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อนุสญัญารอตเตอรด์มัฯ

  ((Rotterdam Convention on the PriorRotterdam Convention on the Prior  
InformedInformed  Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and 
Pesticides in International Trade: PIC)Pesticides in International Trade: PIC)Pesticides in International Trade: PIC)Pesticides in International Trade: PIC)

เป็นอนุสญัญาระหวา่งประเทศในการควบคมุการนําเขา้และการ
สง่ออกสารเคมอีนัตรายตอ้งหา้มหรอืจํากดัการใชอ้ยา่งเขม้งวด
และสตูรผสมของสารเคมปี้องกันกําจัดศัตรูพชืและสัตวท์ี)เป็น
อนัตรายอยา่งรา้ยแรง



อนุสญัญารอตเตอรด์มัฯอนุสญัญารอตเตอรด์มัฯ
ขอบเขตของอนุสญัญา

ควบคมุการนําเข้าและการส่งออกสารเคมีอนัตรายและสารเคมีป้องกนักาํจดั
ศตัรพูืชและสตัว ์43 รายการทีBจะต้องมีการแจ้งข้อมลูสารเคมีล่วงหน้าจาก
ประเทศผูส้่งออกไปยงัประเทศผูน้ําเข้า ก่อนการอนุญาตให้มีการนําเข้า
ประกอบด้วยประกอบด้วย

� สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืชและสตัว ์(Pesticides) 28 รายการ 
� สตูรผสมของสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืชและสตัวท์ีBเป็นอนัตราย
   อย่างร้ายแรง (Severely Hazardous Pesticide Formulations: SHPFs) 4 รายการ
� สารเคมีทางอตุสาหกรรม (Industrial chemicals) 11 รายการ



รายชื)อสารเคมทีี)ตอ้งดําเนนิการตามกระบวนการแจง้
ขอ้มลูสารเคมลีว่งหนา้ภายใตอ้นุสญัญารอตเตอรด์ัมฯ 
(43 ชนดิ)

1. 2,4,5 - T and its salts 
and esters 

2. aldrin
binapacryl

10.  Dinitro-ortho-cresol (DNOC) 
and its salt (such as 
ammonium salt, potassium 
salt and sodium salt)

สารเคมปี้องกนักําจัดศตัรพูชืและสตัว์ 28 รายการ

3. binapacryl
4. captafol
5. chlordane
6. chlordimeform
7. chlorobenzilate
8. DDT
9. dieldrin

salt and sodium salt)
11.  Dinoseb and its salts and 

esters  
12.  1,2 - dibromoethane, (EDB)
13.  ethylene dichloride
14.  ethylene oxide
15.  fluoroacetamide  
16.  HCH (mixed isomers)



17.  heptachlor 
18.  hexachlorobenzene
19.  lindane

21.  monocrotophos
22.  parathion
23.  Pentachlorophenol and its 

สารเคมปี้องกนักําจัดศตัรพูชืและสตัว์ 28 รายการ

1.1.1.1.****

รายชื)อสารเคมทีี)ตอ้งดําเนนิการตามกระบวนการแจง้
ขอ้มลูสารเคมลีว่งหนา้ภายใตอ้นุสญัญารอตเตอรด์ัมฯ 

19.  lindane
20.  Mercury compounds, 

including inorganic 
mercury compounds,  
alkyl mercury  
compounds and   
alkyloxyalkyl and 
aryl mercury 
compounds

23.  Pentachlorophenol and its 
salts and esters 

24.  Toxaphene
25. tributyltin compounds
26. endosulfan
27. alachor 
28. aldicarb



สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชและสตัว์สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชและสตัว์
ที�ต้องดําเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ ที�ต้องดําเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ ((2828  ชนิดชนิด))



สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชและสตัว์สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชและสตัว์
ที�ต้องดําเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ ที�ต้องดําเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ ((2828  ชนิดชนิด))



สตูรผสมของสารเคมปี้องกนักําจัดศตัรพูชืและสตัวท์ี)เป็นอนัตรายอยา่งรา้ยแรง 4 รายการ

3.  phosphamidon
(soluble liquid formulations 
of the substance that 
exceed 1000 g active 

รายชื)อสารเคมทีี)ตอ้งดําเนนิการตามกระบวนการแจง้
ขอ้มลูสารเคมลีว่งหนา้ภายใตอ้นุสญัญารอตเตอรด์ัมฯ 
(4 ชนดิ)

1.   dustable powder 
formulations containing 
a combination of; 
- benomyl at or above 7% 
- carbofuran at or 

exceed 1000 g active 
ingredient/l)

4.  methyl - parathion 
(emulsifiable concentrates 

(EC) at or above 19.5% 
active ingredient and  dusts 
at or above 1.5% active 
ingredient) 

- carbofuran at or 
above 10%

- thiram at or above 15%

2.  methamidophos 
(soluble liquid formulations 
of the substance that 
exceed 600 g active 
ingredient/l)



สตูรผสมของสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชและสตัว์สตูรผสมของสารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชและสตัว์
ที�ต้องดําเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ ที�ต้องดําเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ ((44  ชนิดชนิด))

dustable powderdustable powderdustable powderdustable powder



พนัธกรณีทีBต้องปฏิบตัิ

� การแจ้งการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั Sนสดุท้ายสาํหรบัสารเคมี 
     ต้องห้ามหรือทีBถกูจาํกดัการใช้อย่างเข้มงวดภายในประเทศ ภายใน 
     90 วนั หลงัจากวนัทีBมาตรการดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้

� การเสนอบญัชีรายชืBอสตูรผสมของสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืชและ
     สตัวท์ีBเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงเพิBมเติม     สตัวท์ีBเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงเพิBมเติม

� การแจ้งท่าทีการนําเข้าหรือแจ้งท่าทีนําเข้าชั Bวคราว สาํหรบัสารเคมีใน
     ภาคผนวก III ของอนุสญัญาฯ

� หากเป็นกรณีทีBไม่ยินยอมนําเข้า ต้องประกนัว่าจะไม่มีการนําเข้า
     สารเคมีชนิดนัSนจากทกุแหล่ง และจะต้องไมม่ีการผลิตสารเคมีชนิดนัSน
     เพืBอใช้ภายในประเทศ รวมทั Sงการประกนัว่าไม่ส่งออกสารเคมีไปยงั
     ภาคีผูน้ําเข้าทีBไม่ได้แจ้งท่าที หรือแจ้งท่าทีชั Bวคราว ทีBไม่ได้ระบทุ่าที
     การตดัสินใจ



พนัธกรณีทีBต้องปฏิบตัิ (ต่อ)

� ต้องแจ้งข้อมลูการส่งออกสารเคมีต้องห้าม หรือสารเคมีทีBถกูจาํกดั
     การใช้อย่างเข้มงวดก่อนการส่งออกครั Sงแรกในทกุปีปฏิทิน

� จดัส่งข้อมลูทีBต้องแจ้งพร้อมกบัสารเคมีทีBส่งออก อาทิ รหสัระบบ
     ศลุกากรโดยจาํเพาะขององคก์ารศลุกากรโลก การติดฉลากระบุ
     ความเสีBยงหรืออนัตรายต่อสขุภาพอนามยัและสิBงแวดล้อม และ     ความเสีBยงหรืออนัตรายต่อสขุภาพอนามยัและสิBงแวดล้อม และ
     เอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี

� แลกเปลีBยนข้อมลูของสารเคมีและให้มีการเผยแพร่ข้อมลูใน
     หมู่สาธารณชน

� ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพฒันาโครงสร้าง
     พืSนฐาน และขีดความสามารถในการจดัการสารเคมี



บทบาทของกรมควบคมุมลพิษบทบาทของกรมควบคมุมลพิษ

� ทาํหน้าทีBหน่วยงานผูม้ีอาํนาจของรฐั (Designated National 
Authority: DNA) และ
 เป็นหน่วยประสานงานในการปฏิบตัิตามอนุสญัญาฯ (Official 
Contact Point) ข้อมลูทีBต้องแจ้งพร้อมกบัสารเคมีทีBส่งออก อาทิ รหสั
ระบบ

  บทบาทของกรมควบคมุมลพษิบทบาทของกรมควบคมุมลพษิ

ระบบ

 นอกจากนีS  ยงัมีหน่วยงานผู้มีอาํนาจของรฐั อีก 2 หน่วยงาน คือ

� กรมวิชาการเกษตร เป็น DNA ด้านสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืช
และสตัว์
� กรมโรงงานอตุสาหกรรม เป็น DNA ด้านสารเคมีอตุสาหกรรม
    



ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นภาคีสมาชิก

  ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ�งแวดล้อมจากสารเคมี

  ควบคุมการนําเข้า การส่งออกสารเคมีอันตรายได้อย่างเข้มงวด 
    และเป็นระบบ

  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที�เกี�ยวข้องกับสารเคมี   ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที�เกี�ยวข้องกับสารเคมี 

  ใช้ในการประเมนิความเสี�ยงอันตรายจากสารเคมี

  มีสทิธิเสนอบัญชีรายชื�อสูตรผสมสารเคมีป้องกันกาํจัดศัตรูพืช
    และสัตว์ที�เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง



ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นภาคีสมาชิก (ต่อ)

  ได้รับความช่วยเหลือทางวชิาการและงบประมาณในการจัดการ
     สารเคมี

  ป้องกันการนําเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายอย่างผิดกฎหมาย
     ระหว่างประเทศ

  ปกป้องมใิห้มีการลักลอบทิ 1งสารเคมีอันตรายเข้ามาในประเทศ

  แสดงบทบาทของประเทศไทยในการดาํเนินการตามพันธกรณี
    จากการประชุมสหประชาชาตวิ่าด้วยสิ�งแวดล้อมและการพัฒนา
    (UNCED) ภายใต้แผนปฏิบัตกิาร 21 (Agenda 21) ในส่วนที�
    เกี�ยวข้องกับสารเคมีในแผนปฏบิัตกิารบทที� 19 (Chapter19)






