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ค ำน ำ 

โครงงานฉบับนี้เป็นการจัดท าฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินค้าเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกซื้อสินค้าเกษตรของผู้บริโภคโดยตรง ทั้งในเรื่องการจดทะเบียน การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับสิทธิในการคุ้มครองในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน
ตลอดจน การโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าเกษตร รวมถึงปัญหาที่ผู้บริโภคพบ เช่น การโฆษณาโอ้อวดเกินความเป็นจริง
มีการจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เพ่ือให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและเข้าใจเนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมายได้ง่ายและน าไปสู่  
การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีใช้ในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป 

ศึกษาค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย เพ่ือประมวลเป็นหมวดหมู่ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ซึ่งในการจัดท าฐานข้อมูลมีรายละเอียด ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้น ประเด็นที่ผู้บริโภคควรรู้กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลทั้งหมดได้จัดเก็บในฐานระบบข้อมูลแบบไฟล์ Word และไฟล์PDF 
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจ านวน ๕ ฉบับ กฎกระทรวงจ านวน ๓ ฉบับ และประกาศจ านวน ๒๔ ฉบับ 
ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ด าเนินการรวบรวมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  บทความ เอกสารประกอบข้อมูล
เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการเข้าระบบสืบค้นข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

            หน้า 
๑. สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านสินค้าเกษตร       ๑ 

๑.๑ ค านิยาม            ๑ 
๑.๒ ประเภท            ๓ 
๑.๓ มาตรการควบคุม           ๖ 

๒. สิทธิของผู้บริโภค           ๒๑ 
๒.๑ สิทธิตามกฎหมายทั่วไป          ๒๑ 
๒.๒ สิทธิตามกฎหมายเฉพาะ          ๒๑ 

๓. ประเด็นปัญหา           ๒๒ 
๓.๑ ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร        ๒๒ 

๓.๑.๑ ปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้หรือบริโภคสินค้าเกษตร 
ที่ไม่ได้มาตรฐาน           ๒๒ 

๓.๑.๒ ปัญหาการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร      ๒๔ 
(๑) ปัญหาการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรไม่ถูกต้อง  

ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด          ๒๔ 
(๒) ปัญหาการโฆษณามาตรฐานสินค้าเกษตร        ๒๘ 

๓.๒ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับปุ๋ย          ๒๘ 
๓.๒.๑ ปัญหาปุ๋ยปลอม          ๒๘ 

(๑) กรณีปัญหาปุ๋ยเคมีปลอม         ๒๘ 
(๒) กรณีปัญหาปุ๋ยชีวภาพปลอม         ๒๙ 
(๓) กรณีปัญหาปุ๋ยอินทรีย์ปลอม         ๒๙ 

๓.๒.๒ ปัญหาปุ๋ยผิดมาตรฐาน หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน      ๓๐ 
(๑) กรณีปัญหาปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน        ๓๐ 
(๒) กรณีปัญหาปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ ์        ๓๐ 
(๓) กรณีปัญหาปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ ์        ๓๑ 

๓.๒.๓ ปัญหาการแสดงฉลากปุ๋ยทางการค้า        ๓๒ 
๓.๒.๔ ปัญหาการจ าหน่ายปุ๋ย         ๓๔ 

(๑) กรณีปัญหาการจ าหน่ายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ       ๓๔ 
(๒) กรณีปัญหาการจ าหน่ายปุ๋ยราคาแพง        ๓๕ 
(๓) กรณีปัญหาการแยกปุ๋ยเพ่ือน ามาจ าหน่าย       ๓๖ 

๓.๒.๕ ปัญหาการโฆษณาเก่ียวกับปุ๋ย         ๓๘ 
(๑) กรณีปัญหาการโฆษณาปุ๋ยเกินจริง        ๓๘ 
(๒) กรณีปัญหาการโฆษณาปุ๋ยผ่านทางอินเทอร์เน็ต       ๓๘ 

๓.๓ ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย         ๓๙ 
๓.๓.๑ ปัญหาการจ าหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยไม่ขออนุญาต  

และไม่ขอต่ออายุใบอนุญาตมีในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพ่ือขาย       ๓๙ 



๓.๓.๒ ปัญหาการจ าหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร       ๔๑ 
๓.๓.๓ ปัญหาเกี่ยวกับฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร      ๔๓ 
๓.๓.๔ ปัญหาการโฆษณาวัตถุอันตราย        ๔๕ 
๓.๓.๕ ปัญหาการจ าหน่ายผลติภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน  ๔๗ 

๔. ข้อแนะน า            ๔๙ 
(๔.๑) การเลือกซื้อสินค้าเกษตร          ๔๙ 
(๔.๒) ข้อแนะน าในการเลือกซื้อปุ๋ย         ๕๐ 
(๔.๓) การแสดงฉลากวัตถุอันตราย         ๕๐ 
(๔.๔) การเลือกซื้อวัตถุอันตรายทางการเกษตร        ๕๒ 

๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง           ๕๒ 
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒       ๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘         ๕๒ 
(๓) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑       ๕๓ 
(๔) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕        ๕๓ 
(๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒      ๕๓ 
(๖) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร 

ตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๓          ๕๔ 
(๗) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรอง 

มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓         ๕๔ 
(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕        ๕๔ 
(๙) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลาก 

และภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่เก่ียวกับคลอไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒  ๕๔ 
(๑๐) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลาก 

และภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่เก่ียวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒  ๕๔ 
(๑๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณ 

จุลินทรีย์รับรอง ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒         ๕๔ 

(๑๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณ 
ธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒       ๕๕ 

(๑๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙   ๕๕ 
(๑๔) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดวัตถุท่ีใช้ท าภาชนะบรรจุ  

วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘  
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒     ๕๕ 

 
 

 



(๑๕) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการผลิต การน าเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และก าหนดให้มีบุคลากรเฉพาะ 
รับผิดชอบในการควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส  

และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒      ๕๕ 
(๑๖) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มี 

ในฉลากปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๕            ๕๕ 
(๑๗) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มี 

ในฉลากปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘         ๕๖ 
(๑๘) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษ 

ของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘      ๕๖ 
(๑๙) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘        ๕๖ 
(๒๐) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง   ๕๖ 
(๒๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓   ๕๖ 
(๒๒) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๗    ๕๗ 
(๒๓) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความ 

ที่แสดงในป้ายของผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า  
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า ขายปุ๋ย และน าเข้าปุ๋ยพ.ศ. ๒๕๕๑       ๕๗ 

(๒๔) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ขึ้นทะเบียนการออกใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑    ๕๗ 

(๒๕) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๔๘     ๕๗ 
(๒๖) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ 

และการอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย การขอรับและการออกใบแทน 
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๙         ๕๗ 

(๒๗) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรอง 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘         ๕๘ 

(๒๘) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการครอบครอง 
และขายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗         ๕๘ 

(๒๙) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง การแจ้งราคาปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี     ๕๘ 

(๓๐) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร   ๕๘ 

(๓๑) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 
และผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก       ๕๘ 

(๓๒) ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด 
หลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร       ๕๘ 

๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           ๕๙ 



๖.๑ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)     ๕๙ 
๖.๒ กรมวิชาการเกษตร          ๖๐ 
๖.๓ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม)    ๖๑ 
๖.๔ กรมการค้าภายใน          ๖๒ 
๖.๕ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)       ๖๒ 
๖.๖ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)       ๖๒ 

บรรณานุกรม             
ภาคผนวก             



 

ฐานข้อมูลกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสินคา้เกษตร 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ฐานข้อมูลนี้เป็นการให้ข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ “มาตรฐานสินค้าเกษตร” ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ “ปุ๋ย” ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และรวมถึง “วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร” ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะกล่าวถึงการก ากับดูแลในด้านต่าง ๆ 
ทั้งการผลิต การน าเข้า การขาย การควบคุมฉลาก และการควบคุมโฆษณา กรณีปัญหาที่ผู้บริโภคพบเจอ 
เช่น การซื้อขายสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน การโฆษณาสินค้าเกษตรที่เกินความเป็นจริง ราคาสินค้าเกษตร 
ที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการควบคุมราคาปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
คล้ายกับอาหารพืช และวัตถุอันตรายต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคน ามาใช้ เป็นต้น ผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิของผู้บริโภค ประเด็นปัญหา สิ่งที่ผู้บริ โภคควรรู้ ข้อแนะน า กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการร้องเรียนได้จากฐานข้อมูลกฎหมายนี้ 

๑. สิ่งท่ีผู้บริโภคควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านสินค้าเกษตร 
(๑.๑) ค านิยามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรฐาน”๑ หมายความว่า มาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป แล้วแต่กรณี 
“มาตรฐานบังคับ”๒ หมายความว่า มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้สินค้าเกษตรต้องเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
“มาตรฐานทั่วไป”๓ หมายความว่า มาตรฐานที่มีประกาศก าหนดเพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
“สินค้าเกษตร”๔ หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์

หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
“ผู้ผลิต”๕ หมายความว่า  

(๑) ผู้ซึ่งท าการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้เพ่ือการค้า 
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตร คลังสินค้าเกษตร สะพานปลา ห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ หรือกิจการ

ต่อเนื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๓) ผู้ซึ่งน าสินค้าเกษตรมาบรรจุหีบห่อ แปรรูป หรือกระท าด้วยวิธีการใด ๆ 

(๑.๒) ค านิยามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
“ปุ๋ย”๖ หมายความว่า สารอินทรีย์ อินทรียสังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น 

โดยธรรมชาติหรือท าขึ้นก็ตาม ส าหรับใช้เป็นธาตุอาหารพืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเคม ีกายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบ ารุงความเติบโตแก่พืช 

 
 

                                                           
๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๓ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๔ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๕ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ 
๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 



๒ 

“ปุ๋ยเคมี”๗ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรียสังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว  
ปุ๋ยเชิงผสมปุ๋ยเชิงประกอบ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี แต่ไม่รวมถึง 

(๑) ปูนขาว ดินมาร์ล ปูนปลาสเตอร์ ยิปซัม โดโลไมต์ หรือสารอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) สารอนินทรีย์หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือท าขึ้นก็ตามที่มุ่ งหมายส าหรับ 
ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“ปุ๋ยชีวภาพ”๘ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากการน าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหารหรือช่วยให้
ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางชีวเคมี และให้
หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

“ปุ๋ยอินทรีย”์๙ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือท ามาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท าให้ชื้น สับ หมัก 
บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอ่ืน และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี  
และปุ๋ยชีวภาพ 

“เอกสารก ากับปุ๋ย”๑๐ หมายความว่า กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใดที่ท าให้ปรากฏความหมายด้วยรูป 
รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับปุ๋ย ซึ่งสอดแทรกหรือรวมไว้ หรือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของภาชนะหรือหีบห่อที่บรรจุปุ๋ย และให้หมายความรวมถึงคู่มือประกอบการใช้ปุ๋ยด้วย 

(๑.๓) ค านิยามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“ฉลาก”๑๑ หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดท่ีท าให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า 

ซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้า ป้ายที่ติดตั้ง  
หรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น 

(๑.๔) ค านิยามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“วัตถุอันตราย”๑๒ หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุระเบิดได ้
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(๘) วัตถุกัดกร่อน 
(๙) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 

                                                           
๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๑๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๑๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ 
๑๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 



๓ 

(๑๐) วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด ที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

“มีไว้ในครอบครอง”๑๓ หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าโดยตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะ
เป็นการมีเพ่ือไว้ขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพ่ือประการอื่นใด และรวมถึงการทิ้งอยู่ หรือปรากฎอยู่ในบริเวณที่
อยู่ในความครอบครองด้วย 

(๑.๕) ค านิยามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช 
และผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

“ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช”๑๔ หมายความว่า  ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ  สรรพคุณ 
คุณประโยชน์และวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงสารไคโตซาน สารสกัด
จากสาหร่าย กรดอะมิโนส าหรับพืช และสารอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสารดังกล่าวข้างต้น ที่ไม่จัดเป็นปุ๋ย  
ตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

“ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน”๑๕ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ สรรพคุณ คุณประโยชน์ 
และวัตถุประสงค์ในการใช้เ พ่ือการปรับปรุงดินและบ ารุงดิน  ที่ ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย  
และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

๑.๒ ประเภท 
(๑) ประเภทของมาตรฐานสินค้าเกษตร 
มาตรฐานสินค้าเกษตร แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท๑๖ คือ  

(๑.๑) มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานที่มีกฎกระทรวงก าหนดให้สินค้าเกษตรต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
(๑.๒) มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศก าหนดเพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดมาตรฐานบังคับ 
หรอืมาตรฐานทั่วไปส าหรับสินค้าเกษตรจะก าหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างก็ได้ 

(๑) วิธีการ กรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการการผลิตหรือคุณลักษณะของสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ
คุณภาพและความปลอดภัยทางเคมี ชีวภาพ กายภาพ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช 
หรือลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมายหรือฉลาก 
(๓) การตรวจสอบ ประเมิน ทดสอบ ทดลอง วิเคราะห์ หรือวิจัยที่เก่ียวกับ (๑) หรือ (๒) 
(๔) ข้อก าหนดรายการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 

                                                           
๑๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
๑๔ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ข้อ ๑ 
๑๕ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ข้อ ๑ 
๑๖ สืบค้น ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) www.acfs.go.th 



๔ 

(๒) ประเภทของปุ๋ย 
ปุ๋ยโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท๑๗ คือ 

(๒.๑) ปุ๋ยเคมี๑๘ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์หรืออินทรียสังเคราะห์ รวมถึงปุ๋ยเชิงเดี่ยว
ปุ๋ยเชิงผสม ปุ๋ยเชิงประกอบ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี แต่ไม่รวมถึง ปูนขาว ดินมาร์ล ปูนปลาสเตอร์ ยิปซัมโดโลไมต์
หรือสารอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสารอนินทรีย์ หรืออินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติหรือท าขึ้นก็ตามที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือกิจการอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

(๒.๒) ปุ๋ยอินทรีย์๑๙ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือท ามาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีท าให้ชื้น
สับ หมัก บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอ่ืน และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี
และปุ๋ยชีวภาพ 

(๒.๓) ปุ๋ยชีวภาพ๒๐ หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้จากการน าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหาร 
หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางชีวเคมี
และให้หมายความรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

ข้อแตกต่างระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ หน้าที่ของจุลินทรีย์โดยในปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งจุลินทรีย์ 
จะท าหน้าที่ย่อยอินทรียวัตถุให้เป็นธาตุอาหารที่พืชน าไปใช้ได้ โดยพืชจะได้รับธาตุอาหารจากอินทรียวัตถุ  
ในขณะที่ปุ๋ยชีวภาพจุลินทรีย์จะเป็นผู้ผลิตธาตุอาหารให้กับพืชโดยตรง 

(๓) ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินมีทั้งที่ไม่จัดเป็นปุ๋ย 

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และจัดเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดได ้ดังนี้ 

(๑) การจ าหน่ายสินค้าที่ใช้ในทางการเกษตรที่ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการใช้ข้อความบนฉลากสินค้า
ที่แสดงสรรพคุณของสินค้าในลักษณะข้อความที่อวดอ้างว่ามีคุณสมบัติหรือมีสารออกฤทธิ์ในการปรับปรุง
คุณภาพดิน หรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นสินค้าที่เกษตรใช้แพร่หลาย โดยไม่สามารถทดสอบพิสูจน์
ได้ว่าสินค้าดังกล่าว มีคุณสมบัติหรือมีสารออกฤทธิ์ตามที่ระบุไว้ในฉลากสินค้า ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภคจึงได้ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้า  
ที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์
สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

(๒) การจ าหน่ายพืชผลหรือสินค้าเกษตรที่มีสารพิษตกค้าง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง นิยามค าว่า วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) 
หมายความว่า สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพ่ือป้องกันท าลาย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุม ศัตรูพืชและสัตว์หรือพืช 
และสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนส่ง การจ าหน่าย 

                                                           
๑๗ สืบค้น กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน www.ldd.go.th 
๑๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๑๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 
๒๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓ 



๕ 

หรือระหว่างกระบวนการผลิตอาหารหรือสารที่อาจใช้กับสัตว์เพ่ือควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) 
และให้หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารท าให้ใบร่วง สารท าให้ผลร่วง สารยับยั้ง 
การแตกยอดอ่อนและสารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือป้องกันการเสื่อมเสียระหว่างการเก็บรักษา
และการขนส่ง แต่ทั้งนี้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่รวมถึงปุ๋ย สารอาหารของพืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร
วัตถุที่ เติมในอาหารสัตว์ ( feed additive) และยาสัตว์ (veterinary drug)๒๑ ซึ่งประกาศดังกล่าวอยู่ใน 
ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 

(๔) ประเภทของวัตถุอันตราย 
ประเภทของวัตถุอันตราย สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ชนิด๒๒ 

(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ 
ในการครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ไม่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ 
ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ในทางการเกษตร เช่น๒๓ 
(๒.๑) ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช เช่น บาซิลลัส ทูริงเยนซิส บาซิลลัส ซับทิลิส 
(๒.๒) สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง 
(๒.๓) นิวเคลียร์โพลีฮีโดรซีสไวรัส 
(๒.๔) ไวต์ออยล์ หรือ รีไฟน์ ปีโตรเลียม ออยล์ 
(๒.๕) ไส้เดือนฝอย สไตเนอร์นีมา 

(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมี ไว้ 
ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร เช่น  

(๓.๑) คลอโรพิคริน (chloropicrin) เฉพาะในสูตรผสมกับเมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) 
เพ่ือใช้ในการรมควัน 

(๓.๒) ฟลูมิออกซาซิน (flumioxazin) ที่ใช้ในการป้องกันจ ากัดแมลง ศัตรูพืช โรคพืช วัชพืช 
และควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

