการโฆษณาขายปุยเคมีนั้น
                                                 

8  เรื่องเดิม.  หนา 68-69. 

DPU



 87 

หามมิใหเอาบุคคลใดมาใหการรับรองหรือยกยองสรรพคุณปุยเคมี ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนแตเพียงขอ
หามเทานั้น (มาตรา 43) 
   ซ่ึงเม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย 
(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2550 แลวจะเห็นไดวาไมมีบทบัญญัติเร่ืองการควบคุมการสงเสริมการขาย
ประกอบการโฆษณา แตในการประกอบธุรกิจการขายตรงจะอยูในบังคับของพระราชบัญญัติขาย
ตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยมาตรา 29 ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ผูบริโภคในสวนท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณามาใชบังคับแกการส่ือสารขอมูล 
ซ่ึงการควบคุมการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 นั้นมีปรากฏในหมวด  
2 สวนท่ี 1 การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณาในมาตรา 22-23 ใหหมายความรวมถึงการ
โฆษณาท่ีไมเหมาะสมไมเปนธรรมตอผูบริโภค และใหอํานาจคณะกรรมการโฆษณาส่ังการหรือ
ดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค ตามมาตรา 24-29 แตโดยมาตรา 21 ซ่ึงบัญญัติไววา “ใน
กรณีท่ีกฎหมายวาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการนั้น ซ่ึงพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย 
(ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติในเร่ืองการโฆษณาไวแคเพียง การบังคับผูโฆษณาใหตองปฏิบัติ
ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามจะตองรับโทษ 

   โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูบริโภคปุยเคมี ซ่ึงเปนเกษตรกรเนื่องจากการโฆษณา
สินคาเปนชองทางท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคคอนขางสูง  เนื่องจากใชวิธีการโฆษณา
และบริการท่ีมีลักษณะกระตุนใหผูบริโภคซ้ือสินคานั้นๆ ซ่ึงการโฆษณาสงเสริมการขายในลักษณะ
นี้สวนใหญผูบริโภคจะไดรับขอมูลท่ีโออวดเกินความจริงหรือเปนเท็จ จะไดรับขอมูลแตเฉพาะ
ขอดีของสินคาโดยไมมีโอกาสพิจารณาขอมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะปุยเคมีนั้นผูบริโภคกวาจะรูวาเปนปุย
ปลอมหรือเปนปุยท่ีไมไดมาตรฐานก็ตอเม่ือมีการนํามาพิสูจนภายหลังจากซ้ือแลว 
  ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหการโฆษณาตองบอกสวนผสมพรอม
ท้ังคุณสมบัติทางเคมีท่ีมีอยู และวิธีการตรวจสอบปุยเคมีเบ้ืองตนไวในพระราชบัญญัติดังกลาว วา
สวนผสมเคมีแตละตัวมีคุณสมบัติเปนอยางไรและสามารถตรวจสอบเบ้ืองตนไดดวยวิธีใด เพื่องาย
ตอการทําความเขาใจของเกษตรกรผูบริโภคปุยเคมี รวมถึงตองออกบทบัญญัติของกฎหมายเพิ่มเติม 
ใหแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการโฆษณาขายปุยเคมี โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจ
ออกคําส่ังหรือดําเนินการอยางใดๆ เทาท่ีจําเปนไดโดยอิสระ เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค
ปุยเคมี 
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4.4 ปญหาเร่ืองการจําหนายปุยเคมีในธุรกิจขายตรง 
 ในการจําหนายปุยเคมีพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช 
บัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  กําหนดใหการขายปุยเคมีตองมีใบอนุญาตในการขายปุยเคมีและ
การขายปุยเคมีตองเขียนสถานท่ีขายระบุไวในใบอนุญาต ซ่ึงจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจะ
เห็นไดวา  ปุยเคมีมิใชสินคาท่ีหรือผลิตภัณฑท่ีจะนํามาเรขายหรือขายตรงได แตปญหาในเร่ืองของ
การจําหนายปุยเคมีนั้น เนื่องจากปุยเคมีเปนสินคาอยางหน่ึงซ่ึงตองอาศัยหลักกลยุทธทางการตลาด
เพื่อใหประสบความสําเร็จในการขาย  
 ซ่ึงกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญอันหนึ่งของการจําหนายสินคาตางๆ ภายหลังจากกระ 
บวนการของการผลิตก็คือ การขายตรง เพราะจะทําใหคําอธิบายสรรพคุณตางๆ ผานทางผูจําหนาย
อิสระ ตัวแทนขายตรง โดยไมมีหลักฐานการซ้ือขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงการจําหนายผลิตภัณฑ
ปุยเคมีในหลายๆ กรณีเปนการขายตรงตามคํานิยามของพระราชบัญญัติขายตรง พ.ศ. 2545 ท่ี
กําหนดคําจํากัดความของการขายตรงวา การทําตลาดสินคาหรือบริการในลักษณะของการนําเสนอ
ขายตอผูบริโภคโดยตรง ณ ท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีทํางานของผูบริโภคหรือของผูอ่ืน หรือสถานท่ี
อ่ืนท่ีมิใชสถานท่ีประกอบการคาเปนปกติธุระโดยผานตัวแทนขายตรงหรือผูจําหนายอิสระช้ันเดียว
หรือหลายชั้นซ่ึงการขายตรงนั้นมักจะกอใหเกิดปญหาและสรางความเดือดรอนใหกับผูบริโภค  
ดวยการขายในลักษณะคลายแชรลูกโซ ไมไดเนนคุณภาพสินคา มุงใหผูซ้ือหาสมาชิกเพิ่มหวังคา
คอมมิช่ันเปนคาตอบแทน สินคาท่ีผูบริโภคไดรับไมมีคุณภาพตามท่ีโฆษณาหรือมีคุณภาพไม
เหมาะสมกับราคาเนื่องจากไดโฆษณาหลอกลวง อวดอางสรรพคุณสินคาเกินความจริงหรือปดบัง
สาระสําคัญในตัวสินคาเปนการสรางพฤติกรรมการเอาเปรียบใหเกิดข้ึนมาในสังคม9 
 ดังท่ีปรากฏเปนขาวในกรณี ท่ีสํานักคดีอาญาพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษพรอมกําลัง
เจาหนาท่ีปองปรามการเงินนอกระบบ กระทรวง การคลังเจาหนาท่ีสํานักงานคุมครองผูบริโภค 
(สคบ.) ประมาณ 100 นายนําหมายคนศาลอาญา กระจายกําลังเขาตรวจคนสถานท่ีตางๆเพื่อหา
พยานหลักฐานดําเนินคดีกับบริษัท เบสท 59 จํากัดซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตปุยและผลิตภัณฑ
การเกษตรใหสมาชิกในระบบขายตรงในแบรนด ผลิตภัณฑปุยปูแดงไคโตซานและผงชูรสปูแดง 
ฐานฉอโกงประชาชนและกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชนในลักษณะแชรลูกโซพรอมออก
หมายจับประธานและเจาหนาท่ีบริหารบริษัทหลังพบวามีการจายเงินตอบแทนใหสมาชิกเกินกวา
กฎหมายกําหนดและประกอบธุรกิจโดยไมไดรับอนุญาต 

                                                 
9  วิรัลพัชร  เวธทาวริทธิ์ธร.  (2550).  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรง

และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ศึกษากรณีการประกอบธุรกิจขายตรงเก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร.  หนา 136 - 
137. 
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 โดยในคดีดังกลาวนี้เจาหนา กลาววาในการตรวจคนคร้ังนี้สืบเนื่องจากเม่ือป พ.ศ. 2546 
บริษัทเบสท 59 ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจขายตรงจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค ใหจําหนายผลิตภัณฑ 2 ชนิดคือปุยปูแดงไคโตซาน และผงชูรสปูแดง ตอมาป พ.ศ. 2551 
บริษัทเบสท 59 ไดขายผลิตภัณฑทางการเกษตรเพิ่มเปน 45 รายการโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจากนั้นใหพนักงานของบริษัทหรือสมาชิกขายตรงไป
ชักชวนใหเขารวมลงทุนสมัครสมาชิกเปนเครือขายเพื่อซ้ือผลิตภัณฑทางการเกษตรพรอมแนะนํา
แผนการจายเงินตอบแทนเม่ือเจาหนาท่ีปองปรามการเงินนอกระบบกระทรวงการคลัง เขา
ตรวจสอบพบวาแผนการตลาดดังกลาวเปนการจายเงินใหสมาชิกขายตรงเกินกวากฎหมายกําหนด
ในอัตรารอยละ 4-6 บางแผนจายผลตอบแทนใหสมาชิกเกือบ 100 เปอรเซ็นตอีกท้ังเม่ือกรมวิชาการ
เกษตร เขาตรวจสอบผลิตภัณฑปุยปูแดงไคโตซานไมพบสารที่เปนปุยใหประโยชนตอพืชผล สวน
ผงชูรสปูแดงตรวจพบวามีสารของปุยผสมอยู เม่ือสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
เพิกถอนใบอนุญาตขายตรงแตบริษัทยังดําเนินกิจการ จึงตองรวบรวมพยานหลักฐานเขาจับกุม
สําหรับแผนการตลาดของผลิตภัณฑปูแดงไคโตรซาน สมาชิกตองจายเงินซ้ือผลิตภัณฑ 3,500 บาท 
จายคาสมาชิกอีก 300 บาทเพ่ือแลกผลิตภัณฑปูแดงไคโตรซาน 1 ชุดและไดรับรหัสเปนสมาชิกขาย
ตรงของบริษัทเพื่อมีสิทธิหาผูสนใจมาสมัครสมาชิกเพิ่มข้ึน หากหาสมาชิกใหมไดเพิ่มจะรับ
ผลตอบแทนคนละ 500-1,000 บาท หากหาสมาชิกไดมากผลตอบแทนจะทวีคูณข้ึนไปเร่ือยๆ ตามท่ี
กําหนดในแผนการตลาดเปนการจายผลตอบแทนเกินกวากฎหมายกําหนดในลักษณะแชรลูกโซนํา
เงินสมาชิกใหมมาจายใหสมาชิกเกาจนไมสามารถจายผลตอบแทนไดจากการสอบสวนยังพบวา
บริษัทดังกลาวมียอดเงินหมุนเวียนเดือนละกวา 100 ลานบาท มีสมาชิกขายตรงกวา 1.1 หม่ืนคน10 
 นอกจากในกรณีของปุยปูแดงไคโตรซานแลวก็ยังพบวาในชวงไมกี่ปท่ีผานมาน้ีมีการ
ทําธุรกิจซ้ือขายต๋ัวปุยลวงหนาของสหกรณท่ีมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงข้ึนคอนขางมากซ่ึงจากกรณี
ดังกลาวนี้ผูเขียนเช่ือวา คงมีการทําในลักษณะเชนนี้เปนขบวนการอีกมากและการกระทําในลักษณะ
กลุมขบวนการดังกลาวทําใหผูบริโภคปุยเคมีซ่ึงเปนเกษตรกร ชาวไร ชาวนาไดรับความเสียหาย
รวมถึงปุยเคมีปลอมหรือปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐานดังกลาวยังสงผลโดยตรงกับผลผลิตทางการเกษตร
ท่ีเพาะปลูกและเปนการทําลายระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
 ซ่ึงจากปญหาต้ังแตกระบวนการของการผลิตท่ีไมสามารถควบคุมวัตถุดิบแมปุยได จน
ตองนําเขาจากตางประเทศและมีการผสมเพ่ือใหไดปุยในปริมาณมาก ไปถึงกระบวนการของการจัด
จําหนายท่ีมีปญหาในเร่ืองของการขายตรงซ่ึงในแตละข้ันตอนนั้นแมจะมีกฎหมายเฉพาะใหอํานาจ
                                                 

10จับปุย'ปูแดง' ขอหาแชรลูกโซ หนังสือพิมพไทยรัฐฉบับพิมพวันที่20 มกราคม 2553. สืบคนวันที่  20 
มีนาคม พ.ศ. 2555, จาก http://www.thairath.co.th/today/view/59883) 
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เจาหนาท่ีในการตรวจสอบคือ พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีสารวัตรเกษตรในการเขาไปตรวจสอบ แตในการ
ปฏิบัติงานก็ยังพบกับปญหาในหลายๆ เร่ืองรวมถึงในกรณีของการขายตรงปุยเคมี 
 แมจะมีหนวยงานหลายหนวยเขามาจัดการกับปญหา ไมวาจะเปนกรมสอบสวนคดี
พิเศษเจาหนาท่ีปองปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลังเจาหนาท่ีสํานักงานคุมครองผู 
บริโภค (สคบ.) แตก็ยังพบกับปญหาในประเด็นท่ีวา ปุยไคโตซานท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของ
พระราชบัญญัติปุยรวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจะพิจารณาวามีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีสามารถควบคุม
ตรวจสอบไดหรือไมเชน พระราชบัญญัติสารเคมีพระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภคเปนตน
รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรพิจารณาออกกฎหมายตางๆเพ่ิมเติมเพื่อใหครอบคลุมปญหาใหมๆ
ทางดานการเกษตรในปจจุบัน11 
 ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในบัญญัติกฎหมายในอันท่ีจะใหความคุมครองเกษตรกร
ผูบริโภคปุยเคมี จึงจําเปนตองมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยมีขอกําหนดวา  “หามมิใหนําปุยเคมีไปขายเปน
สินคาในธุรกิจขายตรง” รวมถึงกําหนดโทษจําคุกและโทษปรับสําหรับผูท่ีกระทําการฝาฝนบทบัญญัติ 
ดังกลาว  เพื่อกันการโตแยงในทางกฎหมาย 
 
4.5 ปญหาเร่ืองมาตรการลงโทษ 
 มาตรการลงโทษผูประกอบธุรกิจปุยเคมีของประเทศไทย สามารถแบงออกไดเปน 3   
มาตรการ คือ มาตรการลงโทษทางแพง มาตรการลงโทษทางอาญา และมาตรการลงโทษทาง
ปกครอง  
 ซ่ึงมาตรการลงโทษทางแพงนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดเปดโอกาสให
ผูบริโภคปุยเคมีสามารถฟองเรียกรองคาสินไหมทดแทน ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจปุยเคมี ผลิต
ปุยเคมีปลอมหรือปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐานไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ และไดนําปุยเคมี
ดังกลาวมาจําหนายใหกับผูบริโภคและเปนเหตุใหผูโภคไดรับความเสียหาย นอกจากนั้นแลว 
พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ยังได
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากปุยเคมีท่ีไดสงมอบ
แลวและความเสียหายท่ีเกิดจากปุยเคมีนั้นเปนเหตุใหผูบริโภคไดรับอันตรายตอชีวิตรางกาย  
สุขภาพอนามัย  จิตใจหรือทรัพยสิน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ

                                                 
11  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ 54 แหลงเดิม. 
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ประมาทเลินเลอของผูประกอบธุรกิจหรือไม ซ่ึงเปนการนําหลัก Strict Liability มาใชเพื่อใหความ
คุมครองผูบริโภคปุยเคมี  โดยผูบริโภคไมตองพิสูจนถึงความประมาทเลินเลอของผูผลิตหรือผูขาย
ปุยเคมี แตผูบริโภคยังคงมีหนาท่ีในการพิสูจนวาปุยเคมีนั้น  มีความชํารุดบกพรองและความชํารุด
บกพรองดังกลาวเปนเหตุใหตนไดรับความเสียหาย 
 ซ่ึงจากปญหาในการฟองผูประกอบธุรกิจ ใหตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในทาง
ละเมิดนั้น หากผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายจากปุยเคมีท่ีปลอมหรือไมไดมาตรฐาน ฟอง
ผูประกอบการเปนคดีละเมิดจะพบกับปญหาเร่ืองภาระการพิสูจนเพราะตกอยูกับผูบริโภค รวมถึง
หากฟองตามพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 
ท่ีไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน จะพบกับความยุงยาก
เพราะกระบวนการและข้ันตอนของการผลิตปุยเคมี ไปจนถึงการจําหนายนั้นมีหลายข้ันตอน 
รวมถึงผูบริโภคปุยเคมีนั้น มีท้ังผูบริโภคที่เปนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซ่ึงผูบริโภคที่เปนนิติ
บุคคลนั้นอาจเปนผูคาปลีกหรือผูคาสงปุยเคมีท่ีไมใชปลายทางของการใชปุยเคมี ซ่ึงหากขอเท็จจริง
ปรากฏวาปุยเคมีท่ีเกษตรกรซื้อไปนั้น เปนปุยปลอมก็เปนการยากตอการเอาผิดกับผูประกอบการ
เพราะไมแนชัดวาปุยท่ีปลอมนั้น ถูกทําข้ึนในชวงข้ันตอนใดแมผูบริโภคจะพิสูจนไดวาสินคานั้นมี
ความชํารุดบกพรองและความชํารุดบกพรองดังกลาวเปนเหตุใหตนไดรับความเสียหายก็ตาม 
 สวนมาตรการลงโทษในทางอาญาสําหรับผูท่ีผลิต นําเขา จําหนายปุยเคมีปลอมนั้น
สามารถแยกพิจารณาออกไดเปนสองกรณี คือ ในกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงในประมวล
กฎหมายอาญามีบทลงโทษผูท่ีผลิตปุยเคมีปลอมหรือปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน ตามมาตรา 236 และมี
บทลงโทษผูขายปุยท่ีหลอกลวงแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพและปริมาณของสินคา ตามมาตรา  271  
และในกรณีของมาตรการลงโทษในทางอาญาสําหรับผูท่ีผลิต นําเขา จําหนายปุยเคมีตามกฎหมาย
เฉพาะคือ ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550  ซ่ึงกฎหมายดังกลาวนอกจากไดกําหนดมาตรการลงโทษทางอาญาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ
ปุยเคมีไวเปนการเฉพาะ หลายเร่ือง ไมวาจะเปน 
 ความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตผลิต นําเขา จําหนายปุยเคมี ท่ีกําหนดใหผูผลิต นําเขา 
จําหนายปุยเคมี ตองผลิตหรือตองนําเขาปุยใหตรงกับใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 
 ความผิดเกี่ยวกับการผลิตปุยเคมี ท่ีกําหนดโทษไวสําหรับผูผลิตปุยเคมีปลอม ผูผลิต
ปุยเคมีผิดมาตรฐานรวมถึงผูท่ีผลิตโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอมหรือปุยเคมีผิดมาตรฐาน 
 ความผิดเกี่ยวกับการจําหนายหรือนําเขาปุยเคมี ท่ีกําหนดโทษสําหรับผูขายหรือนําเขา
ปุยเคมีปลอม  ผูขายหรือผูนําเขาปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยที่รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน ปุยท่ีมีสาร
เปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด รวมถึงผูท่ีขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยไมรูวาเปนปุยเคมี
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ปลอมหรือเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน ปุยท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด รวมถึงกําหนดโทษสําหรับผูขายหรือนําเขาปุยเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพหรือเปน
ผูรับใบอนุญาตแตมีปุยเคมีเส่ือมคุณภาพไวในครอบครองและไมแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีใหทราบ
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดรวมถึงผลิตปุยเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพเพื่อการคาขาย
หรือนําเขาปุยเคมีท่ีเส่ือมคุณภาพ 
 ความผิดเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียน ท่ีกําหนดโทษไวสําหรับผูผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาขาย
หรือนําเขาปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนไว รวมถึงผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาหรือนําเขา
ปุยเคมีโดยไมรูวาเปนปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียน และกําหนดโทษสําหรับผูขายปุยเคมีท่ีตองข้ึน
ทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนไว รวมถึงขายปุยเคมีโดยไมรูวาตองข้ึนทะเบียน 
 ซ่ึงจะเห็นไดวามาตรการลงโทษทางอาญาสําหรับผูท่ีผลิต นําเขา จําหนายปุยเคมีนั้นมี
อยูหลายกรณี และนอกจากบทกําหนดโทษในทางอาญาแลว ยังมีมาตรการลงโทษในทางปกครองท่ี
ใหอํานาจเจาพนักงานในการดําเนินการเพ่ือตามกฎหมาย ซ่ึงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไข
เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ไดใหอํานาจแกเจาหนาที่ของรัฐในการเขาไป
จัดการกับปญหาตางๆ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับปุยเคมี ไมวาจะเปน“คณะกรรมการปุย” ซ่ึงมีอํานาจในการ
ใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรี ในการอนุญาตการผลิตปุยเพื่อการคาการขายปุย การนําเขาปุย การสงออก
ปุย การนําผานปุย การข้ึนทะเบียนปุยและการเพิกถอนทะเบียนปุยตลอดจนการพักใชใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตรวมถึงมีอํานาจในการการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การผลิตปุยเพื่อการคา การขายปุย การนําเขาปุยการสงออกปุย การนําผานปุยการนําปุยมาเปน
ตัวอยางเพ่ือการตรวจสอบกรรมวิธีการตรวจสอบหรือการวิเคราะหปุย การตรวจสอบสถานท่ีผลิต
ปุยสถานที่ขายปุย สถานท่ีนําเขาปุย สถานท่ีสงออกปุย และสถานท่ีเก็บปุย และการกําหนด
หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยซ่ึงถือเปนคําส่ังท่ีออกโดยเจาหนาท่ีของรัฐ  
 นอกจาก คณะกรรมการปุยแลว กฎหมายยังไดใหอํานาจแก “สารวัตรเกษตร”ซ่ึงเปน
เจาหนาท่ีของรัฐสังกัดสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรมีอํานาจหนาท่ีใน
การควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบ อันไดแก การตรวจสถานท่ีประกอบการผลิตและขายปุย 
การตรวจสอบผลิตภัณฑปุย การเก็บตัวอยางและสงตัวอยางปุย การอายัดปุยและถอนการอายัดปุย 
และการนําเขาและการสงออกฐานขอมูลปุย ซ่ึงหากคณะกรรมการปุยหรือสารวัตรมีหรือออกคําส่ัง
ใดๆ คําส่ังดังกลาวนั้น ถือเปนคําส่ังในทางปกครอง 
 แตจากปญหาเร่ืองหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมคุณภาพปุย คือ สารวัตรเกษตร ท่ีไม
สามารถใหความคุมครองผูบริโภคในธุรกิจปุยเคมีไดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะในเร่ืองของการ
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ตรวจสอบคุณภาพปุยเคมียอมสงผลโดยตรงตอการปรับบทลงโทษตอผูท่ีกระทําการฝาฝนกฎหมาย
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับปุยเคมีอยางแนนอน 
 จากปญหาขอขัดของในเร่ืองหนวยงานท่ีรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพของปุยเคมีท่ีไมมี
การบูรณาการภายใตหนวยงานเดียวทําใหกระบวนการตรวจสอบและดําเนินคดีกับผูผลิตและ
จําหนายปุยเคมีปลอมมีความลาชาซ่ึงจากขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
การเกษตรและสหกรณสภาผูแทนราษฎรท่ีไดใหขอเสนอแนะวาในการตรวจสอบตองใชเวลา
ประมาณ 3-6 เดือน และใชเวลาในการสงฟองดําเนินคดีประมาณ 2-3 ป ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให
เกิดปญหาปุยปลอมระบาด12 
 รวมถึงหากศึกษามาตรการลงโทษของตางประเทศในบทที่ 3 พบวาทุกประเทศมี
บทลงโทษในทางอาญาและกฎหมายบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาอันไดแกกฎหมายควบคุมปุย
ของรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีบทบัญญัติในการลงโทษผูท่ีจดทะเบียนปุยใหตองรับ
ผิดในการชดใชคาเสียหายใหกับเกษตรกรในฐานะผูบริโภค (Consumer) ไวเปนการเฉพาะ คือ 
 ในกรณีท่ีธาตุอาหารพืชมีปริมาณตํ่ากวาปริมาณธาตุอาหารรับรอง  (Guaranteed 
analysis) ไดกําหนดการชดใชคาเสียหาย โดยแยกรายละเอียดไวเปนรายกรณีของธาตุไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส (จากกรดฟอสฟอรัสท่ีใชประโยชนได และพอแตสเซียม ดูจากพอแตสท่ีละลายนํ้าได 
โดยกําหนด ใหมีการลงโทษถึง 3 เทาของปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีขาดไป 
 จํานวนเงินดังกลาวนี้ตองจายคืนแกเกษตรกรโดยวางเงินท้ังหมดไวแกกรมการเกษตร 
(New Mexico department of agriculture) เพื่อใหเกษตรกรมารับ หากไมอาจหาเกษตรกร ผูไดรับ
ความเสียหายดังกลาวได เงินจํานวนนี้ไดจายใหกับโรงเรียนพื้นฐาน 
 รวมถึงกฎหมายควบคุมปุยของรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติความรับผิด
ในกรณีท่ีปุยนั้นมีปริมาณธาตุอาหารต่ํากวาปริมาณท่ีแจงไว แมจะไมมีผูเสียหายดําเนินคดีก็ตาม โดย
กําหนดใหตองชําระเงินชดเชยสวนท่ีขาดไวกับรัฐสําหรับจายคืนแกผูซ้ือ ถาไมมีผูซ้ือมารับคืนก็ให
ตกแกองคกรการกุศล  หรือองคกรทางการศึกษา 
 ประเทศไทยยังไมปรากฏวามีกฎหมายในลักษณะท่ีกําหนดองคกรใดองคกรหน่ึงเปน
ผูรับประโยชนเปนเฉพาะจากปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน 
 ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยกําหนดมาตรการเยียวยาชดเชยความเสียหาย

                                                 
12  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณสภาผูแทนราษฎรครั้งที่ 54 วันพฤหัสบดี

ที่ 21 ตุลาคม 2553 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 219 ช้ัน 2 อาคารรัฐสภา 2 สืบคนวันที่ 21  มีนาคม  
2555, จาก http://web.parliament.go.th/parcy/sapa_db/committee-upload/4-20101103100835_kaset54.pdf 
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ในทางแพงใหแกเกษตรกรซ่ึงเปนผูบริโภคท่ีถูกผูประกอบการธุรกิจปุยละเมิดสิทธิเหมือนกับ
มาตรการของตางประเทศ 
 
4.6 วิเคราะหบทสัมภาษณบคุคลท่ีเก่ียวของ13 
 จากการสัมภาษณบุคคลที่ เกี่ยวของไมวาจะเปนเกษตรอําเภอ นักวิชาการเกษตร 
สารวัตรเกษตร ผูประกอบการธุรกิจปุยเคมี เกษตรกรสวนยาง เกษตรกรสวนผลไมในประเด็นตางๆ 
โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการใหความคุมครองผูบริโภคปุยเคมี โดยผูสัมภาษณสามารถ
วิเคราะหไดดังนี้ 
  ผูใหสัมภาษณสวนใหญจะไมทราบวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอม โดยใหเหตุผลวา
การจะรูวาปุยเคมีปลอมหรือไม ตองนํามาตรวจสอบดวยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร หากจะทราบผล
แนนอนตองไปท่ีสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจึงจะสามารถทราบไดวา
ปุยเคมีท่ีตรวจพบเปนปุยเคมีปลอมหรือผิดมาตรฐาน นอกจากนั้นแลวการท่ีจะรูไดวาปุยเคมีใดเปน
ปุยเคมีปลอมหรือไมจะตองมีการนําไปใชจึงจะทราบผลวาตรงตามท่ีไดโฆษณาไวหรือไม  ซ่ึงหาก
ไมตรงตามโฆษณาก็ถือวาเปนปุยเคมีปลอม 
  และผูใหสัมภาษณสวนนอยเทานั้นท่ีทราบวาเปนปุยเคมีปลอมหรือไมปลอม โดยจะดู
จากดูจากสถานท่ีจําหนายปุยเคมีวาข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรหรือไม หากไมข้ึนทะเบียน
ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนปุยเคมีปลอม หรือดูจากรานจําหนาย ถาหากเปนรานท่ีซ้ือประจําจะ
ม่ันใจในคุณภาพของสินคาเพราะทางรานรับประกันสินคา  
 รวมถึงผูใหสัมภาษณทุกคนเห็นดวยกับกําหนดสูตรมาตรฐานปุยเคมีไวในพระราช 
บัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 โดยใหเหตุผลวา 
การกําหนดสูตรท่ีเปนมาตรฐานจะทําใหเกิดความชัดเจนแนนอนในการลงโทษในกรณีท่ีตรวจ
พบวาเปนปุยเคมีปลอมหรือเปนปุยเคมีท่ีไมไดคุณภาพ  และยังปองกันการปกปดความผิด รวมถึง
ควรบัญญัติใหชัดเจนในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2550 วาปุยเคมีอ่ืนๆ นอกจากท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 เปนปุยเคมีท่ีผิดกฎหมายท้ังหมด ซ่ึงจะเปนผลดีกวา
การเขียนไวในประกาศและใบอนุญาตข้ึนทะเบียน เพราะจะงายตอการควบคุม และทําใหเกษตรกร
ผูใชปุยเคมีไดปุยที่มีคุณภาพ และปราศจากปุยเคมีปลอมปนท่ีกําลังระบาดอยูเปนจํานวนมาก 
 นอกจากนั้นแลว ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นตอหนวยงานท่ีทําหนาท่ี
ควบคุมคุณภาพของปุย ในลักษณะเดียวกัน คือ เห็นวาบุคลากรของสํานักควบคุมพืชและวัสดุ
                                                 

13  ภาคผนวก  ข 
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การเกษตรกรมวิชาการเกษตรมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรและประชาชน  
การติดตอประสาน งานคอนขางลาชาเนื่องจากปริมาณงานมาก  และสถานท่ีก็แคบไมเพียงพอกับ
ปริมาณของประชาชนผูใชบริการ  อีกท้ังมีเคร่ืองมือท่ีทําการตรวจวิเคราะหไมเพียงพอ ไมมีสาขา 
อีกท้ังกระบวนการตรวจสอบปุยปลอมหลังจับกุมและยึดสินคา จําเปนตองใชเวลานานมาก 
เนื่องจากหองตรวจทางวิทยาศาสตรของกระทรวงเกษตรมีจํากัด บางรายตองใชเวลานานนับป ถึง
จะมีผลออกมาใหรูวาเปนปุยปลอมหรือไม ซ่ึงในระหวางนั้นโรงงานอาจจะผลิตปุยปลอมยี่หออ่ืน
ไมใชยี่หอท่ีถูกยึด ออกมาจําหนายไปเร่ือยๆ หรือบางรายถูกปดโรงงานก็ไปเปดใหม และผลิตปุย
ปลอมเหมือนเดิมระยะเวลาของการตรวจคอนขางลาชาไมทันตอเวลา จนผูบริโภคตองซ้ือเคร่ืองมือ
มาตรวจเอง 
 รวมถึงผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นดวยกับการจัดต้ังหนวยงานระดับกรมควบคุมปุยข้ึน
โดยเฉพาะ โดยใหเหตุผลวา  เนื่องจากหนวยงานท่ีดูแลเร่ืองปุย คือ สํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตรโดยมีแผนกท่ีรับผิดชอบคือ สารวัตรเกษตรซึ่งสารวัตรเกษตร
นอกจากจะรับผิดชอบเร่ืองปุยแลว  ยังตองรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติพันธพืช พ.ศ. 2518 แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 ซ่ึงถือเปนงานท่ีหนัก การแยกปุยออกไปตางหากนาจะเปนเร่ืองท่ีดีของเกษตรกรผูใชปุยทุก
ประเภท รวมถึงจะไดลดข้ันตอนและประหยัดเวลาในการตรวจสอบปุยชนิดตางๆ โดยการดําเนิน 
คดีก็จะเปนไปดวยความรวดเร็วและปองกันการไปกระทําผิดข้ึนอีก   
 สวนผูใหสัมภาษณท่ีไมเห็นดวย  ใหเหตุผลวา  การจัดต้ังหนวยงานระดับกรมข้ึนจะทํา
ใหส้ินเปล้ืองงบประมาณของแผนดิน แตเห็นวาควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการตรวจวิเคราะหเร่ืองวัสดุ
การเกษตรใหมากข้ึนโดยใหเกษตรอําเภอทุกอําเภอมีเคร่ืองตรวจวัสดุการเกษตรทุกชนิด เพิ่ม
บุคลากรการเกษตรใหมากข้ึนจะเปนการดีกวาการต้ังหนวยงานระดับกรมเนื่องจากใชงบประมาณ
มาก 
 นอกจากนั้นแลวเวลาเลือกซ้ือปุยเคมีสวนใหญผูใหสัมภาษณท่ีเปนเกษตรกรผูใชปุยจะ
เลือกซ้ือปุยเคมีจากรานท่ีเคยใชประจํา หากรานท่ีเคยซ้ือประจําหมดจะไปสอบถามจากเกษตร
อําเภอเก่ียวกับรานท่ีจําหนายเพราะเกษตรอําเภอจะทราบวารานไหนปุยเคมีเปนปุยท่ีไดมาตรฐาน 
สวนใหญเนนราคาถูก  มีของแถม โดยไมสนใจสูตรของปุย 
 รวมถึงผูใหสัมภาษณท่ีเปนเกษตรผูใชปุยจะไมทราบวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูใน
ปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร  และเห็นดวยกับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของ
เคมีแตละชนิดท่ีอยูในกระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติปุย (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550 เพราะจะไดมีความชัดเจน  และจะไดใชปุยเคมีใหตรงตามความ
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ตองการของพืช ซ่ึงจะมีความแตกตางกับผูใหสัมภาษณท่ีเปนเกษตรอําเภอ  นักวิชาการและสารวัตร
เกษตร ผูประกอบธุรกิจปุยเคมีท่ีสวนใหญทราบและพอทราบบางวา ธาตุอาหารพืชแตละชนิดมี
หนาท่ีอะไร นอกจากน้ันผูใหสัมภาษณทุกคนยังเห็นดวยกับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมี
ตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูในกระสอบ เพราะจะทําใหเกษตรกรสามารถเปรียบเทียบ
และตัดสินใจกับปุยเคมีท่ีจะซ้ือวาเหมาะสมกับราคาท่ีจําหนายหรือไม และเกษตรกรมีโอกาสเลือก
ซ้ือปุยเคมีไดหลากหลายมากกวาเปนการผูกขาดกับรานคาเพียงรานเดียว และควรกําหนดไปดวยวา
ธาตุอาหารหรือเคมีดังกลาวนําเขาหรือไดมาจากท่ีใด  สวนไหนดวย 
 รวมถึงผูใหสัมภาษณทุกคนรูจักการขายตรงและเคยพบเจอการขายตรงปุยเคมีใน
ลักษณะของการเรขายตามทองตลาดหรือตามทองไรปลายนา นอกจากนั้นแลวผูใหสัมภาษณทุกคน
ยังเห็นดวยท่ีจะกําหนดไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย 
(ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550 วา “หามนําปุยเคมีมาขายตรง” โดยใหเหตุผลวา การท่ีจะขายปุยเคมีได 
กฎหมายกําหนดใหตองมีใบอนญุาตการขายปุยเคมีและในใบอนุญาตจะระบุสถานท่ีจําหนายปุยเคมี
ไว และจะนําไปจําหนายปุยเคมีนอกจากพ้ืนท่ีในใบอนุญาตไมได อีกท้ัง การขายตรงยังเปนการ
อวดอางสรรพคุณเร่ืองผลิตภัณฑเปนอยางเดียวเพื่อหวังปริมาณหรือยอด ขายท่ีสูง ซ่ึงในเร่ืองการ
อวดอางก็ไมอาจเปนจริงและจะทําใหเกษตรไมมีเวลาคิดเปรียบเทียบกับปุยเคมีของบริษัทอ่ืน อีกท้ัง
มีการลดราคาใหเครติตนาน  มีของแถม ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรคิดแตเร่ืองราคากับของแถมจนลืม
เร่ืองคุณภาพ 

