
สรุปสถานการณ์การขึนทะเบียนวัตถุอนัตรายทางการเกษตร 
 

• วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2551  พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย(ฉบบัที� 3)  ฉบบัปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551 ได้รับ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ที� 1 พ.ศ.2551  โดยทั *งนี *ใน มาตรา 26 ของพ.ร.บ.ฉบบันี *ได้กําหนดให้
ใบสําคญัการขึ *นทะเบียนวตัถอุนัตรายชนิดที� 2 และชนิดที� 3 หรือใบรับแจ้งการดําเนินการผลติ นําเข้า 
ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ�งวตัถอุนัตรายชนิดที� 2 ที�ออกให้ตามพระราชบญัญัติวตัถอุนัตราย 
พ.ศ. 2535 ก่อนวนัที�พระราชบญัญตันีิ *ใช้บงัคบั คงใช้ได้ต่อไปอีก 3 ปีนบัแต่วนัที�พระราชบญัญตัินี *ใช้
บงัคบั ซึ�งจะมีผลให้วตัถอุนัตรายชนิดที� 2 และที� 3 ข้างต้นต้องนํามาขึ *นทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัที� 22 สิงหาคม 2554 โดยใบสาํคญัการขึ *นทะเบียนวตัถอุนัตรายให้มีอายไุม่เกิน 6 ปี จาก
เดิมที�ไม่มีการกําหนดอาย ุ

ในช่วงระยะเวลาภายใน 1 ปีหลงัจากมีการประกาศใช้กฎหมายสมาคมอารักขาพืชไทยได้ส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมประชมุร่างกฎหมายที�สืบเนื�องจากพ.ร.บ.วตัถอุนัตราย (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2551 รวม 2 ฉบบั
จนเสร็จเรียบร้อยได้แก่ ประกาศกระทรวงเกษตรฯเรื�อง การขึ *นทะเบียนวตัถอุนัตราย และประกาศกรม
วิชาการเกษตรเรื�อง กําหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ์ และวิธีการขึ *นทะเบียนวตัถอุนัตราย  

• วันที� 20 มกราคม 2552 ประกาศกระทรวงเกษตรฯเพื�อกําหนดรายละเอียดในการขึ *นทะเบียนวตัถุ
อนัตรายได้รับการประกาศในราชกิจจานเุบกษา โดยประกาศฉบบันี *ได้กําหนดให้การขอขึ *นทะเบียน
วตัถอุนัตรายมี 3 ขั *นตอนดงันี *  
          ขั �นตอนที� 1 การทดลองเบื *องต้น ข้อมลูประสิทธิภาพ พิษเฉียบพลนัและพิษตกค้างของสาร
เข้มข้นและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปซึ�งต้องมาจากห้องปฏิบตัิการที�ได้รับการรับรองมาตรฐาน GLP (Good 
Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน OECD รวมถึงมีใบทะเบียนอนญุาตผลิตในประเทศที�เป็นแหลง่
ผลติโดยที�เอกสารทั *งหมดต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ ตวัแทนประเทศ โดยต้องเป็น
เอกสารระหว่างประเทศ 
           ขั �นตอนที� 2 การทดลองใช้ชั�วคราวในแปลงสาธิต เพื�อทราบถึงข้อมลูพิษปานกลาง พิษเรื *อรัง 
และพิษตกค้าง โดยให้ผลติหรือนําเข้าวตัถอุนัตรายเป็นรายครั *งภายใต้การควบคมุของพนกังาน
เจ้าหน้าที� เมื�อข้อมลูครบถ้วนแล้ว การขอรับใบสําคญัขึ *นทะเบียนให้ยื�นเอกสารวิชาการตามที�กรม
วิชาการเกษตรกําหนดโดยรายงานผลวิเคราะห์ตวัอย่างผลิตภณัฑ์และตวัอย่างบรรจภุณัฑ์ การขอขึ *น
ทะเบียนวตัถอุนัตรายที�เป็นสารผสม ให้ผู้ขอขึ *นทะเบียนปฏิบตัิเช่นเดียวกบัสารชนิดเดียว โดยผู้ขอขึ *น

                                                 
1 ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2551 และบงัคบัใช้วนัที� 23 สิงหาคม 2551 



ทะเบียนต้องส่งเอกสารวิชาการของวตัถอุนัตรายที�เป็นสารผสมของ สว่นประกอบแต่ละชนิด และ
เอกสารวิชาการของวตัถอุนัตรายที�เป็นสารผสมตามรายการข้อมลู 
           ขั �นตอนที� 3 การประเมินผลการทดลองและข้อมลูต่างๆเพื�อทราบถึงความปลอดภยัต่อ
มนษุย์และสิ�งแวดล้อม รวมทั *งพิษเรื *อรังระยะยาวต่อสตัว์ทดลอง 

• วันที� 7 เมษายน 2552 สมาคมอารักขาพืชไทยเข้าร่วมการทําประชาพิจารณ์ร่าง “ประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื�องกําหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ์ และวิธีการขึ *นทะเบียนฯ” 

• วันที�  13 พฤศจิกายน 2552 กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมฯเรื�อง กําหนดรายละเอียด 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการขึ *นทะเบียนฯ พ.ศ.2552 เพื�อกําหนดรายละเอียดในการยื�นเอกสารการขอขึ *น
ทะเบียน 