(๓.๓) สเตร็ปโตมัยซิน (streptomycin) ในผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ ในการเกษตรเ พ่ือประโยชน์ 
ในการป้องกันและก าจัดโรคพืช 

(๓.๔) คลอโรฟีนอล (chlorophenol) เป็นองค์ประกอบในยาปราบศัตรูพืช 
(๓.๕) ออกซินเตตระไซคลินไฮโดรคลอไรด์  (oxytetracyclin hydrochloride) ใช้ในการเกษตร 

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและก าจัดโรคพืช 
(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก 

การน าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ ๔ เช่น คลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอส-

                                                           
๒๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ข้อ ๓ 
๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘  
๒๓ สืบค้น ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร www.doa.go.th 



๖ 

เมทิลพาราควอต พาราควอตไดคลอไรด์ พาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] หรือ พาราควอตเมโทซัลเฟต 
รายละเอียดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓๒๔ 

๑.๓ มาตรการควบคุม 
(๑) มาตรการควบคุมสินค้าเกษตร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑  
ปัจจุบันสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ผลิตขึ้นในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศยังไม่มีมาตรฐาน 

ใช้บังคับเป็นเหตุให้สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ 
อันอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรของไทยท าให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 
จึงมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ได้มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย  
หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการสินค้าเกษตร หรือเศรษฐกิจของประเทศ 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการก าหนดให้มีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ๒ แบบ คือ๒๕ 

(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ 
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรอง

ตามมาตรฐานบังคับที่มีกฎหมายให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อมีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ 
ส าหรับสินค้าเกษตรเรื่องใดแล้ว ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า และผู้จ าหน่ายจะต้องผลิต ส่งออก น าเข้า  
หรือจ าหน่ายสินค้าเกษตรที่ เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค  
และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนแก่เศรษฐกิจของประเทศ 

(๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป 
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เป็นเครื่องหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรอง 

ตามมาตรฐานทั่วไปที่ประเทศก าหนดเพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก 
หรือผู้น าเข้าที่สนใจยื่นขอรับการตรวจสอบและขอรับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
เมื่อได้รับใบรับรองแล้วจึงมีสิทธิแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปได้ 

หมายเหตุ 
- มาตรฐานทั่วไป หรือบังคับ ที่จัดท าขึ้นในทางเนื้อหาสามารถแบ่งได้ ๓ ประเภท คือ มาตรฐานสินค้า

มาตรฐานระบบ และมาตรฐานข้อก าหนดทั่วไป 
- การใช้และแสดงเครื่องหมายรับมาตรฐานทั่วไปหรือบังคับ กรณีสินค้าเกษตรที่ได้ใบรับรอง 

เป็นมาตรฐานสินค้า มาตรฐาน GAP Organic ให้แสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ที่สินค้าเกษตร กรณีได้รับ
ใบรับรองเป็นมาตรฐานระบบ เช่น GMP HACCP GFP ให้แสดงที่สถานประกอบการ 

(๑.๑) มาตรการควบคุมการผลิต การส่งออก หรือการน าเข้า สินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานบังคับ 
ผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานบังคับ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากส านักงาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน มีสองประเภท 
ได้แก่ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย โดยผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร
จะต้องน าสินค้าขอรับการตรวจสอบและได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) นอกจากนี้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก 

                                                           
๒๔ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒๕ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๔ 



๗ 

หรือผู้น าเข้ายังต้องแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับกับสินค้าเกษตรที่เป็นมาตรฐานบังคับนั้ น 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ห้ามผู้ใดผลิต ส่งออก หรือน าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้น เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต 
ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าแล้วแต่กรณี ซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจากส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมอบหมาย๒๖ 

(๒) ใบอนุญาตให้ใช้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้นและให้มีอายุ
สามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต๒๗  

(๓) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย  
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าที่ระบุไว้ในใบอนุญาต๒๘  

(๔) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าหรือผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นได้โดยจะสั่งได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน และผู้ที่ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตจะประกอบกิจการตามใบอนุญาตในระหว่างที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นไม่ได้๒๙ 

(๑.๒) มาตรการควบคุมฉลากมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ฉลากมาตรฐานสินค้าเกษตร หมายถึง มาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไปซึ่งมีมาตรการควบคุม  

แบบเดียวกันส าหรับสินค้าเกษตรซึ่งได้ก าหนดในเรื่องดังกล่าว เช่น วิธีการ กรรมวิธี หรือกระบวนการจัดการ
การผลิตหรือคุณลักษณะของสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือสุขอนามัย
พืช หรือ หีบห่อ การบรรจุหีบห่อ การท าเครื่องหมายหรือฉลาก เป็นต้น๓๐ 

(๑.๓) มาตรการควบคุมการโฆษณามาตรฐานสินค้าเกษตร  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติเรื่องการโฆษณาสินค้าเกษตรไว้ใน

มาตรา ๗๕ กล่าวคือ ผู้ใดโฆษณา ซึ่งสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดลักษณะการใช้และการแสดงเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐาน โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้าเกษตรนั้นมิได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ผู้ท าการโฆษณา
สินค้าเกษตรจะต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๓๑ 

(๒) มาตรการควบคุมปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘  
ผู้บริโภคและเกษตรกรจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเป็นอาหารพืชหรือบ ารุงดินเพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น

ปัจจุบันมีการสั่งปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศมาจ าหน่ายและผสม เพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในปริมาณมากขึ้น 
แต่ปรากฏว่าปุ๋ยเคมีที่จ าหน่ายในท้องตลาดนั้น มักจะเป็นปุ๋ยเคมีปลอม ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ
อีกทั้งน้ าหนักปุ๋ยเคมีก็มีปริมาณน้อยกว่าที่แจ้งไว้ในฉลาก ปริมาณธาตุอาหารพืชไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อความ
ที่แจ้งไว้ในฉลาก เป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและหวังผลก าไรเกินควร จึงมีกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยเพ่ือควบคุม 

                                                           
๒๖ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๐ 
๒๗ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒ 
๒๘ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ 
๒๙ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ 
๓๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ 
๓๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๕ 