นอกจากในเร่ืองของการขายตรงแลว ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นควรใหเพ่ิมมาตรการ
ลงโทษโดยเฉพาะในสวนของการชดเชยความเสียหายทางแพงใหแกเกษตรกรดวยเพราะเห็นวา
มาตรการลงโทษท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ท่ีมีแตโทษจําคุกและปรับนั้น ไมกอใหเกิดประโยชนกับเกษตรกรอยาง
แทจริง เพราะเกษตรกรไมไดอะไรจากการถูกจําคุกหรือปรับ รวมถึงควรมีกฎหมายท่ีกําหนดโทษ
ทางแพงโดยเฉพาะใหเกษตรกรผูบริโภคเพื่อชดเชยผลผลิตทางการเกษตร และควรจะบัญญัติ
กฎหมายเหมือนลักษณะคดีฉอโกง คือ ใหพนักงานอัยการเรียกความเสียหายสวนแพงใหแก
เกษตรกรดวย หรือควรมีกฎหมายในลักษณะท่ีเปนกําหนดถึงการชดใชการขาดประโยชนของ
สินคาการเกษตรในอันท่ีจะทําใหเกษตรกรซ่ึงเปนผูบริโภคปุยเคมีไดรับประโยชนอยางแทจริง 

  ซ่ึงจากบทสัมภาษณดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน จะเห็นไดถึงความคิดเห็นท่ีหลาก 
หลายของผูท่ีเกี่ยวของ อันเปนประโยชนอยางมากตอการนําไปพัฒนากฎหมายในสวนของปุยเคมี
ใหดียิ่งๆ ข้ึนตอไปในอนาคต 
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บทที่  5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 เนื่องดวยความเหมาะสมของภูมิประเทศประกอบกับสามารถดานเกษตรกรรม ทําให
ในปจจุบันพลเมืองกวารอยละ 70 ของประเทศไทยมีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซ่ึงผลผลิต
ทางการเกษตรนอกจากจะตองอาศัยปจจัยในสวนของสภาพภูมิอากาศแลว อีกปจจัยท่ีสงผลโดยตรง
ตอการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรก็คือ ปุย โดยเฉพาะปุยเคมีซ่ึงเกษตรกรมีความจําเปนตองใชปุยท่ีมี
คุณภาพเขามาเสริมในการเพ่ิมผลผลิต แตอยางไรก็ตามในสวนท่ีเกี่ยวกับปุยเคมีก็พบกับปญหา
หลายประการ ไมวาจะเปนปญหาในเร่ืองมาตรฐานการผลิต นําเขา จําหนายปุย ปญหาเร่ืองหนวย 
งานท่ีรับผิดชอบ ปญหาในเรื่องการโฆษณา ปญหาในเรื่องการขายตรงปุย ตลาดจนปญหาในเร่ือง
มาตรการลงโทษในทางกฎหมาย ซ่ึงตองมีการแกไขเพิ่มเติมตอไป 
 
5.1 บทสรุป 
  จากการศึกษาของผูเขียนพบวา แมปุยเคมีจะมีบทบาทสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรกรรม ซ่ึงเปนแหลงอาหารของประเทศ และรัฐเองก็เปดโอกาสใหมีการแขงขันในเร่ืองตลาด
ปุยเคมีไดอยางเสร แตในการผลิตปุยเคมีในประเทศยังคงตองพึ่งพาการนําเขาปุยเคมีจาก
ตางประเทศเปนหลัก ท้ังในลักษณะแมปุยและปุยสําเร็จรูป และเม่ือนําเขาแลวจะนําไปผสมกับ
วัตถุดิบท่ีหาไดงายในประเทศ เพ่ือนําไปบรรจุและจัดจําหนายใหกับเกษตรกรตอไป จึงทําใหเกิด
คําถามตามมาวาตั้งแตการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ จนมาถึงกระบวนการของการผลิตปุย
ภายในประเทศมีการตรวจสอบคุณภาพของปุยเคมีหรือไม   
 ซ่ึงจากปญหาในเรื่องมาตรฐานของการนําเขาและการผลิตปุยเคมีสงผลโดยตรงตอ   
กลไกทางการตลาดของการคาปุยเคมี ท้ังตลาดในภาคเอกชนและตลาดในภาครัฐบาล โดยเฉพาะ
ตลาดปุยเคมีในภาคเอกชน  ซ่ึงมีผูประกอบการปุยเคมีรายใหญจะเปนผูนําเขาปุยเคมีเพื่อจําหนาย
และนําเขาปุยเคมีเพื่อนํามาผลิตเปนปุยผสมจําหนาย โดยจัดจําหนายผานทางผูแทนจําหนายและผูคา
ปลีกซ่ึงในแตละข้ันตอนต้ังแตการนําเขา  ผลิตและนํามาจัดจําหนายโดยผานผูแทนและผูคาปลีกมี
หลายกระบวนการ ท้ังกระบวนการของการผลิต บรรจุและขนสง ซ่ึงในแตละกระบวนการหาก
ไมไดรับการตรวจสอบอยางเขมงวดอาจเกิดปญหาเร่ืองของมาตรฐานคุณภาพได 
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  นอกจากนั้นแลวในสวนของตลาดภาครัฐบาล ท่ีดําเนินการผานทางองคการตลาดเพื่อ
เกษตรกรและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมท้ังกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยาง ก็ประสบปญหาคลายคลึงกันกับตลาดในภาคเอกชน เพราะตองพ่ึงพาปุยเคมีจากกลุมผูนําเขา
ปุยเคมีอยูเชนเดิม    
  ซ่ึงจากปญหาในเร่ืองมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑปุยเคมีท่ีจําหนายในทองตลาด
เปนผลใหรัฐบาลตองออกกฎหมายมารองรับกับปญหาในเร่ืองดังกลาว โดยการใหอํานาจแก
คณะกรรมการปุยในการตรวจสอบสถานท่ีผลิตปุยสถานท่ีขายปุย สถานท่ีนําเขาปุย สถานท่ีสงออก
ปุย และสถานท่ีเก็บปุย และการกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุย อันถือไดวาเปนการควบคุม
คุณภาพของปุยเคมีตั้งแตกระบวนการของการผลิต การนําเขาและการจําหนาย  แตคณะกรรมการ
ปุยก็มีอํานาจเพียงใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบแกรัฐมนตรี หรืออธิบดีในกรณีตาง  ๆเทานั้น   
  สวนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม ดูแล รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของ
ปุยเคมีตั้งแตกระบวนการผลิต จนมาถึงการจําหนาย  คือ เจาหนาท่ีสารวัตรเกษตร ซ่ึงเปนเจาหนาท่ี
ของรัฐสังกัดสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร แตดวยหลายปจจัยไมวาจะ
เพราะ จํานวนบุคลากรท่ีมีจํากัด ความหลากหลายในเร่ืองของภาระหนาท่ี ขาดงบประมาณและ
เคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน ซ่ึงทุกปญหามีผลทําใหประสิทธิภาพของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบควบคุมคุณภาพปุยเคมี ไมสามารถใหความคุมครองผูบริโภคในธุรกิจปุยเคมีไดอยาง
เต็มท่ี  
   นอกจากน้ันแลว ยังพบปญหาท่ีเกิดข้ึนกับผูบริโภคปุยเคมี คือ ปญหาในเร่ืองของการ
โฆษณา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี  2)  
พ.ศ. 2550 ไมมีบทบัญญัติเร่ืองการควบคุมการสงเสริมการขายประกอบการโฆษณา เหมือนเชน ใน
กรณีของการประกอบธุรกิจการขายตรง ซ่ึงจะอยูในบังคับของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. 2545 โดยมาตรา 29 ท่ีใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคใน
สวนท่ีเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณามาใชบังคับแกการส่ือสารขอมูล ซ่ึงการ
ควบคุมการโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 นั้นมีปรากฏในหมวด 2 สวนท่ี   
1 การคุมครองผูบริโภคในดานการโฆษณาในมาตรา 22-23 ใหหมายความรวมถึงการโฆษณาท่ีไม
เหมาะสมไมเปนธรรมตอผูบริโภค และใหอํานาจคณะกรรมการโฆษณาส่ังการหรือดําเนินการท่ี
เปนประโยชนตอผูบริโภค ตามมาตรา 24-29  แตโดยมาตรา 21 ซ่ึงบัญญัติไววา “ในกรณีท่ีกฎหมาย
วาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการ
นั้น ซ่ึงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ได
บัญญัติในเร่ืองการโฆษณาไวแต หามมิใหแสดงสรรพคุณปุยเคมีท่ีเปนเท็จหรือเกินความจริง  
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รวมถึงหามมิใหโฆษณาแลวทําใหผูบริโภคเขาใจวาปุยเคมีตราปุยยี่หอนั้นมีวัตถุใดท่ีเปนปุยหรือ
เปนสวนประกอบของปุย ซ่ึงความจริงในผลิตภัณฑปุยเคมีตรายี่หอนั้น  ไมมีวัตถุหรือสวนประกอบ
นั้นอยูในถุงปุยตามท่ีไดโฆษณาหรือมีแตไมเทากับท่ีทําใหเขาใจ  ซ่ึงในขอนี้กวาท่ีผูบริโภคจะทราบ
ก็ภายหลังจากไดใชปุยเคมีดังกลาวหรือนําปุยเคมีเขาหองปฏิบัติการทดสอบแลวเทานั้น และในการ
โฆษณาขายปุยเคมีนั้นหามมิใหเอาบุคคลใดมาใหการรับรองหรือยกยองสรรพ คุณปุยเคมี ซ่ึงจะเห็น
ไดวาเปนแตเพียงขอหามท่ีกําหนดโทษไวสําหรับผูท่ีฝาฝนเทานั้น (มาตรา 43) อาจกลาวไดวาใน
เร่ืองของการโฆษณาขายปุยนั้น บทบัญญัติของกฎหมายมีไมเพียงพอ รวมถึงผูใหสัมภาษณท่ี
เกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาในการโฆษณาขายปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมี 
แตละชนิดท่ีอยูในกระสอบ เพราะจะทําใหเกษตรกรสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจท่ีจะซ้ือวา
เหมาะสมกับราคาท่ีจําหนายหรือไม และควรกําหนดไปดวยวาธาตุอาหารหรือเคมีดังกลาวนําเขา
หรือไดมาจากท่ีใด เพื่องายตอการตรวจสอบ    
    นอกจากนั้นแลวอีกปญหาหนึ่งท่ีพบก็คือ ปญหาในเร่ืองของการขายตรงปุยเคมี ดังท่ี
ปรากฏในหนาหนังสือพิมพ เชน ในกรณีของปุยปูแดงไตรโคซาน หรือการขายปุยลวงหนาท่ีได
สรางความเดือนรอนใหกับเกษตรกรผูบริโภคปุยเคมีเปนอยางมาก ซ่ึงการขายตรงปุยนี้เม่ือพิจารณา
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2550 จะพบวาการท่ีจะขายปุยไดนั้น ผูขายจะตองไดรับอนุญาตรวมถึงจะตองมีการกําหนด
สถานท่ีในการขายดวย ดังนั้น ปุยเคมีจึงมิใชสินคาท่ีจะสามารถนํามาเรขายไดเหมือนเชนสินคาอ่ืน  
แตจากการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของกลับพบวา ในปจจุบันยังมีการนําปุยเคมีมาเรขายตรงอยู ซ่ึง
ถือวาเปนการปฏิบัติไมถูกตรงตามกฎหมาย นอกจากนั้นแลวบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชใน
ปจจุบันก็มิไดบัญญัติในเรื่องขอหามในการนําปุยเคมีมาขายตรงแตอยางใด   
  และปญหาสุดทายท่ีพบก็คือปญหาในเร่ืองมาตรการในการลงโทษ ซ่ึงมาตรการลงโทษ
ทางแพงนั้นประสบกับปญหาในเร่ืองภาระของการพิสูจนท่ียากตอการพิสูจนไดวาปุยนั้นไดทําการ
ปลอมข้ึนในข้ันตอนใด ในสวนมาตรการลงโทษในทางอาญาน้ัน แมจะมีโทษจําคุกและโทษปรับ
แกผูกระทําผิดในหลายกรณี แตจากการสัมภาษณเกษตรกรผูใชปุยกลับพบวาโทษจําคุกและโทษ
ปรับตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550 ไมไดทําใหเกษตรกรซ่ึงเปนผูบริโภคปุยไดรับประโยชนแตอยางใด อีกท้ังเม่ือทําการศึกษา
กฎหมายของตางประเทศจะพบวา มีมาตรการบางอยางท่ีไมปรากฏใน พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 
2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ยกตัวอยางเชน บทบัญญัติใน
การลงโทษผูท่ีจดทะเบียนปุยใหตองรับผิดในการชดใชคาเสียหายใหกับเกษตรกรในฐานะผูบริโภค 
(Consumer) ไวเปนการเฉพาะในกรณีท่ีธาตุอาหารพืชมีปริมาณตํ่ากวาปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
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(Guaranteed analysis) รวมถึงมีการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษมาใชกับในกรณีท่ีมีการผลิตปุยเคมี
ปลอมหรือปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีประเทศไทยสมควรจะนํามาปรับใชเพื่อประโยชน
สําหรับเกษตรกรผูบริโภคปุยเคมีตอไป 
  
5.2  ขอเสนอแนะ 
 เพื่อใหเกษตรกรผูบริโภคปุยเคมีไดรับประโยชนสูงสุดจากบทบัญญัติของกฎหมาย  
ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาตางๆ ดังนี้ 
 5.2.1 จากปญหาเร่ืองมาตรฐานดานการผลิต การนําเขาและการจําหนายปุยเคมีในประเทศไทย  
ผูเขียนเห็นสมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหมีหมวดหมูของกฎหมายในเร่ือง มาตรฐาน
ของการผลิต การนําเขา และการจําหนายปุยเคมีวาในแตละข้ันตอนควรมีมาตรฐานอยางไร และ
กําหนดไวโดยชัดแจงไวในพระราชบัญญัติดังกลาว 
 5.2.2 จากปญหาในเร่ืองประสิทธิภาพของหนวยงานที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบควบคุมคุณภาพ
ปุยเคมีท่ีไมสามารถใหความคุมครองผูบริโภคในธุรกิจปุยเคมีไดอยางเต็มท่ีและเพื่อลดขอขัดของ
ดังกลาว  ผูเขียนขอเสนอแนะใหทําการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังหนวยงานระดับกรมข้ึน
เพื่อทําหนาท่ีควบคุม กํากับ ดูแลเร่ืองปุยเปนการเฉพาะต้ังแตกระบวนการของการผลิต นําเขา 
จําหนาย ตอไป 
 5.2.3 เพื่อแกไขปญหาในเร่ืองบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณาขายปุยเคมี  
ผูเขียนขอเสนอแนะใหทําการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหการโฆษณาขายปุยเคมีตองบอกสวนผสม
พรอมท้ังคุณสมบัติทางเคมีท่ีมีอยูเพื่องายตอการตรวจสอบ และบอกวิธีการตรวจสอบปุยเคมี
เบ้ืองตนไวในพระราชบัญญัติดังกลาว วาสวนผสมเคมีแตละตัวมีคุณสมบัติเปนอยางไรและสามารถ
ตรวจสอบเบ้ืองตนไดดวยวิธีใด เพื่องายตอการทําความเขาใจของเกษตรกรผูบริโภคปุยเคมี รวมถึง
ตองออกบทบัญญัติของกฎหมายเพิ่มเติมใหแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการโฆษณาขายปุยเคมี 
โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจออกคําส่ังหรือดําเนินการอยางใดๆ เทาท่ีจําเปนไดโดยอิสระ  
 5.2.4 เพ่ือตัดปญหาในเร่ืองของการขายตรงปุยเคมี ผูเขียนขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของกฎหมายในสวนพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2550 โดยมีขอกําหนดวา “หามมิใหนําปุยเคมีไปขายเปนสินคาในธุรกิจขายตรง” รวมถึง
กําหนดโทษจําคุกและโทษปรับสําหรับผูท่ีกระทําการฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว เพื่อกันการโตแยง
ในทางกฎหมาย 
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 5.2.5 นอกจากมาตรการลงโทษในทางแพง ทางอาญา และทางปกครองแลว ควรมีการเพ่ิมเติม
บทบัญญัติของกฎหมายในสวนของพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยกําหนดมาตรการเยียวยาชดเชยความเสียหายในทางแพงใหแก
เกษตรกรซ่ึงเปนผูบริโภคท่ีถูกผูประกอบการธุรกิจปุยละเมิดสิทธิเหมือนกับมาตรการของ
ตางประเทศเปนการเฉพาะ 
 5.2.6 สืบเนื่องจากแนวคิดในเร่ืองของการเปดเสรีทางการคาปุยเคมี ทําใหธุรกิจปุยเคมีเปด
กวางและเกิดการแขงขันสูง จนกลายเปนท่ีมาของปญหาเร่ืองปุยเคมีปลอม ปุยเคมีท่ีไมไดมาตรฐาน 
รวมถึงการขายตรงปุยเคมี ซ่ึงจากปญหาดังกลาว รัฐบาลควรจะตองเขามากํากับดูแลธุรกิจปุยเคมี 
และกําหนดทิศทางของนโยบายท่ีชัดเจนในเร่ืองของการปราบปรามปุยเคมีปลอม หรือปุยเคมีท่ี
ไมไดมาตรฐานรวมถึงการขายตรงปุยเคมีใหเห็นผลไดอยางเปนรูปธรรม 
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านุเบกษา