• วันที� 14 มกราคม 2553 กรมวิชาการเกษตรมีประกาศเตือนให้บริษัทสารเคมีกําจดัศตัรูพืชมาขอขึ *น
ทะเบียนใหม่เนื�องจากใบสําคญัการขึ *นทะเบียนจํานวน 27,126 ฉบบัจะหมดอายใุนวนัที� 22 สิงหาคม 
2554 

• วันที� 18 มกราคม 2553 มีการประชมุร่วมกันของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมอารักขอพืช
ไทยมีมติร่วมกนัทําหนังสือถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื�อถามถึงมาตรการที�จะมีถึงหากไม่สามารถ
ขึ *นทะเบียนได้ทนั และข้อกําหนดอื�นๆในการขึ *นทะเบียน รวมถึงช่วงเปลี�ยนผ่านจากทะเบียนเก่าไปสู่
ทะเบียนใหม่ 

• วันที� 20 มกราคม 2553 สมาคมอารักขาพืชมีมติในการประชุมสามัญประจําปีเพื�อเสนอแนะให้ทํา
หนังสือไปยังกรมวิชาการเกษตรเพื�อสอบถามข้อสงสยัเกี�ยวกับการขึ *นทะเบียนและแนะนําให้มีการ
ขยายเวลาของการขึ *นทะเบียนออกไปอีก 1 ปีเป็นวนัที� 22 สงิหาคม 2555  

• วันที�  26 มีนาคม 2553  ที�ประชุมของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรมีความเห็นว่าต้องร่วมมือกับ
สมาคมอื�นๆเช่น สมาคมอารักขาพืช สมาคมการค้าปุ๋ ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้า
เมลด็พนัธุ์ เพื�อหารือในประเดน็การแก้ไขปัญหาที�เกี�ยวข้องกบัการขึ *นทะเบียนวตัถอุนัตราย 

• วันที�  14 ตุลาคม 2553  คณะกรรมการบริหารสมาคมอารักขาพืชไทยเข้าพบอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรเพื�อแสดงความยินดีในการได้รับตําแหน่งใหม่ พร้อมทั *งนําเสนอประเด็นเงื�อนไขของเวลาในการ
ขึ *นทะเบียนครั *งใหม่ 

• วันที� 27 ธันวาคม 2553 กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศ เรื�อง กําหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ์ 
และวิธีการขึ *นทะเบียนฯ (ฉบับที� 2) เพื�อชี *แจงเพิ�มเติมถึงการละเว้นการยื�นข้อมลูวัตถุอนัตรายทาง



การเกษตรบางรายการและกําหนดขนาดของการบรรจวุัตถอุนัตราย หลงัจากผ่านการปรึกษาหารือกับ
สมาคมสารเคมีการเกษตร 

• วันที� 5 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหารสมาคมอารักขาพืชไทยเข้าอวยพรปีใหม่ต่ออธิบดีกรม
วิชาการเกษตร และได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันของทั *งสององค์กรให้มี
ความเข้มแขง็มากขึ *น 

• วันที� 21 เมษายน 2554 นายจิรากร โกสยัเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้สมัภาษณ์หนงัสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจว่า การที�อ้างว่าเสร็จไม่ทันเพราะความล่าช้าของบุคลากรนั *นไม่น่าจะเป็นความจริง 
เพราะกฎหมายเริ�มตั *งแต่ปี 2551 ซึ�งล่วงเลยมากว่า 3 ปีแล้ว จะอ้างว่าขึ *นทะเบียนไม่ทันนั *นไม่ใช่
เหตุผลที�จะรับฟังได้ ปัจจุบันได้มีบริษัทยื�นมาขอจดทะเบียนแล้ว 1,115 ราย กําลงัเร่งให้ทันวันที� 22 
สิงหาคมศกนี * หากไม่สามารถมาขึ *นทะเบียนได้ทัน ในข้อกฎหมายอนุโลมให้ขายได้อีก 2 ปี แต่ไม่
สามารถผลติใหม่ได้เทา่นั *น ยอมรับอาจจะมีบางส่วนเสร็จไม่ทนั "เงื�อนไขดังกล่าวกําหนดเป็นกฎหมาย
แล้ว หากจะดําเนินการสิ�งใด ก็ต้องเป็นกฎหมายที�ใช้แก้ทางกฎหมายเท่านั *น จะไม่พอใจข้อนั *นข้อนี * 
เปลี�ยนแปลงตามอําเภอใจไม่ได้ ตั *งแต่มารับตําแหน่งอธิบดี ปัจจบุันระยะเวลา 7 เดือนแล้ว พยายาม
อํานวยความสะดวกและช่วยเหลือเพื�อให้ผู้ประกอบการได้มาขึ *นทะเบียนสารเคมีใหม่ให้มากที�สดุ"  

• วันที�  25 เมษายน 2554 นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรร่วมกับสมาคมอารักขาพืชและอีก 5 
สมาคมจัดงานประชุม  “ 22สิงหา หมดเวลาพ.ร.บ.วัตถุอันตรายเกษตร” พร้อมกับเรียกร้องให้กรม
วิชาการเกษตรแก้ไขกฎหมายเพื�อขยายเวลาการขึ *นทะเบียนไปอีก 2 ปี โดยที�ขณะนี *ทางกรมฯได้
พิจารณาแนวทางให้วตัถอุนัตรายที�มีการผลติแล้วและอยู่ในร้านค้าสามารถจําหน่ายได้ต่อไปอีก 2 ปี 