๘ 

การผลิตการขาย และการน าหรือสั่งปุ๋ยเคมีเข้ามาในราชอาณาจักรให้เป็นไปโดยสุจริต รวมทั้งการควบคุม 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย 

(๒.๑) มาตรการควบคุมการผลิต ส่งออก น าเข้าปุ๋ย และการจ าหน่าย 
ก่อนการผลิตปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อการค้า รวมทั้งน าเข้า หรอืน าผ่านราชอาณาจักร

มาเพ่ือการจ าหน่ายจะต้องน าปุ๋ยดังกล่าวไปขออนุญาตขึ้นทะเบียนก่อน เมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแล้ว
จึงขออนุญาตผลิต น าเข้าหรือน าผ่านเฉพาะปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียน 

การควบคุมคุณภาพปุ๋ยประกอบด้วย การห้ามผลิต ส่งออก หรือน าเข้าปุ๋ย๓๒ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปุ๋ยเคมีปลอม๓๓ ห้ามบุคคลใดผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพ่ือการค้า หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุก 

ตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หากผู้ผลิตกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอม
ต้องรับโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท๓๔ และห้ามบุคคลใดขาย หรือน าเข้า 
ปุ๋ยเคมีปลอมหากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
หากผู้ขายหรือผู้น าเข้ากระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอม ต้องรับโทษปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงแปดหมื่นบาท๓๕ 

(๒) ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน๓๖ ห้ามผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานเพ่ือการค้า หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หากผู้ผลิตกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมี 
ผิดมาตรฐานปุ๋ยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ๋ยเคมีที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ต้องรับโทษปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท๓๗ และห้ามขายหรือน าเข้าปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน 
หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หากผู้ขาย 
หรือผู้น าเข้ากระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ปุ๋ยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ๋ ยเคมีที่มี 
สารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องรับโทษปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท๓๘ 

(๓) ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดมีปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพไว้ในครอบครองต้องแจ้ง 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และหากประสงค์จะขายผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตและหากผู้ใดมีปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ
ไว้ในครอบครอง๔๐ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพภายในหกสิบวัน 
นับตั้งแตท่ราบถึงการเสื่อมคุณภาพ ณ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียด  
ได้แก ่

                                                           
๓๒ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ ประกอบประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย การขอรับและการออกใบแทน
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๓ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๒ 
๓๔ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๓ 
๓๕ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๔ 
๓๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๓ 
๓๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๖ 
๓๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ 
๓๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๑ 
๔๐ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการครอบครองและขายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓ 



๙ 

- เลขที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี หรือเลขที่หนังสือส าคัญการรับแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐาน
หรือเลขที่หนังสือส าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม แล้วแต่กรณี 

- สาเหตุที่ท าให้ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ 
- ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมรูปถ่าย 
- ปริมาณปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพท่ีอยู่ในครอบครอง 
- สถานที่เก็บปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ พร้อมรูปถ่าย 

หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดที่ได้แจ้งการมีปุ๋ยเสื่อมคุณภาพไว้ในครอบครองไว้แล้ว หากมีความประสงค์
จะขายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ ให้ปฏิบัติดังนี้๔๑ 

- ต้องขออนุญาตขายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส านักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

- ต้องขายให้ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้าหรือผู้ใช้โดยตรงเท่านั้น 
- กรณีขายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ต้องแสดงเลขที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน

ปุ๋ยเคมี หรือเลขที่หนังสือส าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือเลขที่หนังสือส าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง 
ธาตุอาหารเสริม ปริมาณปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพที่จะขาย ชื่อและสถานที่ตั้งโรงงานของผู้ซื้อปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ 
และระยะเวลาการส่งมอบ 

- กรณีขายให้กับผู้ใช้ปุ๋ยโดยตรง ต้องแสดงเลขที่ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี หรือเลขที่
หนังสือส าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือเลขที่หนังสือส าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
แล้วแต่กรณี ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ ปริมาณปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพที่จะขาย ชื่อ ที่อยู่
และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ซื้อปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ ระยะเวลาการส่งมอบ ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

(๔) ปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์๔๒ ห้ามผลิตปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ 
เพ่ือการค้า หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปีหกเดือน และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท ถึงหนึ่งแสนบาท๔๓ 
ถ้าวัตถุแห่งการกระท าความผิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ผู้กระท าต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปี
หกเดือนและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท๔๔ และถ้ากระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ 
ต้องรับโทษปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาท๔๕ ถ้าผู้กระท าการกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ต่ ากว่าเกณฑ์ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาท๔๖ 

ห้ามบุคคลใดขายหรือน าเข้าปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์๔๗ หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือน 
ถึงหนึ่งปีหกเดือน และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท๔๘ ถ้าวัตถุแห่งการกระท าความผิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ผู้กระท าต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงหนึ่งปีหกเดือน และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท 

                                                           
๔๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการครอบครองและขายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ 
๔๒ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๔)  
๔๓ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง 
๔๔ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง 
๔๕ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๙ วรรคสาม 
๔๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๙ วรรคสี่ 
๔๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๔) 
๔๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง 



๑๐ 

ถึงหนึ่งแสนบาท๔๙ หากกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ต้องรับโทษปรับตั้ งแต่สองพันบาท 
ถึงหนึ่งแสนบาท๕๐ ถ้าผู้กระท าการกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษปรับ 
ต้ังแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท๕๑ 

(๕) ปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ไม่ ได้ขึ้นทะเบียนไว้๕๒ ห้ามบุคคลใดผลิตเพ่ือการค้า 
หรือน าเข้าปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี 
และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท๕๓ หากผู้ผลิตกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียน 
แต่มิได้ขึ้นทะเบียนต้องรับโทษปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงแสนห้าหมื่นบาท๕๔ 

ห้ามผู้ใดขายปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้๕๕ หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุก 
ตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท๕๖ หากบุคคลใดกระท าโดยไม่รู้
ว่าเป็นปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ต้องรับโทษปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท๕๗ 

(๖) ปุ๋ยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน๕๘ จะต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติปุ๋ย 
พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