พ.ศ. 2518  

ย ไมวาจะ
ทําใหเกิด

DPU



110 

“ปุยเคมี” หมายความวา ปุยท่ีไดจากสารอนินทรียหรืออินทรียสังเคราะห รวมถึงปุย
เชิงเดี่ยวปุยเชิงผสม ปุยเชิงประกอบ และปุยอินทรียเคมี แตไมรวมถึง 

(1) ปูนขาว ดินมารล ปูนปลาสเตอร ยิปซัม โดโลไมต หรือสารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) สารอนินทรียหรืออินทรียไมวาจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือทําข้ึนก็ตามท่ีมุงหมาย
สําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปุยชีวภาพ” หมายความวา ปุยท่ีไดจากการนําจุลินทรียท่ีมีชีวิตท่ีสามารถสรางธาตุ
อาหารหรือชวยใหธาตุอาหารเปนประโยชนกับพืช มาใชในการปรับปรุงบํารุงดินทางชีวภาพ ทาง
กายภาพหรือทางชีวเคมี และใหหมายความรวมถึงหัวเช้ือจุลินทรีย 

“ปุยอินทรีย” หมายความวา ปุยท่ีไดหรือทํามาจากวัสดุอินทรีย ซ่ึงผลิตดวยกรรมวิธีทํา
ใหช้ืนสับ หมัก บด รอน สกัด หรือดวยวิธีการอ่ืน และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวย
จุลินทรียแตไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ 

“ปุยอินทรียเคมี” หมายความวา ปุยท่ีมีปริมาณธาตุอาหารรับรองแนนอนโดยมีปริมาณ
อินทรียวัตถุตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปุยเชิงเดี่ยว” หมายความวา ปุยเคมีท่ีมีธาตุอาหารหลักธาตุเดียว ไดแก ปุยไนโตรเจน
ปุยฟอสเฟต หรือปุยโพแทช 

“ปุยเชิงผสม” หมายความวา ปุยเคมีท่ีไดจากการผสมปุยเคมี ชนิดหรือประเภทตางๆ 
เขาดวยกัน เพื่อใหไดธาตุอาหารตามตองการ 

“ปุยเชิงประกอบ” หมายความวา ปุยเคมีท่ีทําข้ึนดวยกรรมวิธีทางเคมี และมีธาตุอาหาร
หลักอยางนอยสองธาตุข้ึนไป 

“ธาตุอาหาร” หมายความวา ธาตุท่ีมีอยูในปุยและสามารถเปนอาหารแกพืชได 
“ธาตุอาหารหลัก” หมายความวา ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียม 
“ธาตุอาหารรอง” หมายความวา ธาตุอาหารแมกนีเซียม แคลเซียม หรือกํามะถัน 
“ธาตุอาหารเสริม” หมายความวา ธาตุอาหารเหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี โบรอน

โมลิบดีนัม คลอรีน หรือธาตุอาหารอื่นท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“ปริมาณธาตุอาหารรับรอง” หมายความวา ปริมาณข้ันตํ่าของธาตุอาหารหลักท่ีผูผลิต

หรือผูนําเขาปุยเคมีรับรองในฉลากวามีอยูในปุยเคมีท่ีตนผลิตหรือนําเขา แลวแตกรณี โดยคิดเปน
จํานวนรอยละของน้ําหนักสุทธิของปุยเคมี 

“ชนิดของจุลินทรีย” หมายความวา กลุม หรือสกุลของจุลินทรียเปนภาษาทางวิทยาศาสตร 
ของจุลินทรีย 
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“หัวเช้ือจุลินทรีย” หมายความวา จุลินทรียชีวภาพท่ีมีจํานวนเซลลตอหนวยสูงซ่ึงถูก
เพาะเล้ียงโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 

“วัสดุรองรับ” หมายความวา ส่ิงท่ีนํามาใชในการผสมกับหัวเช้ือจุลินทรียในกระบวน 
การผลิตปุยชีวภาพ 

“ปริมาณจุลินทรียรับรอง” หมายความวา ปริมาณข้ันตํ่าท่ีผูผลิตหรือผูนําเขารับรองถึง
จํานวนเซลลรวม หรือจํานวนสปอรรวม หรือจํานวนตามหนวยวัดอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของจุลินทรียท่ีมีชีวิตท่ีมีอยูในปุยชีวภาพหรือหัวเช้ือจุลินทรียท่ีตน
ผลิตหรือนําเขาแลวแตกรณี 

“จุลินทรียท่ีเปนเช้ือโรค” หมายความวา จุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคตอมนุษย สัตวหรือ
พืชและใหหมายความรวมถึงจุลินทรียท่ีทําลายจุลินทรียท่ีเปนประโยชนไมวาดวยประการใดๆ 

“ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง” หมายความวา ปริมาณข้ันต่ําของอินทรียวัตถุท่ีผูผลิต 
หรือผูนําเขาปุยอินทรียรับรองในฉลากวามีอยูในปุยอินทรียท่ีตนผลิตหรือนําเขา แลวแตกรณี โดย
คิดเปนจํานวนรอยละของน้ําหนักสุทธิของปุยอินทรีย 

“สารเปนพิษ” หมายความวา สารเคมีหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกมนุษย สัตว 
พืชจุลินทรีย ส่ิงแวดลอม หรือทรัพยอ่ืนได 

“ปุยเคมีมาตรฐาน” หมายความวา ปุยเคมีท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดสูตรและปริมาณ
ข้ันตํ่าหรือข้ันสูงของธาตุอาหารหรือสารเปนพิษ และลักษณะจําเปนอยางอ่ืนของปุยเคมีดังกลาวแต
ละชนิด 

“ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ” หมายความวา ปุยเคมีท่ีลวงอายุ หรือถูกกระทบกระเทือนดวย
ปจจัยใดๆ อันทําใหเส่ือมคุณภาพ โดยธาตุอาหารลดนอยลง หรือเปล่ียนสภาพไป 

“ฉลาก” หมายความรวมถึงรูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ซ่ึงแสดงไวท่ีภาชนะ
หรือหีบหอบรรจุปุย 

“เอกสารกํากับปุย” หมายความวา กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีทําใหปรากฏความหมาย
ดวยรูปรอยประดิษฐ เคร่ืองหมาย หรือขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับปุย ซ่ึงสอดแทรกหรือรวมไวกับ 
หรือเปนสวนหนึ่งของภาชนะหรือหีบหอท่ีบรรจุปุย และใหหมายความรวมถึงคูมือประกอบการใช
ปุยดวย 

“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะเล้ียงเช้ือ รวบรวม ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง เปล่ียน
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุ หรือแบงบรรจุซ่ึงปุย 

“ขาย” หมายความวา จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน โอนสิทธิ หรือโอนการครอบครอง
ใหแกบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย 
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“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
“นําผาน” หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนถายหรือเปลี่ยน

ยานพาหนะ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราช 

บัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม กําหนดกิจการอ่ืนและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
มาตรา 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปุย” ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงพาณิชยหนึ่งคน ผูแทน
กรมพัฒนาท่ีดินหนึ่งคน ผูแทนกรมวิชาการเกษตรสองคน ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการหนึ่งคน
ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตรหนึ่งคน ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหน่ึงคน
ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสิบคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง
โดยตองเปนเกษตรกรส่ีคน ผูแทนสมาคมท่ีมีกิจการเกี่ยวกับการผลิตและการคาปุยสองคน
ผูชํานาญการทางดานส่ิงแวดลอม ดานกฎหมายและดานปุย อีกไมเกินส่ีคน เปนกรรมการ และให
ผูแทนกรมวิชาการเกษตรคนหนึ่งเปนเลขานุการ” 

มาตรา 5 ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีท่ีรัฐมนตรี
แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนงใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว” 
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มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 10 ใหคณะกรรมการปุยมีอํานาจหนาท่ีใหคําแนะนําหรือความเห็นชอบแก
รัฐมนตรีหรืออธิบดี แลวแตกรณี ในเร่ือง 

(1) การอนุญาตการผลิตปุยเพื่อการคา การขายปุย การนําเขาปุย การสงออกปุย การนํา
ผานปุยการข้ึนทะเบียนปุย และการเพิกถอนทะเบียนปุย ตลอดจนการพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

(2) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการผลิตปุยเพื่อการคา การขาย
ปุยการนําเขาปุย การสงออกปุย การนําผานปุย การนําปุยมาเปนตัวอยางเพ่ือตรวจสอบกรรมวิธีการ
ตรวจสอบหรือการวิเคราะหปุย การตรวจสอบสถานท่ีผลิตปุย สถานท่ีขายปุย สถานท่ีนําเขาปุย
สถานท่ีสงออกปุย และสถานท่ีเก็บปุย และการกําหนดหองปฏิบัติการวิเคราะหปุย 

(3) การออกประกาศตามมาตรา 33/2 หรือมาตรา 34 และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขตามมาตรา 38 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(5) เร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย” 
มาตรา 7 ใหยกเลิกความซ่ึงเปนช่ือของหมวด 2 และความในมาตรา 12 แหงพระราช 

บัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด 2 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกีย่วกับปุย 

 
มาตรา 12 หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา สงออก หรือนําผานปุยดังตอไปนี้

เวนแตไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
(1) ปุยเคมี 
(2) ปุยชีวภาพยกเวนปุยชีวภาพท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 34 (7) 
(3) ปุยอินทรียยกเวนปุยอินทรียท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 34 (7) 
การขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย” 
มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา 14 บทบัญญัติมาตรา 12 และมาตรา 35 ไมใชบังคับแก 
(1) การนําเขาหรือการสงออกปุย เพื่อประโยชนในการคนควา ทดลอง หรือวิจัย 
(2) การผลิต การนําเขา หรือการสงออกปุย เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการข้ึนทะเบียนปุย

หรือเพ่ือพิจารณาในการส่ังซ้ือ 
(3) การนําเขาหรือการสงออกปุยคร้ังหนึ่งในปริมาณไมเกินชนิดละหาสิบกิโลกรัมหรือ

หาสิบลิตร 
ผูดําเนินการท่ีไดรับการยกเวนตามวรรคหน่ึงจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย” 
มาตรา 9 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 15 ใหพนักงานเจาหนาท่ีออกใบอนุญาตใหผลิตเพื่อการคา ขาย นําเขา หรือ

สงออกปุยเม่ือปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต 
(1) เปนเจาของกิจการ 
(2) มีถ่ินที่อยูหรือสํานักงานในประเทศไทย 
(3) มีสถานท่ีผลิตปุยเพื่อการคา สถานท่ีขายปุย สถานท่ีนําเขาปุย สถานท่ีสงออกปุย 

หรือสถานท่ีเก็บปุย 
(4) ใชชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไมซํ้าหรือคลายคลึงกับช่ือท่ีใชในการประกอบ

พาณิชยกิจของผูรับใบอนุญาตอยูแลว หรือผูซ่ึงอยูในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาต หรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตยังไมครบหนึ่งป” 

มาตรา 10 ใหยกเลิกความในมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 16 ประเภทของใบอนุญาต มีดังตอไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา 
(2) ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา 
(3) ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา 
(4) ใบอนุญาตขายปุย 
(5) ใบอนุญาตนําเขาปุย 
(6) ใบอนุญาตสงออกปุย 
(7) ใบอนุญาตนําผานปุย 
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ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) (2) หรือ (3) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (4) สําหรับ
ปุยท่ีตนผลิต และผูไดรับใบอนุญาตตาม (5) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (4) สําหรับปุยท่ีตนนําเขา
แลวแตกรณี” 

มาตรา 11 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 
2518  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 18 ใบอนุญาตตามมาตรา 16 ใหใชไดในระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(1) ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคา ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาหรือ

ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ใหใชไดหาปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
(2) ใบอนุญาตขายปุย ใหใชไดหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
(3) ใบอนุญาตนําเขาปุย ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกิน

หนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
(4) ใบอนุญาตสงออกปุย ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกิน

หนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต 
(5) ใบอนุญาตนําผานปุย ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกิน 

หกเดือนนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต” 
มาตรา 12 ใหยกเลิกความซ่ึงเปนช่ือของหมวด 3 และความในมาตรา 20 และมาตรา 21  

แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด 3 
หนาท่ีของผูรับใบอนุญาตเกีย่วกับปุย 

 
มาตรา 20 หามมิใหผูรับใบอนุญาต 
(1) ผลิตหรือขายปุยนอกสถานท่ีท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการขายสงตรง

ตอผูรับใบอนุญาตขายปุย 
(2) ผลิตหรือนําเขาปุยไมตรงตามใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 
มาตรา 21 ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานท่ี

ผลิตปุยเคมีเพื่อการคา ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความที่แสดงในปายใหเปนไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด 
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(2) แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมีไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการท่ี
ระบุไวในใบอนุญาต 

(3) จัดใหมีการวิเคราะหปุยเคมีทุกคร้ังท่ีผลิตข้ึนกอนนําออกจากสถานท่ีผลิตโดยมี
หลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกคร้ัง ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป 

(4) จัดใหมีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยเคมีท่ีผลิตข้ึน โดยผูรับ
ใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก และในฉลากตองแสดง 

(ก) ช่ือทางการคา และมีคําวา ปุยเคมี ปุยเคมีมาตรฐาน หรือปุยอินทรียเคมี แลวแต
กรณี 

(ข) เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดซ่ึงแสดงท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุ
ปุยเคมี 

(ค) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
(ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยเคมีตามระบบเมตริก 
(จ) ช่ือผูผลิต และท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีผลิตปุยเคมีเพื่อการคา 
(ฉ) ช่ือทางเคมีและปริมาณของสารเปนพิษท่ีอยูในปุยเคมี 
(ช) ขอความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก 

(5) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยเคมีตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(6) จัดใหมีคําช้ีแจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับ
ปุยเคมีในกรณีท่ีปุยเคมีมีสารเปนพิษผสมอยูดวย 

(7) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน (4) และ (5) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคาซ่ึงขายปุยเคมี

ท่ีตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเคมีเพื่อการคารายอ่ืน”  
มาตรา 13 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 21/1 และมาตรา 21/2 แหงพระราชบัญญัติ

ปุย พ.ศ. 2518 
“มาตรา 21/1 ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปนสถานท่ี

ผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความท่ีแสดงในปายใหเปนไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด 

(2) แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการท่ี
ระบุไวในใบอนุญาต 

DPU



117 

(3) จัดใหมีการควบคุมคุณภาพปุยชีวภาพทุกคร้ังท่ีผลิตข้ึนกอนนําออกจากสถานท่ีผลิต
โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการตรวจสอบจุลินทรียทุกคร้ัง ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอย
กวาสิบป 

(4) จัดใหมีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยชีวภาพท่ีผลิตข้ึน โดยผูรับ
ใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก และในฉลากตอง
แสดง 

(ก) ช่ือทางการคา และมีคําวา ปุยชีวภาพ 
(ข) เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดซ่ึงแสดงท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุ

ปุยชีวภาพ 
(ค) ปริมาณจุลินทรียรับรอง 
(ง) วิธีการเก็บรักษา 
(จ) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยชีวภาพตามระบบเมตริก 
(ฉ) วัสดุรองรับของปุยชีวภาพ 
(ช) ช่ือผูผลิต และท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา 
(ซ) วันท่ีผลิตและวันส้ินอายุของปุยชีวภาพ 
(ฌ) ขอความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก 

(5) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยชีวภาพตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(6) จัดใหมีคําช้ีแจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับปุย
ชีวภาพ ในกรณีท่ีปุยชีวภาพมีสารเปนพิษผสมอยูดวย 

(7) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน (4) และ (5) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาซ่ึงขายปุย

ชีวภาพท่ีตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา
รายอ่ืน 

มาตรา 21/2 ใหผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคาร แสดงวาเปนสถานท่ี

ผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความท่ีแสดงในปายใหเปนไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด 

