สรุ ปสถานการณ์ การขึนทะเบียนวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
• วันที 25 กุมภาพันธ์ 2551 พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย(ฉบับที 3) ฉบับปรับปรุงแก้ ไข พ.ศ. 2551 ได้ รับ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ที 1 พ.ศ.2551 โดยทั *งนี *ใน มาตรา 26 ของพ.ร.บ.ฉบับนี *ได้ กําหนดให้
ใบสําคัญการขึ *นทะเบียนวัตถุอนั ตรายชนิดที 2 และชนิดที 3 หรื อใบรับแจ้ งการดําเนินการผลิต นําเข้ า
ส่งออก หรื อมีไว้ ในครอบครองซึง วัตถุอนั ตรายชนิดที 2 ทีออกให้ ตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย
พ.ศ. 2535 ก่อนวันทีพระราชบัญญัตนิ ี *ใช้ บงั คับ คงใช้ ได้ ต่อไปอีก 3 ปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตินี *ใช้
บังคับ ซึง จะมีผลให้ วตั ถุอนั ตรายชนิดที 2 และที 3 ข้ างต้ นต้ องนํามาขึ *นทะเบียนใหม่ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที 22 สิงหาคม 2554 โดยใบสําคัญการขึ *นทะเบียนวัตถุอนั ตรายให้ มีอายุไม่เกิน 6 ปี จาก
เดิมทีไม่มีการกําหนดอายุ
ในช่วงระยะเวลาภายใน 1 ปี หลังจากมีการประกาศใช้ กฎหมายสมาคมอารั กขาพืชไทยได้ ส่ง
ผู้แทนเข้ าร่ วมประชุมร่ างกฎหมายทีสบื เนืองจากพ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย (ฉบับที 3) พ.ศ.2551 รวม 2 ฉบับ
จนเสร็ จเรี ยบร้ อยได้ แก่ ประกาศกระทรวงเกษตรฯเรื อง การขึ *นทะเบียนวัตถุอนั ตราย และประกาศกรม
วิชาการเกษตรเรื อง กําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ *นทะเบียนวัตถุอนั ตราย
• วันที 20 มกราคม 2552 ประกาศกระทรวงเกษตรฯเพือกําหนดรายละเอียดในการขึ *นทะเบียนวัตถุ
อันตรายได้ รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศฉบับนี *ได้ กําหนดให้ การขอขึ *นทะเบียน
วัตถุอนั ตรายมี 3 ขั *นตอนดังนี *
ขัน ตอนที 1 การทดลองเบื *องต้ น ข้ อมูลประสิทธิภาพ พิษเฉียบพลันและพิษตกค้ างของสาร
เข้ มข้ นและผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ปซึง ต้ องมาจากห้ องปฏิบตั ิการทีได้ รับการรับรองมาตรฐาน GLP (Good
Laboratory Practice) ตามมาตรฐาน OECD รวมถึงมีใบทะเบียนอนุญาตผลิตในประเทศทีเป็ นแหล่ง
ผลิตโดยทีเอกสารทังหมดต้
*
องผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ ตัวแทนประเทศ โดยต้ องเป็ น
เอกสารระหว่างประเทศ
ขัน ตอนที 2 การทดลองใช้ ชวั คราวในแปลงสาธิต เพือทราบถึงข้ อมูลพิษปานกลาง พิษเรื อ* รัง
และพิษตกค้ าง โดยให้ ผลิตหรื อนําเข้ าวัตถุอนั ตรายเป็ นรายครัง* ภายใต้ การควบคุมของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที เมือข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว การขอรับใบสําคัญขึ *นทะเบียนให้ ยืนเอกสารวิชาการตามทีกรม
วิชาการเกษตรกําหนดโดยรายงานผลวิเคราะห์ตวั อย่างผลิตภัณฑ์และตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์ การขอขึ *น
ทะเบียนวัตถุอนั ตรายทีเป็ นสารผสม ให้ ผ้ ขู อขึ *นทะเบียนปฏิบตั ิเช่นเดียวกับสารชนิดเดียว โดยผู้ขอขึ *น
1

ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเพือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2551 และบังคับใช้ วนั ที 23 สิงหาคม 2551