- ผู้ใดผลิตเพ่ือการค้า ขาย หรือน าเข้าปุ๋ยชีวภาพโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗) 
โดยปุ๋ยชีวภาพที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนดตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๖๗ วรรคสอง มาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ 
วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

- ผู้ใดผลิตเพ่ือการค้า ขาย หรือน าเข้าปุ๋ยอินทรีย์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗) 
โดยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ต้องรับโทษหนึ่งในสี่ของโทษที่ก าหนดตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง
มาตรา ๖๗ วรรคสอง มาตรา ๗๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 

- ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้าโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่สองปี
ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้ากระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน
ต้องรับโทษปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 

- ผู้ใดขายหรือน าเข้าปุ๋ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่ 
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้ากระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยที่รัฐมนตรี 
สั่งเพิกถอนทะเบียนต้องรบัโทษปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

                                                           
๔๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๐ วรรคสอง 
๕๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๐ วรรคสาม 
๕๑ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๐ วรรคสี่ 
๕๒ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๕) 
๕๓ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง 
๕๔ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๑ วรรคสอง 
๕๕ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๕) 
๕๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง 
๕๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒ วรรคสอง 
๕๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๖)  



๑๑ 

(๗) ปุ๋ยที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด๕๙ จะต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ 
ในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

- ผู้ใดผลิตเพ่ือการค้า ขาย หรือน าเข้าปุ๋ยชีวภาพโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗)  
เป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนด 
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๖๗ วรรคสอง มาตรา ๗๑ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี๖๐ 

- ผู้ใดผลิตเพ่ือการค้า ขาย หรือน าเข้าปุ๋ยอินทรีย์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๑) (๕) (๖) หรือ (๗)
โดยปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ต้องรับโทษหนึ่งในสี่ของโทษที่ก าหนด 
ตามมาตรา ๖๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง มาตรา ๖๖ วรรคสอง มาตรา ๖๗ วรรคสอง มาตรา ๗๑ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๗๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี๖๑ 

- ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้าโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ต้องรับโทษจ าคุก 
ตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าผู้กระท าการดังกล่าวกระท าโดยไม่รู้ว่า 
เป็นปุ๋ย เคมีที่ มีสารเป็นพิษเกินกว่ าที่ รั ฐมนตรีประกาศก าหนด ต้องรั บโทษปรับตั้ งแต่หกหมื่นบาท 
ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท๖๒ 

- ผู้ใดขายหรือน าเข้าปุ๋ยเคมีโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ (๒) (๖) หรือ (๗) ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่ 
หกเดือนถึงสามปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าผู้กระท าการดังกล่าวกระท าโดยไม่รู้ว่า 
เป็นปุ๋ยเคมีที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องรับโทษปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท๖๓ 

(๒.๒) การควบคุมราคาปุ๋ย ๖๔ 
การควบคุมราคาปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
มีอ านาจ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้ซื้อเพ่ือจ าหน่ายหรือผู้น าเข้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้า  หรือบริการ 
แสดงราคาสินค้าหรือบริการ ในการนี้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือคณะกรรมการ
ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ อาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้า
หรือบริการไว้ด้วยก็ได้๖๕ ซึ่งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือคณะกรรมการส่วนจังหวัด
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการก าหนดอัตราก าไรสูงสุดต่อหน่วยของสินค้า  หรือบริการควบคุมที่ผู้จ าหน่าย 
จะได้รับจากการจ าหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม หรือก าหนดอัตราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคา 
ขายสินค้าหรือบริการควบคุมในแต่ละช่วงการค้า และก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ

                                                           
๕๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๗)  
๖๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง 
๖๑ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๕ วรรคสอง 
๖๒ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๖ 
๖๓ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ 
๖๔ สืบค้น กรมการค้าภายใน www.dit.go.th 
๖๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง 



๑๒ 

เกี่ยวกับการผลิต การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การซื้อ การจ าหน่าย 
หรือการเก็บรักษาสินค้าหรือบริการควบคุม๖๖ 

(๒) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะท าให้ราคาต่ าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร
หรือท าให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า 
และบริการ อาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็นการท าให้ราคาต่ าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร 
หรือท าให้ปั่นป่วน ซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด หลักเกณฑ์  และวิธีการดังกล่าวให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา๖๗ 

(๓) ห้ามมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณ 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ กล่าวคือ การก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการกักตุนสินค้าควบคุม 
หรือการครอบครองสินค้าควบคุมเกินปริมาณที่ก าหนดหรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อ่ืนนอกจากสถานที่เก็บ
ตามท่ีได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ ก าหนดให้แจ้งปริมาณ สถานที่เกบ็ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนการผลิต
แผนการน าเข้ามาในราชอาณาจักร แผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แผนการซื้อ แผนการจ าหน่าย
แผนการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายการอื่นใดหรือส่วนลดในการจ าหน่าย กระบวนการผลิต และวิธีการจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการควบคุมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือไม่น าสินค้าควบคุมที่มีไว้เพ่ือจ าหน่ายออกจ าหน่าย 
หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจ าหน่าย หรือประวิงการจ าหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร๖๘ 

และเนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นสินค้าควบคุมจึงได้มีการก าหนดมาตรการให้ผู้ว่าจ้างผลิต หรือผู้น าเข้า
แจ้งราคาและรายละเอียดสินค้า ส่วนลด และห้ามจ าหน่ายแตกต่างจากที่แจ้งไว้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
และก าหนดให้ผู้จ าหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายปลีก ทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลที่ต้นทาง (ณ โรงงาน)
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาปุ๋ยเคมี เพ่ือดูแลไม่ให้การปรับราคาขายส่ง ณ โรงงาน  
สูงเกินภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นและการพิจารณาให้ปรับราคาจะค านึงถึงความสมเหตุสมผล ให้ปรับราคา 
ตามความจ าเป็นมีความเป็นธรรมและเพ่ือป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าปุ๋ย หากมีการฝ่าฝืน 
จะด าเนินการตามกฎหมาย โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า สายด่วน ๑๕๖๙ สร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนอาสาธงฟ้า ๑๕๖๙ พร้อมทั้งจัดเตรียมหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เร็ว (Mobile Unit)  
ออกไปตรวจสอบได้ทันทีที่เกิดปัญหา 