(2) แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยอินทรียไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการท่ี
ระบุไวในใบอนุญาต 
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(3) จัดใหมีการวิเคราะหปุยอินทรียทุกคร้ังท่ีผลิตข้ึนกอนนํา ออกจากสถานท่ีผลิตโดยมี
หลักฐานแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหทุกคร้ัง ซ่ึงตองเก็บรักษาไวไมนอยกวาสิบป 

(4) จัดใหมีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยอินทรียท่ีผลิตข้ึนโดยผูรับ
ใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพ่ือการคารับรองความถูกตองของขอความในฉลาก และในฉลากตอง
แสดง 

(ก) ช่ือทางการคา และมีคําวา ปุยอินทรีย 
(ข) เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดซ่ึงแสดงท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุ

ปุยอินทรีย 
(ค) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 
(ง) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุยอินทรียตามระบบเมตริก 
(จ) ช่ือผูผลิต และท่ีตั้งสํานักงานและสถานท่ีผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา 
(ฉ) ขอความอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนดใหมีในฉลาก 

(5) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยอินทรียตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(6) จัดใหมีคําช้ีแจง วิธีใช และคําเตือน ตลอดจนการเก็บรักษาไวในเอกสารกํากับปุย
อินทรียในกรณีท่ีปุยอินทรียมีสารเปนพิษผสมอยูดวย 

(7) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน (4) และ (5) ไมใชบังคับแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคาซ่ึงขายปุย

อินทรียท่ีตนผลิตโดยมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอใหแกผูรับใบอนุญาตผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา
รายอ่ืน” 

มาตรา 14 ใหยกเลิกความในมาตรา 22 และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 
2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 22 ใหผูรับใบอนุญาตขายปุยปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือสถานท่ีทําการ 

แสดงวาเปนสถานท่ีขายปุย ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความท่ีแสดงในปาย ใหเปนไป
ตามท่ีอธิบดีกําหนด 

(2) จัดใหมีการแยกเก็บปุยเปนสวนสัดตางหากจากส่ิงบริโภคตามสมควร 
(3) รักษาฉลากท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยและเอกสารกํากับปุยตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรา 21 
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(4) (5) และ (6) มาตรา 21/1 (4) (5) และ (6) มาตรา 21/2 (4) (5) และ (6) หรือมาตรา 23 
(5) และ (6) แลวแตกรณี ใหคงอยูโดยครบถวนและชัดเจน 

(4) ในกรณีท่ีผูขายแบงปุยเคมีจากภาชนะหรือหีบหอบรรจุเพื่อขายปลีก ผูขายตองระบุ
ปริมาณธาตุอาหารรับรองใหตรงกับปุยเคมีท่ีแบงขายนั้น 

(5) รักษาภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยใหคงอยูในสภาพเรียบรอย ถาภาชนะหรือหีบหอ
บรรจุปุยชํารุด ใหเปล่ียนภาชนะหรือหีบหอบรรจุได แตตองจัดใหมีขอความตรงกับภาชนะหรือหีบ
หอบรรจุเดิมท่ีชํารุด 

(6) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 23 ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) แจงการนําเขาปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาท่ีทุกคร้ังที่นําเขา ตามหลักเกณฑ

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 
2) จัดใหมีปายไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงายจากภายนอกอาคารหรือสถานท่ีทําการแสดง

วาเปนสถานท่ีนําเขาปุย ท้ังนี้ ลักษณะ ขนาดของปาย และขอความท่ีแสดงในปาย ใหเปนไปตามท่ี
อธิบดีกําหนด 

(3) แสดงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยไวในท่ีเปดเผยซ่ึงเห็นไดงาย ณ ท่ีทําการท่ีระบุไว
ในใบอนุญาต 

(4) จัดใหมีใบรับรองของผูผลิตปุยซ่ึงแสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะหปุยทุกคร้ังท่ี
นําเขาปุย 

(5) จัดใหมีฉลากภาษาไทยท่ีภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุยท่ีกําหนดไวในมาตรา 21 (4) 
มาตรา 21/1 (4) หรือมาตรา 21/2 (4) แลวแตกรณี 

(6) จัดใหมีเอกสารกํากับปุยตามท่ีข้ึนทะเบียนไว ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

(7) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ความใน (5) และ (6) ไมใชบังคับแกผูนําเขาปุยท่ีมิไดบรรจุภาชนะหรือหีบหอ 
มาตรา 15 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 23/1 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 
มาตรา 23/1 ใหผูรับใบอนุญาตสงออกปุยปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) แจงการสงออกปุยแตละชนิดตอพนักงานเจาหนาท่ีทุกคร้ังท่ีสงออกปุย 
(2) จัดใหมีฉลากตามท่ีอธิบดีกําหนด 
(3) การอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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มาตรา 16 ใหยกเลิกความในมาตรา 25 และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 
2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 

มาตรา 25 ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผย
ซ่ึงเห็นไดงาย ณ สถานท่ีผลิตปุยเพื่อการคา สถานท่ีขายปุย สถานท่ีนําเขาปุยหรือสถานท่ีสงออกปุย
แลวแตกรณี 

มาตรา 26 ผูรับใบอนุญาตซ่ึงประสงคจะยายสถานท่ีผลิตปุยเพื่อการคา สถานท่ีขายปุย
สถานท่ีนําเขาปุย สถานท่ีสงออกปุย หรือสถานท่ีเก็บปุย แลวแตกรณี ตองแจงยายสถานท่ีดังกลาว
เปนหนังสือตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยาย 

มาตรา 17 ใหยกเลิกความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตซ่ึงไดแจงการเลิกกิจการ ตองขายปุยของตนท่ีเหลืออยูให
หมดภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันเลิกกิจการ เวนแตพนักงานเจาหนาท่ีจะผอนผันขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวใหเม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หากปรากฏวาผูรับใบอนุญาตซ่ึงไดแจง
การเลิกกิจการยังจัดการขายปุยท่ีเหลืออยูไมหมด ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําปุยท่ีเหลืออยูนั้นออกขาย
ทอดตลาด หรือขายโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร เงินท่ีไดจากการขายปุยดังกลาวเม่ือไดหัก
คาใชจายแลว ใหคืนแกเจาของปุยหรือผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น” 

มาตรา 18 ใหยกเลิกความซ่ึงเปนช่ือของหมวด 4 และความในมาตรา 30 และมาตรา 31 
แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“หมวด 4 

การควบคุมปุย 
 

มาตรา 30 หามมิใหผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยดังตอไปนี้ 
(1) ปุยปลอม 
(2) ปุยเคมีผิดมาตรฐาน 
(3) ปุยเคมีเส่ือมคุณภาพ เวนแตกรณีตามมาตรา 31 
(4) ปุยชีวภาพตํ่ากวาเกณฑ หรือปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ 
(5) ปุยท่ีตองข้ึนทะเบียน แตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
(6) ปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน 
(7) ปุยท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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 มาตรา 31 ผูรับใบอนุญาตผูใดมีปุยเคมีเส่ือมคุณภาพไวในครอบครองตองแจงตอ
พนักงานเจาหนาท่ี และหากประสงคจะขายตองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาท่ีและตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด  

มาตรา 19 ใหยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 

“(5) ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวารอยละสิบ
ตามท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก” 

มาตรา 20 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 32/1 และมาตรา 32/2 แหงพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 

“มาตรา 32/1 ปุยชีวภาพท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยชีวภาพปลอม 
(1) ปุยชีวภาพท่ีแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาหรือ

ท่ีตั้งสถานท่ีผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคา ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(2) ปุยชีวภาพท่ีแสดงวาเปนปุยชีวภาพท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(3) ปุยชีวภาพท่ีผลิตข้ึนโดยมีชนิดของจุลินทรียไมตรงตามท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุ

ไวในฉลาก 
มาตรา 32/2 ปุยอินทรียหรือวัตถุท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยอินทรียปลอม 
(1) วัตถุท่ีทําเทียมท้ังหมดหรือแตบางสวนเพื่อใหผูอ่ืนหลงเช่ือหรือสําคัญผิดวาเปนปุย

อินทรีย 
(2) ปุยอินทรียท่ีแสดงช่ือวาเปนปุยอินทรียอ่ืน ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(3) ปุยอินทรียท่ีแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายการคาของผูผลิตปุยอินทรียเพ่ือการคาหรือ

ท่ีตั้งสถานท่ีผลิตปุยอินทรียเพื่อการคา ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(4) ปุยอินทรียท่ีแสดงวาเปนปุยอินทรียท่ีข้ึนทะเบียนไว ซ่ึงไมตรงกับความจริง 
(5) ปุยอินทรียท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต่ํากวารอยละสิบตามท่ีข้ึน

ทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก” 
มาตรา 21 ใหยกเลิกความในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 33 ปุยเคมีท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน 
(1) ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งตํ่ากวาท่ีข้ึน

ทะเบียนไวหรือตามเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน แตไมถึงขนาดเปนปุยเคมีปลอมตามมาตรา 32 (5) 
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(2) ปุยเคมีท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธ์ิหรือมีลักษณะอยางอ่ืนท่ีสําคัญตอคุณภาพของ
ปุยเคมีผิดไปจากเกณฑท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือผิดไปจากเกณฑของปุยเคมีมาตรฐาน 

(3) ปุยอินทรียเคมีท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก 
มาตรา 22 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 33/1 และมาตรา 33/2 แหงพระราช บัญญัติ

ปุย พ.ศ. 2518 
“มาตรา 33/1 ปุยชีวภาพท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยชีวภาพตํ่ากวาเกณฑ 
(1) ปุยชีวภาพที่ผลิตข้ึนโดยมีปริมาณจุลินทรียรับรองชนิดใดชนิดหนึ่งตํ่ากวาท่ีไดข้ึน

ทะเบียนไวหรือท่ีระบุไวในฉลาก 
(2) ปุยชีวภาพท่ีส้ินอายุ 
มาตรา 33/2 เพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพปุยอินทรีย ใหอธิบดีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการปุยมีอํานาจกําหนดเกณฑเกี่ยวกับปริมาณอินทรียวัตถุอัตราสวน
คารบอนตอไนโตรเจน หรือลักษณะจําเปนอยางอ่ืนของปุยอินทรียแตละชนิดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ปุยอินทรียท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑ 
(1) ปุยอินทรียท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีอธิบดีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง 
(2) ปุยอินทรียท่ีผลิตข้ึนโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต่ํากวาท่ีข้ึนทะเบียนไวหรือท่ี

ระบุไวในฉลาก แตไมถึงขนาดเปนปุยอินทรียปลอมตามมาตรา 32/2 (5)” 
มาตรา 23 ใหยกเลิกความซ่ึงเปนช่ือของหมวด 5 และความในมาตรา 34 มาตรา 35 และ

มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด 5 
การประกาศ การข้ึนทะเบียน และการโฆษณาเกีย่วกับปุย 

 

มาตรา 34 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ดังตอไปนี้ 

(1) ปุยเคมีมาตรฐาน โดยกําหนด เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกสูตร ปริมาณข้ันตํ่าหรือข้ัน
สูงของปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยเคมีได และลักษณะจําเปนอยางอ่ืน
ของปุยเคมีมาตรฐานแตละชนิด ท้ังนี้ ใหการกําหนด เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกดังกลาวขางตนมีผล
ใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2) วัตถุท่ีใชทําเปนภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย รวมท้ังวิธีปดผนึกหรือเย็บภาชนะหรือ
หีบหอดังกลาวขางตน 
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(3) กําหนดน้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุในภาชนะหรือหีบหอเพ่ือการคาของปุย 
(4) กําหนดกรรมวิธีการตรวจวิเคราะหและเกณฑคลาดเคล่ือนสําหรับการวิเคราะห

ตรวจสอบตัวอยางปุย 
(5) กําหนดปุยท่ีไดรับการยกเวนไมตองข้ึนทะเบียน โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 
(6) กําหนดปริมาณข้ันสูงของสารเปนพิษท่ีใหมีในปุยนอกจากปุยเคมีมาตรฐาน 
(7) กําหนดปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียท่ีไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตในการผลิต

เพื่อการคาขาย โดยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการปุย 

(8) หามสงออกปุยชนิดใดๆ ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อปองกันและแกไขการขาด
แคลนปุย 

มาตรา 35 ผูรับใบอนุญาตผลิตปุยเพื่อการคาหรือผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยผูใดประสงค
จะผลิตหรือนําเขาปุยชนิดอ่ืนใด นอกจากปุยเคมีมาตรฐานและปุยท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 34 
(5) ตองนําปุยชนิดนั้นมาขอข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่เสียกอนและเม่ือไดรับใบสําคัญการ
ข้ึนทะเบียนปุยแลว จึงจะผลิตหรือนําเขาปุยนั้นได 

มาตรา 36 ผูขอข้ึนทะเบียนปุยเคมีตามมาตรา 35 ตองสงตัวอยางปุยเคมีท่ีขอข้ึนทะเบียน
พรอมท้ังแจงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1) ช่ือปุยเคมี 
(2) วัตถุอันเปนสวนประกอบของปุยเคมี 
(3) ปริมาณธาตุอาหารรับรอง 
(4) ปุยเคมีท่ีมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ตองแจงชนิดและปริมาณธาตุอาหาร

ดังกลาว 
(5) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 
(6) ช่ือผูผลิตและสถานท่ีผลิตปุยเคมี 
(7) วิธีวิเคราะหปุยเคมี 
(8) วิธีการผลิตปุยเคมีโดยยอ 
(9) ฉลาก 
(10) เอกสารกํากับปุยเคมี 
(11) รายงานการวิเคราะหปุยเคมีของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการหรือ 

หองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 
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(12) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ” 
มาตรา 24 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 36/1 และมาตรา 36/2 แหงพระราชบัญญัติ

ปุย พ.ศ. 2518 
“มาตรา 36/1 ผูขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพตามมาตรา 35 ตองสงตัวอยางปุยชีวภาพท่ีขอ

ข้ึนทะเบียนพรอมท้ังแจงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
(1) ประเภทหรือชนิดของปุยชีวภาพ 
(2) วัสดุรองรับของปุยชีวภาพ 
(3) ชนิดของจุลินทรียและปริมาณจุลินทรียรับรอง 
(4) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 
(5) ช่ือผูผลิตและสถานท่ีผลิตปุยชีวภาพ 
(6) วิธีตรวจวิเคราะห 
(7) วิธีการผลิตปุยชีวภาพโดยยอ 
(8) ฉลาก 
(9) เอกสารกํากับปุยชีวภาพ 
(10) รายงานการวิเคราะหจุลินทรียในปุยชีวภาพของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของ

ทางราชการ หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรม 
การปุย 

(11) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ 
มาตรา 36/2 ผูขอข้ึนทะเบียนปุยอินทรียตามมาตรา 35 ตองสงตัวอยางปุยอินทรียท่ีขอ

ข้ึนทะเบียนพรอมท้ังแจงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
(1) ประเภทหรือชนิดของปุยอินทรีย 
(2) วัตถุอันเปนสวนประกอบหลักของปุยอินทรีย 
(3) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 
(4) น้ําหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุและภาชนะหรือหีบหอบรรจุ 
(5) ช่ือผูผลิตและสถานท่ีผลิตปุยอินทรีย 
(6) วิธีวิเคราะหปุยอินทรีย 
(7) วิธีการผลิตปุยอินทรียโดยยอ 
(8) ฉลาก 
(9) เอกสารกํากับปุยอินทรีย 
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(10) รายงานการวิเคราะหปุยอินทรียของหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยของทางราชการ
หรือหองปฏิบัติการวิเคราะหปุยอ่ืนท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย 

(11) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและสรรพคุณ” 
มาตรา 25 ใหยกเลิกความในมาตรา 37 และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 

2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 37 การแกไขรายการทะเบียนปุยจะกระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาท่ี 
มาตรา 38 การขอข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน การขอแกไขรายการ 

ทะเบียน หรือการแกไขรายการทะเบียนปุย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี 
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุย” 

มาตรา 26 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 38/1 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 
“มาตรา 38/1 คาใชจายในการวิเคราะหปุย ใหชําระตามอัตรา วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

อธิบดีกําหนด” 
มาตรา 27 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 

2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 39 หามมิใหพนักงานเจาหนาท่ีรับข้ึนทะเบียนปุย เม่ือคณะกรรมการปุย เห็นวา 
(1) รายละเอียดในการขอขึ้นทะเบียนปุยไมถูกตองตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 36 มาตรา 

36/1 หรือมาตรา 36/2 แลวแตกรณี หรือการขอแกไขรายการทะเบียนไมถูกตองตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา 38 

(2) เปนปุยปลอม 
(3) เปนปุยท่ีมีสารเปนพิษ หรือท่ีมีจุลินทรียท่ีผลิตสารเปนพิษหรือจุลินทรียท่ีเปน 

เช้ือโรคเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(4) เปนปุยท่ีใชช่ือทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความจริง 
(5) ปุยท่ีขอข้ึนทะเบียนนั้นไมสามารถเช่ือถือในสรรพคุณได 
(6) เปนปุยท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน เวนแตระยะเวลาไดลวงพนไปแลวไมนอย

กวาสามปนับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน” 
มาตรา 28 ใหยกเลิกความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช

ความตอไปนี้แทน 
“มาตรา 40 ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุย ใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบสําคัญการข้ึน