ทะเบียนต้ องส่งเอกสารวิชาการของวัตถุอนั ตรายทีเป็ นสารผสมของ ส่วนประกอบแต่ละชนิด และ
เอกสารวิชาการของวัตถุอนั ตรายทีเป็ นสารผสมตามรายการข้ อมูล
ขัน ตอนที 3 การประเมินผลการทดลองและข้ อมูลต่างๆเพือทราบถึงความปลอดภัยต่อ
มนุษย์และสิง แวดล้ อม รวมทังพิ
* ษเรื อ* รังระยะยาวต่อสัตว์ทดลอง
• วันที 7 เมษายน 2552 สมาคมอารักขาพืชไทยเข้ าร่ วมการทําประชาพิจารณ์ร่าง “ประกาศกรม
วิชาการเกษตร เรื องกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ *นทะเบียนฯ”
• วันที 13 พฤศจิก ายน 2552 กรมวิชาการเกษตรได้ อ อกประกาศกรมฯเรื อ ง กํ า หนดรายละเอี ยด
หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ *นทะเบี ยนฯ พ.ศ.2552 เพือกํ าหนดรายละเอียดในการยืนเอกสารการขอขึน*
ทะเบียน
• วันที 14 มกราคม 2553 กรมวิชาการเกษตรมีประกาศเตือนให้ บริ ษัทสารเคมีกําจัดศัตรู พืชมาขอขึ *น
ทะเบียนใหม่เนืองจากใบสําคัญการขึ *นทะเบียนจํานวน 27,126 ฉบับจะหมดอายุในวันที 22 สิงหาคม
2554
• วันที 18 มกราคม 2553 มีการประชุมร่ วมกันของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมอารักขอพืช
ไทยมีมติร่วมกันทําหนังสือถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพือถามถึงมาตรการทีจะมี ถึงหากไม่สามารถ
ขึ *นทะเบียนได้ ทนั และข้ อกํ าหนดอืนๆในการขึ *นทะเบียน รวมถึงช่วงเปลียนผ่านจากทะเบียนเก่าไปสู่
ทะเบียนใหม่
• วันที 20 มกราคม 2553 สมาคมอารั กขาพืชมี มติในการประชุมสามัญประจําปี เพื อเสนอแนะให้ ทํา
หนังสือไปยังกรมวิชาการเกษตรเพื อสอบถามข้ อสงสัยเกี ยวกับการขึน* ทะเบี ยนและแนะนํ าให้ มีการ
ขยายเวลาของการขึ *นทะเบียนออกไปอีก 1 ปี เป็ นวันที 22 สิงหาคม 2555
• วั นที 26 มี นาคม 2553 ที ป ระชุม ของสมาคมคนไทยธุรกิ จเกษตรมี ค วามเห็นว่า ต้ อ งร่ ว มมื อกั บ
สมาคมอืนๆเช่น สมาคมอารักขาพืช สมาคมการค้ าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้ า
เมล็ดพันธุ์ เพือหารื อในประเด็นการแก้ ไขปั ญหาทีเกียวข้ องกับการขึ *นทะเบียนวัตถุอนั ตราย
• วันที 14 ตุ ลาคม 2553 คณะกรรมการบริ หารสมาคมอารั กขาพื ชไทยเข้ า พบอธิ บ ดี ก รมวิชาการ
เกษตรเพือแสดงความยินดีในการได้ รับตําแหน่งใหม่ พร้ อมทั *งนําเสนอประเด็นเงือนไขของเวลาในการ
ขึ *นทะเบียนครัง* ใหม่
• วันที 27 ธันวาคม 2553 กรมวิชาการเกษตรได้ ออกประกาศ เรื อง กํ าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์
และวิธีการขึ *นทะเบี ยนฯ (ฉบับที 2) เพือชี แ* จงเพิมเติมถึงการละเว้ นการยื นข้ อมูลวัตถุอนั ตรายทาง

การเกษตรบางรายการและกําหนดขนาดของการบรรจุวัตถุอนั ตราย หลังจากผ่านการปรึกษาหารื อกับ
สมาคมสารเคมีการเกษตร
• วันที 5 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริ หารสมาคมอารักขาพืชไทยเข้ าอวยพรปี ใหม่ต่ออธิบดีกรม
วิชาการเกษตร และได้ หารื อถึงแนวทางความร่ วมมื อในการปฏิบัติงานร่ วมกันของทั *งสององค์ กรให้ มี
ความเข้ มแข็งมากขึ *น
• วันที 21 เมษายน 2554 นายจิรากร โกสัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ สมั ภาษณ์หนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจว่า การที อ้ างว่ าเสร็ จไม่ทัน เพราะความล่าช้ าของบุค ลากรนัน* ไม่น่ าจะเป็ นความจริ ง
เพราะกฎหมายเริ มตัง* แต่ปี 2551 ซึงล่วงเลยมากว่า 3 ปี แล้ ว จะอ้ างว่าขึน* ทะเบี ยนไม่ทันนัน* ไม่ใช่
เหตุผลที จะรั บฟั งได้ ปั จจุบันได้ มีบ ริ ษัทยืนมาขอจดทะเบี ยนแล้ ว 1,115 ราย กํ าลังเร่ งให้ ทันวันที 22
สิงหาคมศกนี * หากไม่สามารถมาขึ *นทะเบี ยนได้ ทัน ในข้ อกฎหมายอนุโลมให้ ขายได้ อีก 2 ปี แต่ไ ม่
สามารถผลิตใหม่ได้ เท่านั *น ยอมรับอาจจะมีบางส่วนเสร็ จไม่ทนั "เงือนไขดังกล่าวกําหนดเป็ นกฎหมาย
แล้ ว หากจะดําเนินการสิงใด ก็ต้องเป็ นกฎหมายที ใช้ แก้ ทางกฎหมายเท่านัน* จะไม่พอใจข้ อนัน* ข้ อนี *
เปลียนแปลงตามอําเภอใจไม่ได้ ตั *งแต่มารั บตําแหน่งอธิบดี ปั จจุบันระยะเวลา 7 เดือนแล้ ว พยายาม
อํานวยความสะดวกและช่วยเหลือเพือให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ มาขึ *นทะเบียนสารเคมีใหม่ให้ มากทีสดุ "
• วั นที 25 เมษายน 2554 นายกสมาคมคนไทยธุร กิ จเกษตรร่ ว มกับ สมาคมอารั กขาพื ชและอี ก 5
สมาคมจัดงานประชุม “ 22สิงหา หมดเวลาพ.ร.บ.วัตถุอันตรายเกษตร” พร้ อมกับเรี ยกร้ องให้ กรม
วิชาการเกษตรแก้ ไขกฎหมายเพื อขยายเวลาการขึน* ทะเบี ยนไปอี ก 2 ปี โดยที ขณะนี ท* างกรมฯได้
พิจารณาแนวทางให้ วตั ถุอนั ตรายทีมีการผลิตแล้ วและอยู่ในร้ านค้ าสามารถจําหน่ายได้ ต่อไปอีก 2 ปี