(๒.๓) มาตรการควบคุมฉลากปุ๋ย 
ส าหรับปุ๋ยที่ผลิตเพ่ือการค้าหรือมีไว้เพ่ือขาย คือ มีการก าหนดให้ปุ๋ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม

ต้องมฉีลาก มีเอกสารก ากับปุ๋ย และระบุขนาดบรรจุ และปริมาณธาตุอาหารรับรอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า๖๙ จะต้องจัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบห่อ

บรรจุปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นรับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก และข้อความในฉลากต้องแสดงชื่อทางการค้า
และมีค าว่า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี แล้วแต่กรณี เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอ่ืนใด
ซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี ปริมาณธาตุอาหารรับรอง น้ าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยเคมี

                                                           
๖๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๘ วรรคสอง 
๖๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๙ 
๖๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ 
๖๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑ (๔) 



๑๓ 

ตามระบบเมตริก ชื่อผู้ผลิต และที่ตั้งส านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ชื่อทางเคมีและปริมาณ 
ของสารเป็นพิษที่อยู่ในปุ๋ยเคมีและข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลาก 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า๗๐ จะต้องจัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะ 
หรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นรับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก และข้อความในฉลาก 
ต้องแสดงชื่อทางการค้า และมีค าว่า ปุ๋ยชีวภาพ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งแสดงที่ภาชนะ 
หรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยชีวภาพ ปริมาณจุลินทรีย์รับรอง วิธีการเก็บรักษา น้ าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยชีวภาพ
ตามระบบเมตริก วัสดุรองรับของปุ๋ยชีวภาพ ชื่อผู้ผลิต และท่ีตั้งส านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า 
วันที่ผลิตและวันสิ้นอายุของปุ๋ยชีวภาพ และข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลาก 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า๗๑ จะต้องจัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะ 
หรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นรับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก และในฉลากต้องแสดงชื่อ 
ทางการค้าและมีค าว่า ปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอ่ืนใดซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ
ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง น้ าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยอินทรีย์ตามระบบเมตริก ชื่อผู้ผลิต 
และท่ีตั้งส านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า และข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลาก 

(๔) ก าหนดให้ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายซึ่งปุ๋ยเคมี แจ้งชื่อ ชื่อทางการค้า 
ปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสูตร ปริมาณการน าเข้า ราคาซื้อ (ราคาน าเข้า) ทุกครั้งที่มีการน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรภายในสามสิบวันตั้งแต่วันที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร๗๒ 

(๕) ก าหนดให้ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งปุ๋ยเคมี แจ้งชื่อ ชื่อทางการค้า  
ปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสูตร ต้นทุน ราคาจ าหน่าย มาตรฐาน ขนาด ปริมาณ น้ าหนักต่อหน่วย 
ของปุ๋ยเคมีท่ีเป็นอยู่ในวันที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีนี้ใช้บังคับ โดยให้แจ้งภายในสามสิบวัน
หรือกรณีที่มีการผลิตหรือน าเข้าปุ๋ยเคมีสูตรใหม่เพ่ือจ าหน่ายภายหลังวันที่ประกาศคณะกรรมการกลาง 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียด
เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี แจ้งข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนน าสินค้าออกจ าหน่าย๗๓ 

(๒.๔) มาตรการควบคุมการโฆษณาปุ๋ย 
ห้ามโฆษณาขายปุ๋ย๗๔ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่แสดงสรรพคุณปุ๋ยเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ไม่ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุ 

หรือส่วนประกอบนั้นในปุ๋ย หรือมีแต่ไม่เท่าที่ท าให้เข้าใจ 
(๓) ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณปุ๋ยโดยบุคคลอ่ืน 

                                                           
๗๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑/๑ (๔) 
๗๑ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑/๒ (๔) 
๗๒ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา 
และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
๗๓ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ 
สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 
๗๔ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๓ 



๑๔ 

หากผู้ใดโฆษณาขายปุ๋ยโดยฝ่าฝืน ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๗๕ 

(๓) มาตรการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
เนื่องจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้มีการน าเข้าวัตถุอันตรายมาใช้ในกิจการหลายประเภท

และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อมได้
แม้ว่าจะมีกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ออกใช้ควบคุมอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัตินี้
โดยมีหน่วยงานที่ควบคุม คือ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก  ซึ่งมาตรการ
ควบคุมวัตถุอันตราย มีดังต่อไปนี้ 

(๓.๑) มาตรการควบคุมการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย 
ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตราย 

ชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ มีดังต่อไปนี้๗๖ 
(๑) วัตถุอันตรายปลอม๗๗ คือ สิ่งที่ท าเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน วัตถุอันตราย

ที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอ่ืน หรือแสดงก าหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการใช้เกินความเป็นจริง 
วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งไม่ใช่ความจริง วัตถุอันตราย 
ที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง หากผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุอันตรายปลอม หรือวัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน ส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจ  
เกิดอันตรายโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระท า 
ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า
โดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องรับโทษปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท๗๘ 

(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน๗๙ คือ วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระส าคัญน้อย หรือมากกว่า
เกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) แต่ไม่ถึงระดับที่ก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๕) และวัตถุอันตราย 
ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอ่ืนที่มีความส าคัญต่อคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิ ดไป 
จากเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือที่ข้ึนทะเบียนไว้ หากผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน หรือวัตถุอันตราย
ที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียนส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไม่มีประโยชน์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ถ้าเป็นการกระท า
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระท าต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

                                                           
๗๕ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๑ 
๗๖ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การน าเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และก าหนดให้
มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต 
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๗ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๗ 
๗๘ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๕ 
๗๙ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๘ 



๑๕ 

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งวัตถุอันตรายผู้กระท าต้องรับโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท๘๐ 

(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ๘๑ คือ วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก 
และวัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา ๔๗ (๕) หรือวัตถุอันตราย 
ผิดมาตรฐาน หากผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท า
ความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องรับโทษปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท๘๒ 