ทะเบียน และสามารถตออายุไดคร้ังละหาป 
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ถาผูรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยประสงคจะขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนปุย 
จะตองยื่นคําขอกอนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยนั้นส้ินอายุ เม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวให
ดําเนินการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาท่ีจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุ 

การขอตออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยและการอนุญาตใหตออายุ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด” 

มาตรา 29 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 
2518และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 41 ปุยที่ไดข้ึนทะเบียนไวแลว หากภายหลังปรากฏวาปุยนั้นอาจไมปลอดภัยแก
ผูใชหรือเปนปุยปลอม ปุยเคมีผิดมาตรฐาน ปุยชีวภาพตํ่ากวาเกณฑหรือปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปุยมีอํานาจส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยนั้นได คําส่ังเพิกถอน
ทะเบียนปุยนั้น ใหแจงเปนหนังสือใหผูถูกส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยทราบ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ผูถูกส่ังเพิกถอนทะเบียนปุยตองสงใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยนั้นตอพนักงานเจาหนาท่ี
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ังเพิกถอนทะเบียนปุย” 

มาตรา 30 ใหยกเลิกความในมาตรา 42 มาตรา 43 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 42 กรณีใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให
ผูรับใบอนุญาตแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีและยื่นคําขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบถึงการสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

การขอรับใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยและการออกใบแทนใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนปุยใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด 

มาตรา 43 ผูโฆษณาขายปุยจะตอง 
(1) ไมแสดงสรรพคุณปุยเปนเท็จหรือเกินความจริง 
(2) ไมทําใหเขาใจวามีวัตถุใดเปนตัวปุยหรือเปนสวนประกอบของปุย ซ่ึงความจริงไมมี

วัตถุหรือสวนประกอบนั้นในปุย หรือมีแตไมเทาท่ีทําใหเขาใจ 
(3) ไมมีการรับรองหรือยกยองสรรพคุณปุยโดยบุคคลอ่ืน 
มาตรา 44 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 
(1) เขาไปในสถานท่ีผลิตปุยเพ่ือการคา สถานท่ีขายปุย สถานท่ีนําเขาปุย สถานท่ี

สงออกปุยหรือสถานท่ีเก็บปุย ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํา
การของสถานท่ีนั้นเพื่อตรวจสอบควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(2) คนสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ
ตรวจคนปุยและอาจยึดหรืออายัดปุย ภาชนะหรือหีบหอบรรจุเคร่ืองมือ เคร่ืองใช หรือเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับการกระทําความผิด 

(3) นําปุยหรือวัตถุท่ีสงสัยวาเปนปุยในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
หรือวิเคราะห ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการปุยในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ใหผูรับใบอนุญาตและ
ผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร” 

มาตรา 31 ใหยกเลิกความในมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 46 ปุยรวมท้ังภาชนะหรือหีบหอบรรจุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และเอกสารที่ไดยึด
หรืออายัดไวตามมาตรา 44 ถาไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครอง หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาด
ไมฟองคดี หรือศาลโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดไมพิพากษาใหริบ และผูเปนเจาของหรือผูครอบครอง
มิไดรองขอรับคืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ียึดหรืออายัดหรือวันท่ีทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี 
หรือวันท่ีศาลพิพากษาถึงท่ีสุดไมพิพากษาใหริบ แลวแตกรณี ใหตกเปนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อ
จัดการตามท่ีเห็นสมควร 

ถาส่ิงท่ียึดหรืออายัดไวนั้นเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเส่ียงตอการ
เกิดความเสียหายหรือจะเสียคาใชจายในการเก็บรักษาเกินราคาตลาดของปุย พนักงานเจาหนาท่ีโดย
อนุมัติของอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดปุยนั้น รวมท้ังภาชนะหรือหีบหอบรรจุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
หรือเอกสารเสียกอนถึงกําหนดก็ได ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน” 

มาตรา 32 ใหยกเลิกความในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 48 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการไมถูกตองเกี่ยวกับฉลาก ภาชนะหรือ
หีบหอบรรจุปุย หรืออ่ืนๆ ท่ีผูรับใบอนุญาตพึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
สงคําเตือนเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติการใหเปนไปตามคําเตือนนั้นใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในคําเตือนนั้น เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวแลวหากไมปฏิบัติตามคําเตือนให
พนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป” 

มาตรา 33 ใหยกเลิกความในมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา 51 คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหแจงเปนหนังสือให
ผูรับใบอนุญาตทราบ” 

มาตรา 34 ใหยกเลิกความในมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 54 ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองขายปุยของตนท่ีเหลือใหหมดภายในกําหนด
หกสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือวันท่ีไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี 
เวนแตพนักงานเจาหนาท่ีจะผอนผันขยายกําหนดเวลาดังกลาวให 

เม่ือครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หากปรากฏวาผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตยังจัดการ
ขายปุยท่ีเหลืออยูไมหมด ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําปุยท่ีเหลืออยูนั้นออกขายทอดตลาดหรือขายโดย
วิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร เงินท่ีไดจากการขายปุยดังกลาวเม่ือไดหักคาใชจายแลวใหคืนแก
เจาของปุยหรือผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น” 

มาตรา 35 ใหยกเลิกหมวด 8 ปุยอินทรีย มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 
มาตรา 36 ใหยกเลิกความในหมวด 9 บทกําหนดโทษ มาตรา 56 ถึงมาตรา 72 แหง

พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

“หมวด 9 
บทกําหนดโทษ 

 
มาตรา 56 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการปุยตามมาตรา 11 หรือขัดขวาง

หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 44 ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน และปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา 57 ผูใดฝาฝนมาตรา 12 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 58 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด
ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 34 (5) หรือ (7) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

มาตรา 59 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) มาตรา 26 หรือ
มาตรา 27 หรือไมปฏิบัติตามคําเตือนของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 48 ตองระวางโทษปรับต้ัง
แตส่ีพันบาทถึงสองหม่ืนบาท 
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มาตรา 60 ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิตหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 20 (2) หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 21 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูรับใบอนุญาตขายปุยเคมี ผูรับใบอนุญาตนําเขาปุยเคมี หรือผูรับใบอนุญาตสงออก
ปุยเคมีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 22 มาตรา 23 หรือมาตรา 23/1 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 61 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 21/1 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 21/2 ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนด
ตามวรรคหน่ึง 

มาตรา 62 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 หรือ 
มาตรา 42 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินส่ีพันบาท 
มาตรา 63 ผูใดผลิตปุยเคมีเพ่ือการคาโดยฝาฝนมาตรา 30 (1)  ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับต้ังแตสองแสนบาทถึงสองลานบาท 
ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม  ตองระวางโทษ

ปรับต้ังแตหนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท 
มาตรา 64 ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (1) ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต

สามปถึงสิบป และปรับต้ังแตหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถึงส่ีแสนบาท 
ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีปลอม ตองระวางโทษ

ปรับต้ังแตแปดพันบาทถึงแปดหม่ืนบาท 
มาตรา 65 ผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยชีวภาพโดยฝาฝนมาตรา 30 (1) (5) (6) 

หรือ (7) โดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพปลอม ปุยชีวภาพท่ีตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพ
ท่ีรัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน หรือปุยชีวภาพท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา 63 วรรคสอง หรือมาตรา 64 วรรค สอง มาตรา  
66 วรรคสอง มาตรา 67 วรรคสอง มาตรา 71 วรรคสอง หรือมาตรา 72 วรรคสอง แลวแตกรณี 

ผูใดผลิตเพื่อการคา ขาย หรือนําเขาปุยอินทรียโดยฝาฝนมาตรา 30 (1) (5) (6) หรือ 
(7)โดยไมรูวาเปนปุยอินทรียปลอม ปุยอินทรียท่ีตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนปุยอินทรียท่ี
รัฐมนตรีส่ังเพิกถอนทะเบียน หรือปุยอินทรียท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ตองระวางโทษหน่ึงในส่ีของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา 63 วรรคสอง หรือมาตรา 64 วรรคสอง 
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มาตรา  66 วรรคสอง มาตรา 67 วรรคสอง มาตรา 71 วรรคสอง หรือมาตรา 72 วรรคสอง แลวแต
กรณี 

มาตรา 66 ผูใดผลิตปุยเคมีเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา 30 (2) (6) หรือ (7) ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหาป และปรับต้ังแตแปดหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐานปุยท่ีรัฐมนตรี
ส่ังเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ตองระวางโทษ
ปรับต้ังแตหกหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนหาหมื่นบาท 

มาตรา 67 ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (2) (6) หรือ (7) ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสามป และปรับต้ังแตส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหนึ่งกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีผิดมาตรฐานปุยท่ีรัฐมนตรี
ส่ังเพิกถอนทะเบียน หรือปุยเคมีท่ีมีสารเปนพิษเกินกวาท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตองระวางโทษ
ปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

มาตรา 68 ผูใดขายหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (3) หรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือน
ถึงสองป หรือปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงแปดหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 69 ผูใดผลิตปุยชีวภาพเพื่อการคาโดยฝาฝนมาตรา 30 (4) ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสองปหกเดือน และปรับต้ังแตส่ีหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถาวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนปุยอินทรีย ผูกระทําตองระวางโทษ
กึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง 

ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑตองระวาง
โทษปรับต้ังแตสามหม่ืนบาทถึงเจ็ดหม่ืนหาพันบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑตองระวาง
โทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามวรรคสาม 

มาตรา 70 ผูใดขายหรือนําเขาปุยชีวภาพโดยฝาฝนมาตรา 30 (4) ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสามเดือนถึงหนึ่งปหกเดือน และปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถาวัตถุแหงการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนปุยอินทรีย ผูกระทําตองระวางโทษ
กึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง 

ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยชีวภาพต่ํากวาเกณฑตองระวาง
โทษปรับต้ังแตสองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
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ถาผูกระทําการตามวรรคสองกระทําโดยไมรูวาเปนปุยอินทรียต่ํากวาเกณฑตองระวาง
โทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามวรรคสาม 

มาตรา 71 ผูใดผลิตเพื่อการคาหรือนําเขาปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (5) ตองระวางโทษ
จําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงหาป และปรับต้ังแตส่ีหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึน
ทะเบียน ตองระวางโทษปรับต้ังแตสามหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท 

มาตรา 72 ผูใดขายปุยเคมีโดยฝาฝนมาตรา 30 (5) ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือน
ถึงสามป และปรับต้ังแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท 

ถาผูกระทําการตามวรรคหน่ึงกระทําโดยไมรูวาเปนปุยเคมีท่ีตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึน
ทะเบียน ตองระวางโทษปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงส่ีหม่ืนบาท 

มาตรา 72/1 ผูใดโฆษณาขายปุยโดยฝาฝนมาตรา 43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 72/2 ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิต ขาย หรือนําเขาปุยภายหลังท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ
แลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตองระวางโทษปรับวันละไมเกินส่ีรอยบาทตลอดเวลาท่ี
ใบอนุญาตส้ินอายุ 

มาตรา 72/3 บรรดาความผิดกรณีไมปฏิบัติตามมาตรา 22 มาตรา 23 หรือ 
มาตรา 23/1 หากผูกระทําความผิดนั้นเปนผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยชีวภาพ ตองระวาง

โทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา 60 วรรคสอง 
ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง เปนผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับปุยอินทรียตอง

ระวางโทษหนึ่งในส่ีของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา 60 วรรคสอง 
มาตรา 72/4 บรรดาความผิดกรณีฝาฝนมาตรา 20 (2) หรือมาตรา 30 (1) (5) (6) 

หรือ (7) หากวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนปุยชีวภาพ ผูกระทําความผิดตองระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา 60 มาตรา 63 วรรคหน่ึง มาตรา 64 วรรคหน่ึง มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 71 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีวัตถุแหงการกระทําความผิดเปนปุยอินทรีย ผูกระทําความผิดตองระวางโทษ
หนึ่งในส่ีของโทษท่ีกําหนดตามมาตรา 60 มาตรา 63 วรรคหน่ึง มาตรา 64 วรรคหน่ึง มาตรา 66 
วรรคหนึ่งมาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 71 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 

มาตรา 72/5 ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปน 
นิติบุคคล เวนแตกรณีตามมาตรา 72/2 ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือ
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ผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับ
ความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 

มาตรา 72/6 เม่ือศาลไดพิพากษาลงโทษผูใด เนื่องจากไดกระทําความผิดตามมาตรา 63 
 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 
 มาตรา 72 มาตรา 72/1 หรือมาตรา 72/4 ใหศาลส่ังริบปุย ภาชนะหรือหีบหอบรรจุปุย
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตปุย หรือเอกสารท่ีเกี่ยวเนื่องกับความผิดในคดีนั้นใหแกกรมวิชาการ
เกษตรเพื่อทําลายเสียหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 72/7 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และเม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตามท่ีได
เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา 37 ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 และใหใช
อัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา 38 ใหคณะกรรมการปุยตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึงดํารงตําแหนงอยู
ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการปุย
ตามพระราชบัญญัตินี้ แตท้ังนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 39 บรรดาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเคมีท่ีไดออกใหตาม
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะส้ินอายุ 

ถาผูรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยตามวรรคหนึ่งประสงคจะดําเนิน
กิจการตอไป ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยตามพระราชบัญญัตินี้กอน
ใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเดิมส้ินอายุ และใหดําเนินกิจการตามใบอนุญาตหรือ
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนปุยเดิมไปพลางกอนไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนปุยใหมหรือไดรับแจงใหทราบถึงการไมอนุญาตหรือการไมรับข้ึนทะเบียน 

มาตรา 40 ใหผูผลิตเพื่อการคา ผูขาย ผูนําเขา หรือผูสงออกปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียอยู
ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 12  และในกรณีท่ีเปนผูผลิต
หรือผูนําเขาใหยื่นคํา ขอข้ึนทะเบียนปุยตามมาตรา 38 ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเม่ือไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอข้ึนทะเบียนปุยดังกลาวแลว
ใหผูนั้นประกอบกิจการตอไปโดยถือวาเปนผูรับใบอนุญาตจนกวาจะไดรับแจงใหทราบถึงการไม
อนุญาตหรือการไมรับข้ึนทะเบียน 

ถาผูผลิตหรือผูนําเขาตามวรรคหน่ึงประสงคจะเลิกกิจการท่ีถือวาไดรับอนุญาตหรือได
ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลวแตพนักงานเจาหนาท่ีไม
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รับข้ึนทะเบียน ใหผูนั้นขายปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียของตนท่ีเหลืออยูหรือปุยชีวภาพหรือปุย
อินทรียท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไมรับข้ึนทะเบียนนั้นใหหมดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดแจงการ
เลิกกิจการ หรือวันท่ีไดรับแจงใหทราบถึงการไมรับข้ึนทะเบียน แลวแตกรณี   เวนแตพนักงาน
เจาหนาท่ีจะผอนผันขยายเวลาดังกลาวให 

ในกรณีท่ีปรากฏวาผูผลิตหรือผูนําเขาตามวรรคหน่ึง ขายปุยชีวภาพหรือปุยอินทรียท่ี
เหลืออยูไมหมดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสอง  ใหพนักงานเจาหนาท่ีนําปุยชีวภาพหรือ
ปุยอินทรียท่ีเหลืออยูหรือท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไมรับข้ึนทะเบียนนั้นออกขายทอดตลาด หรือขายโดย
วิธีอ่ืนใดตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร เงินท่ีไดจากการขายปุยดังกลาวเม่ือไดหักคาใชจายแลว ใหคืนแก
เจาของปุยหรือผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินนั้น 

มาตรา 41 บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 ซ่ึง
ใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ ท้ังน้ี จนกวาจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา 42 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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บทสัมภาษณเกษตรอําเภอ วนัท่ี 3 มิถุนายน 2555 
 1. ทานทราบหรือไมวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอมหรือไม อยางไร 
 ทราบ โดยดูจากสถานท่ีจําหนายปุยเคมีวาข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เกษตร
อําเภอหรือไม หากไมข้ึนสันนิษฐานไวกอนวาเปนปุยเคมีปลอมและหากจะพิสูจนเบ้ืองตนใหดูการ
ละลายของน้ําวาการละลายของน้ําเปนอยางไร หากมีแตสวนประกอบของปุยโดยเนื้อแมปุยมีนอยก็
จะละลายนํ้าไดชาหากมีเนื้อปุยตามจํานวนท่ีระบุก็จะละลายไดเร็วแตวิธีการนี้ก็สํารวจไดแตเพียง
ปริมาณเนื้อปุยไมอาจตรวจพิสูจนไดวาธาตุปุยท่ีระบุขางฉลากเปนเร่ืองจริงหรือไม เพราะการจะ
ตรวจธาตุตองดูท่ีหองปฏิบัติการเคมีของกรมวิชาการเกษตร อยู ท่ีสํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร 
 2. ทานมีความเห็นอยางไรบาง ท่ีจะกําหนดสูตรมาตรฐานปุยเคมีไวในพระราช 
บัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะเวลาการจับกุมเร่ืองปุยเคมีปลอมจะไดมีความชัดเจนในการลงโทษและ
ในการกําหนดสูตรปุยเคมีควรระบุดวยวา  ปุยเคมีมาตรฐานคือปุยท่ีมีสูตร............และปุยท่ีข้ึน
ทะเบียนไดตองเปนปุยท่ีธาตุอาหารไนโตเจน..........ฟอสฟอรัส..........โปรแตสเซียม............เปนตน  
ไวในกฎหมายแทนการเขียนไวในประกาศซ่ึงเปล่ียนแปลงไดงาย 
 3. ทานมีความคิดเห็นอยางไร  กับหนวยงานท่ีควบคุมคุณภาพของปุย 
 เห็นดวยเพราะหนวยงาน   และบุคคลากรท่ีรับผิดชอบไมเพียงพอตอความตองการของ
เกษตรกรและประชาชน  เคร่ืองมือท่ีทําการตรวจวิเคราะหไมเพียงพอ  ระยะเวลาของการตรวจ
คอนขางลาชาไมทันตอเวลา   
 4. ทานมีความเห็นอยางไรกับการตั้งหนวยงานระดับกรมควบคุมปุยโดยเฉพาะ 
 ไมเห็นดวยเพราะจะทําใหส้ินเปล้ืองงบประมาณของแผนดิน  แตเห็นวาควรเพิ่ม
เคร่ืองมือในการตรวจวิเคราะหเร่ืองวัสดุการเกษตรใหมากข้ึนโดยใหเกษตรอําเภอทุกอําเภอมี
เคร่ืองตรวจวัสดุการเกษตรทุกชนิด  เพิ่มบุคลากรการเกษตรใหมากข้ึนจะเปนการดีกวาการต้ัง
หนวยงานระดับกรมเนื่องจากใชงบประมาณมาก 
 5. ตามท่ีทานสังเกตหรือเลือกซ้ือปุยเคมี  เวลาซ้ือปุยเคมีสวนใหญเลือกซ้ือจากเรื่องใด 
 จากการสังเกตในพ้ืนท่ีพบวาเกษตรกรสวนใหญจะเลือกซ้ือปุยเคมีโดยคํานึงถึงเร่ือง  
ราคา  ตรา  ยี่หอ  สูตรของปุย  เปนสําคัญ   
 6. ทานทราบหรือไมวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูในปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร  ทานเห็น
ดวยหรือไม  กับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูใน
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กระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 
 ทราบ ธาตุอาหารพืชแตละชนิดมีหนาท่ีแตกตางกันไป ถาพืชไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ 
ก็จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารแตกตางกันไปตามชนิดของธาตุอาหารนั้นๆ เชน ไนโตรเจน ทํา
หนาท่ีเปนสวนประกอบของโปรตีน ชวยใหพืชมีสีเขียว  เรงการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตและอาการ
ท่ีขาดคือใบเหลืองเล็ก ตนแคระแกรน ผลผลิตตกตํ่า ฟอสฟอรัสทําหนาท่ีเปนตัวเรงการเจริญเติบโต
และการแพรกระจายของราก การออกดอกผล และสรางเมล็ด อาการที่ขาดระบบรากไมเจริญเติบโต  
ใบแกจะเปล่ียนสีเขียวเปนสีมวงและหลุดรวงไป ดอกและผลไมสมบูรณ โปตัสเซียมทําหนาท่ีเปน
ตัวชวยเรงพืชใหแข็งแรง ดานทานโรคและแมลง ผลผลิตมีคุณภาพดี อาการท่ีขาดพืชไมแข็งแรง  
ไมทนแลง ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า ไมสะสมแปงและน้ําตาล สีไมสวย น้ํามันนอย 
 เห็นดวยกับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ี
อยูในกระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2550 และควรกําหนดใหในการโฆษณาตองระบุดวยวาแมปุยที่นํามาผสมนําเขามาจากประเทศ
ใด เพื่อเกษตรกรจะไดมีการเปรียบเทียบและตัดสินใจกับปุยเคมีท่ีจะซ้ือวาเหมาะสมกับราคาท่ี
จําหนายหรือไม 
 7.  ทานทราบหรือไมวาการขายตรงเปนอยางไร  ทานเคยพบการขายตรงปุยเคมีหรือไม
อยางไร 
 ทราบ การขายตรงคือการขายสินคาหรือบริการในลักษณะของการขายตอผูบริโภค
โดยตรงในท่ีท่ีผูบริโภคอยู ไมใชสถานท่ีขายปกติ เชน ปกติขายปุยเคมีท่ีรานก็นําปุยเคมีไปขายตาม
ไร ตามสวนตางๆ 
 พบการขายตรงปุยเคมีเสมอสวนใหญจะเปนการขายของผูผลิตปุยเคมีรายใหมเพื่อหา
ลูกคา ทําตลาดใหแกบริษัท และเปนการขายปุยเคมีท่ีไมมีใบอนุญาต เชน ผลิตเองแลวนํามาขายตาม
สวน ไร นา ซ่ึงจะขายดีมากกวาการขายตามรานเนื่องจากในการขายจะมีการลดราคา มีการแจกของ
แถม 
 8. ทานเห็นดวยหรือไม  กับการกําหนดหามนําปุยเคมีมาขายตรงไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะขณะนี้เกษตรอําเภอ  มีบุคลากรไมเพียงพอตอพื้นท่ีการเกษตรท่ีทําการ
ตรวจสอบ ในการตรวจสอบก็ตรวจไดเฉพาะเวลาราชการเทานั้นไมอาจตรวจสอบนอกเวลาราชการ
ไดและโดยสภาพของการขายปุยเคมีตองมีใบอนุญาตการขายปุยเคมีและในใบอนุญาตจะระบุ
สถานท่ีจําหนายปุยเคมีไว จะนําไปจําหนายปุยเคมีนอกจากพื้นท่ีในใบอนุญาตไมได 
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 9. ทานมีความเห็นอยางไรกับมาตรการลงโทษท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  
2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2550  ท่ีมีแตโทษจําคุก ปรับหรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
 เห็นวาควรเพ่ิมความเสียหายทางแพงใหแกเกษตรกรดวยเพราะพืชบางอยาง 1 ปมีคร้ัง
เดียวแตกฎหมายจําคุก ปรับหรือท้ังจําท้ังปรับ เกษตรกรไมไดอะไร หากใหเกษตรกรไปฟองเปนคดี
ใหมก็เสียเวลาเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญจะอยูในพื้นท่ีหางไกลความเจริญ การคมนาคมคอนขาง
จะเดินทางลําบาก เชน อยูบนเขา เนินเขา     
 10. ทานวามาตรการลงโทษในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ควรมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 
 ควรจะบัญญัติกฎหมายเหมือนลักษณะคดีฉอโกงคือใหพนักงานอัยการเรียกความ
เสียหายสวนแพงใหแกเกษตรกรดวย 
 
บทสัมภาษณนักวิชาการเกษตร วันท่ี 7  มิถุนายน  2555 

1. ทานทราบหรือไมวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอมหรือไม อยางไร 
ไมทราบวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอมหรือไม   

 ปุยปลอม คือ ปุยท่ีมีปริมาณธาตุอาหารพืชไมถึง 90 เปอรเซ็นต ของปริมาณที่ระบุไว
บนกระสอบ เชน ปุยสูตร 16-16-8   ถาวิเคราะหแลวมีเนื้อธาตุไนโตรเจนไมถึง 14.4 เปอรเซ็นต 
(14.4 = 90 เปอรเซ็นตของ 16) เนื้อธาตุฟอสฟอรัส ไมถึง 14.4 เปอรเซ็นต (14.4 = 90 เปอรเซ็นต
ของ 16) หรือเนื้อธาตุโพแทสเซียมไมถึง 7.2 เปอรเซ็นต (7.2 = 90 เปอรเซ็นตของ 8) อยางใดอยาง
หนึ่งแสดงวาปุยสูตรนี้เปน ปุยปลอม  แตปุยกระสอบใดมีปริมาณเนื้อธาตุมากกวา 90 เปอรเซ็นต 
แตไมครบตามปริมาณท่ีระบุไวบนกระสอบ หมายความวา ปุยกระสอบนั้นเปนปุยเคมีผิดมาตรฐาน 
 การจะรูวาปุยเคมีท่ีพบเปนเปนเคมีปลอมหรือไม  ตองนํามาตรวจสอบดวยเคร่ืองมือ
ทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวจึงจะสามารถทราบไดวาปุยเคมีท่ีตรวจพบเปนปุยเคมีปลอมหรือผิด
มาตรฐาน 
 2.   ทานมีความเห็นอยางไรบาง ท่ีจะกําหนดสูตรมาตรฐานปุยเคมีไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะหลังจากท่ีมีการตรวจสอบเคร่ืองทางวิทยาศาสตรวาปุยนั้นมีธาตุอาหาร
จํานวนเทาไหรแลวการปรับบทลงโทษ  สามารถทําไดงายเนื่องจากเทียบเคียงกฎหมายไดเลย 
 
 

DPU



138 

 3. ทานมีความคิดเห็นอยางไร  กับหนวยงานท่ีควบคุมคุณภาพของปุย 
 ปริมาณของเคร่ืองมือ บุคคลากรไมเพียงพอเพราะเมื่อมีการตรวจจับปุยปลอม จะตอง
นําไปตรวจสอบกับแล็บของกรมวิชาการการเกษตร ซ่ึงมีอยูจุดเดียวท่ีกรมวิชาการการเกษตร โดย
กระบวนการตรวจสอบปุยปลอมหลังจับกุมและยึดสินคา จําเปนตองใชเวลานานมาก เนื่องจากแล็บ 
ของกระทรวงเกษตรมีกําลังจํากัด บางรายตองใชเวลานานนับป จึงจะมีผลออกมาใหรูวาเปนปุย
ปลอมหรือไม ระหวางนี้โรงงานอาจจะผลิตปุยปลอมยี่หออ่ืนไมใชยี่หอท่ีถูกยึด ออกมาจําหนายไป
เร่ือยๆ หรือบางรายถูกปดโรงงานก็ไปเปดใหม และผลิตปุยปลอมเหมือนเดิม 
 4. ทานมีความเห็นอยางไรกับการตั้งหนวยงานระดับกรมควบคุมปุยโดยเฉพาะ 
 เห็นดวยเพราะจะไดลดข้ันตอน เวลาในการตรวจสอบปุยชนิดตางๆ โดยการดําเนินคดี
ตางๆก็จะเปนไปดวยความรวดเร็วและปองกันการไปกระทําผิดข้ึนอีกเนื่องจากการตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตรใชเวลานาน 
 5. ตามท่ีทานสังเกตหรือเลือกซ้ือปุยเคมี เวลาซ้ือปุยเคมีสวนใหญเลือกซ้ือจากเรื่องใด 
 สวนใหญเปนเร่ืองของราคา  กับตราของผูผลิตปุยโดยไมสนใจสูตร 
 6.  ทานทราบหรือไมวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูในปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร ทานเห็น
ดวยหรือไม  กับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูใน
กระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 
 พอทราบบางแตก็ไมทราบท้ังหมด  เห็นดวย กับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมี
ตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูในกระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 เพราะจะทําเกษตรกรเขาใจประโยชนของ
ปุยเคมีมาข้ึน 
 7.   ทานทราบหรือไมวาการขายตรงเปนอยางไร  ทานเคยพบการขายตรงปุยเคมีหรือไม
อยางไร 
 ทราบคือการเอาสินคาไปขายกับผูบริโภคโดยไมผานพอคาคนกลาง 
 พบการขายตรงปุยเคมีสวนใหญเปนเร่ืองการแบกปุยไปขายตามไร  นา  พื้นท่ี
การเกษตร 
 8. ทานเห็นดวยหรือไม  กับการกําหนดหามนําปุยเคมีมาขายตรงไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดขายตรง พ.ศ. 2545 มีขอความขัดแยงกัน
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อยูเพราะพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  
การขายปุยตองขายตามสถานท่ีระบุในใบอนุญาตแตพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดขายตรง  
พ.ศ. 2545 การทําธุรกิจขายตรงใหทําการขายตรงไดแตตองมีการจดทะเบียนขายตรงตามพระราช 
บัญญัติขายตรงและตลาดขายตรง พ.ศ. 2545 ซ่ึงเหมือนวาการขายตรงสามารถขายสินคาได 
ทุกประเภทแมจะเปนปุยเคมี 
 9. ทานมีความเห็นอยางไรกับมาตรการลงโทษท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  
2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ท่ีมีแตโทษจําคุก ปรับหรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
 เห็นวาโทษท่ีลงเหมาะสมอยูแลวเพราะเนื่องจากพึ่งมีการแกไขไป     
 10.  ทานวามาตรการลงโทษในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ควรมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 
 ควรแกไขปรับปรุงคดีตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยใหถือวาคดีตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 เปนคดีแพงเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเกษตรนาจะได
ประโยชนมากกวา 
 
บทสัมภาษณสารวัตรเกษตร วันท่ี  9  มิถุนายน  2555 
 1.   ทานทราบหรือไมวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอมหรือไม  อยางไร 
 ไมทราบวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอมหรือไม เพราะการจะทราบวาปุยปลอมหรือไม
จะตองนําปุยไปตรวจดวยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรของกรมวชิาการเกษตร เม่ือไดผลก็จะสรุปไดวา
ปุยดังกลาวเปนปุยปลอมหรือไม ซ่ึงถาหากมีผูแจงวาพบปุยปลอมสารวัตรเกษตรคงทําไดเพียงขอ
หมายคน และทําการยึดไวเพื่อรอผลการตรวจสอบเทานั้น 
 2. ทานมีความเห็นอยางไรบาง ท่ีจะกําหนดสูตรมาตรฐานปุยเคมีไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะจะไดเกิดความชัดเจนแนนอนและปองกันการปกปดความผิดเน่ืองจาก
สวนใหญเม่ือถูกจับกุมก็จะทําเอกสารยอนหลังวา ปุยท่ีจําหนายมีการข้ึนทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  
จึงควรบัญญัติใหชัดเจนในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 วานอกจากท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 เปนปุยท่ีผิดกฎหมายท้ังหมดนาจะดีกวาการเขียนไวใน
ประกาศและใบอนุญาตข้ึนทะเบียน 
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 3. ทานมีความคิดเห็นอยางไร  กับหนวยงานท่ีควบคุมคุณภาพของปุย 
 เนื่องจากมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพียงหนวยงานเดียวคือกรมวิชาการเกษตร การตรวจ 
สอบจึงเปนไปอยางลาชา แมจะมีการขยายหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เชน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรมวิทยาศาสตร แตก็ไมเพยีงพอเน่ืองจากสินคาปุย
มีผูบริโภคจํานวนมาก 
 4.  ทานมีความเห็นอยางไรกับการตั้งหนวยงานระดับกรมควบคุมปุยโดยเฉพาะ 
 เห็นดวยเนื่องจากขณะน้ีการควบคุมปุยจะอยูในหนวยงานท่ีเรียกวาสํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร โดยแผนกที่รับผิดชอบคือสารวัตรเกษตรซ่ึง นอกจากสารวัตรเกษตรจะ
รับผิดชอบเร่ืองปุยแลว ยังตองรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติพันธพืช พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติพันธพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงถือ
เปนงานท่ีหนัก  การแยกปุยออกไปตางหากนาจะเปนเร่ืองท่ีดีของเกษตรกรผูใชปุยทุกประเภท 
 5.   ตามท่ีทานสังเกตหรือเลือกซ้ือปุยเคมี เวลาซ้ือปุยเคมีสวนใหญเลือกซ้ือจากเรื่องใด 
 เปนเร่ืองของราคา และของแถม  
 6.   ทานทราบหรือไมวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูในปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร ทานเห็น
ดวยหรือไม  กับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูใน
กระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2550 
 ทราบธาตุอาหารบางชนิดแตทราบไมหมดทุกตัว  เห็นดวยหากมีการกําหนดใหในการ
โฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูในกระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  
2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 เพราะจะทําใหเกษตรกรมีโอกาส
เลือกซ้ือปุยเคมีไดหลากหลายมากกวาเปนการผูกขาดกับรานคาเพียงรานเดียว 
 7.   ทานทราบหรือไมวาการขายตรงเปนอยางไร  ทานเคยพบการขายตรงปุยเคมีหรือไม
อยางไร 
 ทราบ การขายตรงคือการเอาสินคาไปขายกับเกษตรกรโดยตรงโดยไมผานรานคา 
 พบการขายตรงปุยเคมี คือขับรถกระบะบรรทุกปุยเคมี เคมีการเกษตร อุปกรณ
การเกษตรชนิดตางๆ ไปขายตามไร นา พื้นท่ีการเกษตร สวนใหญจะมีของแถมและนิยมใหเครดิต
ยาวๆ 
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 8. ทานเห็นดวยหรือไม  กับการกําหนดหามนําปุยเคมีมาขายตรงไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะสินคาปุยไมสามารถทําการขายตรงไดเนื่องจากในใบอนุญาตระบุไว
ชัดเจนอยูแลววาใหขาย ณ ท่ีใด จึงไมอาจนําไปเรขายตามท่ีตางๆได 
 9. ทานมีความเห็นอยางไรกับมาตรการลงโทษท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  
2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550 ท่ีมีแตโทษจําคุก ปรับหรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
 ไมเกิดประโยชนอะไรมากนักเพราะโรงงานผลิตปุยปลอมสวนใหญไมคอยเกรงกลัว
กฎหมายมากนัก แมวาตามกฎหมายแลวโรงงานผลิตปุยตองขออนุญาตจากกระทรวงเกษตรฯ หาก
ทําผิดกฎหมายจะถูกยึดใบอนุญาตและมีโทษอาญาดวย เนื่องจากเบ้ืองลึกแลว หากถูกจับกุมใน
เบ้ืองตนจะทําการเจรจากับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือไมใหเร่ืองข้ึนไปถึงศาล หรือกรณีท่ีเร่ืองข้ึนสู
ศาลและศาลตัดสินแลว นายทุนตัวจริงมักจะไมถูกดําเนินการตามกฎหมาย ผูท่ีรับผิดชอบคือ
ผูจัดการโรงงาน 
 10.  ทานวามาตรการลงโทษในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ควรมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 
 ควรมีกฎหมายในลักษณะท่ีเม่ือมีการลงโทษตามพระราชบัญญัติปุย  พ.ศ.  2518  แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ควรใหศาลกําหนดคาเสียหายใหเกษตรกรดวย 
 บทสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจปุยเคมี วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 
 1.  ทานทราบหรือไมวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอมหรือไม อยางไร 
 ไมทราบ การรูวาปุยเคมีปลอมหรือไม จะตองมีการนําไปพิสูจนใชจึงจะทราบผล และ
ผลท่ีเกิดตรงตามโฆษณาหรือไม หากไมตรงตามโฆษณาก็ถือวาเปนปุยเคมีปลอมเพราะถือวาธาตุ
อาหารท่ีระบุไวไมตรงกับท่ีโฆษณาหรือตองนําปุยเคมีไปตรวจท่ีเกษตรอําเภอจะมีเคร่ืองตรวจ
เบ้ืองตน แตหากจะทราบผลแนนอนตองไปที่สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร 
 2.   ทานมีความเห็นอยางไรบาง ท่ีจะกําหนดสูตรมาตรฐานปุยเคมีไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะจะไดชัดเจนเวลาเจาหนาท่ีตรวจสอบ เนื่องจากปุยเคมีมีหลายสูตรและ
สูตรท่ีข้ึนทะเบียนก็มีมาก  จึงควรกําหนดใหชัดในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 วาสูตรท่ีจะข้ึนทะเบียนไดควรมีธาตุอาหารหลักข้ันต่ํา
เทาไหร ข้ันสูงเทาไหร เพื่อความชัดเจนและมาตรฐานของปุยเคมี 
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 3.   ทานมีความคิดเห็นอยางไร  กับหนวยงานท่ีควบคุมคุณภาพของปุย 
 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมปุยอยูท่ีสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการ
เกษตร  ซ่ึงมีหนวยงานเดียว  การติดตอประสานงานคอนขางลาชาเนื่องจากปริมาณงานมาก  และ
สถานท่ีก็แคบไมเพียงพอกับปริมาณของประชาชนผูใชบริการเนื่องจากสํานักควบพืชและวัสดุ
การเกษตร  ดูแลหลายดานไมใชเร่ืองของปุยเคมีเพียงอยางเดียว 
 4.  ทานมีความเห็นอยางไรกับการตั้งหนวยงานระดับกรมควบคุมปุยโดยเฉพาะ 
 เห็นดวยเพราะหนวยงานท่ีควบคุมเร่ืองปุยเคมีโดยเฉพาะยังไมมี ตองไปพึ่งพาสํานัก
ควบพืชและวัสดุการเกษตร ซ่ึงเร่ืองปุยเปนเร่ืองท่ีสําคัญเนื่องจากเกษตรกรทุกคนตองใสปุย    
 5. ตามท่ีทานสังเกตหรือเลือกซ้ือปุยเคมี เวลาซ้ือปุยเคมีสวนใหญเลือกซ้ือจากเรื่องใด 
 การโฆษณาในรูปแบบตางๆ ปุยเคมีท่ีเคยทําการใชและสอบถามเกษตรขางเคียงท่ี
ผลผลิตมีคุณภาพหรือเปนท่ีตองการของทองตลาด 
 6. ทานทราบหรือไมวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูในปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร ทานเห็น
ดวยหรือไม  กับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูใน
กระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 
 ทราบเพียงบางธาตุ เชน ไนโตเจนชวยเสริมสรางลําตน ฟอสฟอรัสชวยเสริมสรางราก  
โปแตสเซียมชวยเสริมสรางดอกผล เห็นดวยกับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุ
สรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูในกระสอบเพราะจะทําใหเกษตรกรไดทราบถึงธาตุอาหารแตละ
ชนิดวามีประโยชนอยางไรบาง  และควรกําหนดไปดวยวาธาตุอาหารหรือเคมีดังกลาวนําเขาหรือ
ไดมาจากท่ีใด สวนไหนดวย 
 7.   ทานทราบหรือไมวาการขายตรงเปนอยางไร  ทานเคยพบการขายตรงปุยเคมีหรือไม
อยางไร 
 การขายตรงคือการเอาสินคาไปขายโดยตรงกับผูบริโภค โดยผูบริโภคไมตองไปซ้ือเอง
ท่ีรานจําหนายสินคา แตรานจําหนายสินคาหรือตัวแทนจําหนายสินคาจะเปนผูไปติดตอขายกับ
ผูบริโภคโดยตรง โดยการขายตรงเรื่องปุยเคมีพบเห็นเสมอคือบรรทุกปุยเคมีไปเรขายตาม ตามไร  
นา สวน โดยเฉพาะชวงฤดูใสปุยชวงตนฝน ปลายฝน 
 8.   ทานเห็นดวยหรือไม  กับการกําหนดหามนําปุยเคมีมาขายตรงไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะการขายตรงสวนใหญจะไมคํานึงถึงผลิตภัณฑท่ีจําหนาย และไมคํานึงถึง
คุณภาพท่ีเปนจริง แตจะอวดอางสรรพคุณเร่ืองผลิตภัณฑเปนอยางเดียวเพื่อหวังปริมาณหรือยอด 
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ขายท่ีสูง ซ่ึงในเร่ืองการอวดอางก็ไมอาจเปนจริงและจะทําใหเกษตรไมมีเวลาคิดเปรียบเทียบกับ
ปุยเคมีของบริษัทอ่ืน 
 9. ทานมีความเห็นอยางไรกับมาตรการลงโทษท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  
2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ท่ีมีแตโทษจําคุก ปรับหรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
 มีแตโทษจําคุกกับปรับ ไมมีการชดเชยทางแพงซ่ึงเกษตรกรสวนใหญไมตองการใหให
จําคุกและปรับแตมีความคิดเห็นตองการไดรับการชดเชยการเสียประโยชนหรือราคาท่ีควรจะได   
 10.  ทานวามาตรการลงโทษในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ควรมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 
 ควรมีกฎหมายท่ีกําหนดโทษทางแพงใหเกษตรกรผูบริโภค  
 
บทสัมภาษณเกษตรกรสวนยาง วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2555 
 1.  ทานทราบหรือไมวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอมหรือไม  อยางไร 
 ไมทราบเพราะการจะทราบวาปุยเคมีปลอมหรือไม  ตองดูหลังจากท่ีทําการใสปุยเคมี
ไปแลวประมาณ  1  เดือนวาพืชเปนไปตามท่ีโฆษณาหรือไม  จึงจะสามารถบอกไดวาปุยเคมีปลอม
หรือไม  แตเกษตรอําเภอเคยแนะนําการตรวจสอบปุยเคมีเบ้ืองตนวา  ใหหยิบปุยเคมีมาหนึ่งกํามือ  
ใชนิ้วมือบีบถาแตกละเอียดถือวาเปนปุยมาตรฐานหรือตักนําใสแกวและเอาปุยเคมีใสหากละลายน้ํา
ไดดีแสดงวาปุยมีมาตรฐาน  
 2.  ทานมีความเห็นอยางไรบาง  ท่ีจะกําหนดสูตรมาตรฐานปุยเคมีไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะจะทําใหเกษตรกรผูใชปุยเคมีไดปุยท่ีมีคุณภาพ และปราศจากปุยเคมี
ปลอมปนท่ีกําลังระบาดอยูเปนจํานวนมาก 
 3.  ทานมีความคิดเห็นอยางไร  กับหนวยงานท่ีควบคุมคุณภาพของปุย 
 เคยนําปุยไปตรวจโดยไปติดตอกับเกษตรอําเภอ แตเกษตรอําเภอใหไปท่ีกรมวิชาการ
เกษตร เวลาไป สถานท่ีคอนขางแออัด คนนําผลิตภัณฑเกี่ยวกับการเกษตรไปตรวจเยอะ กวาจะ
ไดผลคอนขางลาชานาน 
 4.   ทานมีความเห็นอยางไรกับการตั้งหนวยงานระดับกรมควบคุมปุยโดยเฉพาะ 
 เห็นดวยเพราะจะทําใหผลการตรวจเปนไปดวยความรวดเร็ว  
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 5.   ตามท่ีทานสังเกตหรือเลือกซ้ือปุยเคมี  เวลาซ้ือปุยเคมีสวนใหญเลือกซ้ือจากเรื่องใด 
 จะใชปุยเคมีท่ีเคยทําการใชสอบถามเพ่ือนขางเคียง สอบถามจากเกษตรอําเภอ สารวัตร
เกษตรและดูจากโฆษณาของบริษัทตางๆ แลวนํามาเปรียบเทียบกัน 
 6.   ทานทราบหรือไมวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูในปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร  ทานเห็น
ดวยหรือไม  กับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูใน
กระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 
 ไมทราบวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูในปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร เห็นดวยเพราะจะไดมี
ความชัดเจน  บางท่ีสอบถามพนักงานขายบางคนยังไมรู 
 7.   ทานทราบหรือไมวาการขายตรงเปนอยางไร  ทานเคยพบการขายตรงปุยเคมีหรือไม
อยางไร 
 การขายตรงคือยกเอาสินคาไปขายสถานท่ีผูบริโภคใช เคยพบการขายตรงปุยเคมี
เนื่องจากบริษัทสวนใหญจะนิยมเจาะตลาดสินคากับเกษตรกรโดยตรง ลักษณะของการขายจะเปน
การลงพื้นท่ีตามไร สวน โดยจะเอาดินของเกษตรกรมาตรวจดวยเคร่ืองมือของบริษัทและเครื่องจะ
ออกมาเปนวาในดินมีธาตุอาหารอะไรบาง ควรใสธาตุอะไร ซ่ึงธาตุแตละชนิดท่ีขาดบริษัทก็จะมี
การจําหนายในราคาถูกและหากเม่ือตรวจดินแลวไมซ้ือสินคาของบริษัทเกษตรกรก็จะเสียคาตรวจ
ดินคอนขางแพง 
 8.   ทานเห็นดวยหรือไม  กับการกําหนดหามนําปุยเคมีมาขายตรงไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะในการขายตรงสวนใหญผูขายจะชอบโฆษณาเกินความจริง และไมมีใคร
รับประกันสินคาได สวนใหญเหตุผลท่ีซ้ือปุยท่ีนํามาขายตามไร สวนก็เนื่องจากมีการลดราคา ให 
เครติตนาน มีของแถม ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรคิดแตเร่ืองราคากับของแถมจนลืมเร่ืองคุณภาพ 
 9. ทานมีความเห็นอยางไรกับมาตรการลงโทษท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  
2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2550 ท่ีมีแตโทษจําคุก ปรับหรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
 ไมเกิดประโยชนเพราะเกษตรกรไมไดอะไรนาจะมีการกําหนดชดเชยคาเสียโอกาส
ใหแกเกษตรกรมากกวาการลงโทษจําคุก ปรับหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 10.  ทานวามาตรการลงโทษในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ควรมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 
 ควรมีกฎหมายท่ีกําหนดถึงการชดใชการขาดประโยชนของสินคาการเกษตร  
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บทสัมภาษณเกษตรกรสวนผลไม  วันท่ี  14  กรกฎาคม 2555 
 1.   ทานทราบหรือไมวาปุยเคมีท่ีพบเปนปุยเคมีปลอมหรือไม  อยางไร 
 ทราบการจะดูวาปุยเคมีปลอมหรือไมตองดูจากรานจําหนาย ปกติจะซ้ือจากรานท่ีซ้ือ
ประจําเพราะมั่นใจในคุณภาพของสินคาและการรับประกันของทางราน หากไปซ้ือท่ีอ่ืนๆ จะตอง
ขอแกะดูเนื้อปุยวาละลายน้ําไดดีหรือไม   
  2.   ทานมีความเห็นอยางไรบาง ท่ีจะกําหนดสูตรมาตรฐานปุยเคมีไวในพระราช 
บัญญัติปุย พ.ศ. 2518  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะเกษตรกรใชปุยเคมีไปแลวและไมไดผลผลิตตามท่ีโฆษณา ผูผลิตปุยจะ
บอกวาปุยชนิดนี้เปนบริษัทลูกของบริษัทอ่ืนซ่ึงมีสูตรเดียวกันเพื่อปดความรับผิดชอบ หากมีการ
กําหนดสูตรไวในกฎหมายจะทําใหผูผลิตปุยเคมี ปฏิเสธความรับผิดชอบไมไดและสะดวกแกการ
ลงโทษ 
 3. ทานมีความคิดเห็นอยางไร  กับหนวยงานท่ีควบคุมคุณภาพของปุย 
 มีท่ีกรมวิชาการเกษตรท่ีเดียวการเดินทางไปคอนขางลําบาก ไมมีสาขาและการสงดิน  
ปุยเคมี  ไปตรวจกวาจะไดผลการตรวจลาชามาก จนตองไปซ้ือเคร่ืองมือมาตรวจดินเบ้ืองตนเอง 
 4.   ทานมีความเห็นอยางไรกับการตั้งหนวยงานระดับกรมควบคุมปุยโดยเฉพาะ 
 เห็นดวยเพราะจะทําใหการตรวจปุยเคมีทําไดดวยความรวดเร็วข้ึน และเคร่ืองมือ  
อุปกรณการตรวจปุยเคมีจะมีมาตรฐานดีกวาเดิมมาก  
 5.   ตามท่ีทานสังเกตหรือเลือกซ้ือปุยเคมี เวลาซ้ือปุยเคมีสวนใหญเลือกซ้ือจากเรื่องใด 
 เลือกซ้ือจากรานท่ีเคยใชประจําหากรานท่ีเคยซ้ือประจําหมดจะไปสอบถามจากเกษตร
อําเภอเกี่ยวกับรานท่ีจําหนายเพราะเกษตรอําเภอจะทราบวารานไหนปุยเคมีเปนปุยท่ีไดมาตรฐาน 
 6.   ทานทราบหรือไมวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูในปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร  ทานเห็น
ดวยหรือไม  กับการกําหนดใหในการโฆษณาปุยเคมีตองระบุสรรพคุณของเคมีแตละชนิดท่ีอยูใน
กระสอบไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2550 
 ไมทราบวาธาตุอาหารแตละชนิดท่ีอยูในปุยเคมีทําหนาท่ีอะไร เห็นดวยเพราะจะไดใช
ปุยเคมีใหตรงตามความตองการของพืช 
 7.   ทานทราบหรือไมวาการขายตรงเปนอยางไร  ทานเคยพบการขายตรงปุยเคมีหรือไม
อยางไร 
 การขายตรงคือการขายสินคาท่ีบานของผูบริโภค เคยพบการขายตรงปุยเคมีบอยมาก
สวนใหญจะเปนบริษัทใหมๆ ตราใหมๆ สวนใหญจะมาอธิบายวาสินของตนดีกวาสินคาของผูผลิต
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รายอ่ืนท้ังราคาถูกกวา ซ่ึงเกษตรกรก็ไมอาจรูวาเปนความจริงหรือไมเพราะขาดความรูดานเคมี
การเกษตร 
 8.   ทานเห็นดวยหรือไม  กับการกําหนดหามนําปุยเคมีมาขายตรงไวในพระราชบัญญัติ
ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
 เห็นดวยเพราะการขายตรงสวนใหญจะโฆษณาเกินความจริง บางคร้ังผูผลิตท่ีทําการ
ขายตรงมาขายท่ีบานเพียงคร้ังเดียวและเลิก  บางคร้ังหลอกใหซ้ือปุยเคมีจํานวนมากโดยอางวาราคา
ถูกหากไมซ้ือก็จะไมไดราคานี้อีกแลว บางคร้ังก็มาหลอกวาถาซ้ือครบจะไดรถมอเตอรไซดหรือ 
ตั๋วเคร่ืองบินฟรี 
 9.  ทานมีความเห็นอยางไรกับมาตรการลงโทษท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ.  
2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ท่ีมีแตโทษจําคุก ปรับหรือท้ังจํา
ท้ังปรับ 
 ไมเห็นดวยเพราะเกษตรกรไมไดอะไร  
 10.  ทานวามาตรการลงโทษในพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ควรมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 
 ควรเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยผลผลิตทางการเกษตร  
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ประวัติผูเขียน 
   
ช่ือ-นามสกุล        เอกรัฐ  ชัดใจ 
วัน-เดือน-ปเกิด     6  มีนาคม  2526 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   ปการศึกษา 2545         
   ประกาศนยีบัตรวิชาวาความ รุนท่ี  22  
   สํานักฝกอบรมวิชาวาความแหงสภาทนายความ 
       ปการศึกษา   2547 
   เนติบัณฑิตไทย สมัยท่ี  59 
   สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
   ปการศึกษา  2549      
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ทนายความ   
   สํานักงานเอกรัฐและเพื่อนทนายความ 
   37/2  หมู  4  ตาํบลลาดหลุมแกว 
   อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140 
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