(๔) วัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีประโยชน์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ 
หรือหากน ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม๘๓ คือ วัตถุอันตรายใด 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีประโยชน์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือหากน ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตราย
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได้ และเมื่อมีการเพิกถอนทะเบียน
วัตถุอันตรายใดแล้ว สิทธิในการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเป็นอันระงับไป
ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้๘๔ หากผู้ใดผลิต น าเข้า 
ส่งออก ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๘๕ 

(๕) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน๘๖ คือ เจ้าของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียน
ต้องจัดการท าลายหรือด าเนินการกับวัตถุอันตรายของตนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งภายในระยะเวลา  
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๕.๑) เมื่อกรณีปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป
หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถ
หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบวัตถุอันตรายนั้นแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนด เพ่ือท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้ น 
จากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย๘๗ 

(๕.๒) กรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจ าหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาด
หรือขายให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต่วันได้รับมอบเงินที่ขายได้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 

                                                           
๘๐ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา มาตรา ๗๖ 
๘๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๙ 
๘๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๗ 
๘๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๐ ประกอบประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนด
รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบส าคัญและการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียน  
วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘๔ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ (๔)  
๘๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๘ 
๘๖ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ 
๘๗ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๒ วรรคสอง 



๑๖ 

การจ าหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพ่ือคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นก าหนดสามเดือนดังกล่าวแล้ว  
ยังจ าหน่ายไม่ได้หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มี
อ านาจสั่งให้ท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี๘๘ 

(๕.๓) ในกรณีที่ต้องท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้ าของ 
วัตถุอันตรายมีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจ านวนนั้นแก่ทางราชการ๘๙ 

(๓.๒) มาตรการควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตราย 
โฆษณา๙๐ หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือได้ยิน หรือทราบ

ข้อความ และให้หมายความรวมถึงการให้ข้อมูล การชักน า หรือการกระท า โดยวิธีใด ๆ โดยมุ่งหมายให้มีการใช้
วัตถุอันตรายเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

การโฆษณาวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืนหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิดสภาพคุณภาพ 
ลักษณะของวัตถุอันตราย หรือการใช้วัตถุอันตราย  

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืนหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อสังคมเป็นส่วนรวม๙๑ 

(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง 
(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะกระท า

โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม 
(๓) ข้อความอย่างอ่ืนตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ

วัตถุอันตรายและนอกจากนี้การโฆษณาวัตถุอันตรายยังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
- การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย 

หรือจิตใจหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน๙๒ 
- กรณีที่ มี เหตุ จ า เป็น เ พ่ือป้องกัน อันตรายที่ จะ เกิดแก่บุ คคล สัตว์  พืช  ทรัพย์ 

หรือสิ่งแวดล้อมจากการโฆษณาวัตถุอันตรายใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการ 
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับวั ตถุอันตรายนั้น 
ในเรื่องดังต่อไปนี้๙๓ 

(๑) การโฆษณาวัตถุอันตรายที่ต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับ  
วิธีใช้หรืออันตราย 

(๒) จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับวัตถุอันตราย 
(๓) ห้ามการโฆษณาวัตถุอันตราย 

                                                           
๘๘ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๒ วรรคสาม 
๘๙ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๒ วรรคสี่ 
๙๐ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
๙๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑ 
๙๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑/๑ 
๙๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑/๒ 



๑๗ 

- ในกรณีที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๑/๑ 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑/๒ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายด าเนินการ ดังต่อไปนี้๙๔ 

(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ระงับการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อ่ืนที่อาจเกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายก าหนด 
ในการออกค าสั่งตาม (๔) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายก าหนด โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระท า
ของผู้ผลิตผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย 

- กรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จ  
หรือโอ้อวดเกินความจริงตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง (๑) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ผลิต 
ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซ่ึงวัตถุอันตรายพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ 

กรณีที่ผู้ ผลิต ผู้น า เข้า ผู้มี ไว้ ในครอบครอง หรื อผู้ท าการโฆษณาซึ่ งวัตถุ อันตราย 
อ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข้อเท็จจริง  
อันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย 
ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจ
ออกค าสั่งตามมาตรา ๕๑/๓ ได้๙๕ 

- ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดสงสัย 
ว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
อาจขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท าการโฆษณาได้ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
จะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รับค าขอ 
ซึ่งการขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเป็นไปตามกรณีข้างต้น โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนด โดยความเห็นของคณะกรรมการ ค่าป่วยการที่ได้รับ
ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินรวมถึงการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการตัด
อ านาจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควร  และการใดที่ได้
กระท าไปตามความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบกรณีข้างต้น ถ้าได้กระท าโดยสุจริตมิให้ถือว่าการกระท านั้น
เป็นความผิดทางอาญา๙๖ 

(๓.๓) มาตรการควบคุมฉลากวัตถุอันตราย 
ฉลาก๙๗ หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตราย 

หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ
บรรจแุละหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตรายด้วย 

                                                           
๙๔ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑/๓ 
๙๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑/๔ 
๙๖ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑/๕ 
๙๗ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 



๑๘ 

ฉลากวัตถุอันตรายชนิดใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็น
ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดปริมาณ องค์ประกอบ คุณสมบัติ
และสิ่งเจือปนภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การน าเข้า การส่งออก ด่านศุลกากร 
ที่น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่าน การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การก าจัด การท าลาย การปฏิบัติกับภาชนะ  
ของวัตถุอันตรายการให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เพ่ือควบคุม 
ป้องกัน บรรเทา หรือระงับอันตราย ที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง
สนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย๙๘ ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุอันตรายที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องแสดงฉลากภาษาไทย  
หรือภาษาอังกฤษไว้ที่หีบห่อบรรจุหรือภาชนะบรรจุ และฉลากดังกล่าวจะต้องมีเครื่องหมายและข้อความ
ดังต่อไปนี้๙๙ 

(๑.๑) ชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีตามระบบ  
ไอยู แ พ็ค ( IUPAC ; The International Union of Pure and Applied Chemistry) หรื อชื่ อทาง เคมี 
ในระบบอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ 

(๑.๒) อัตราส่วนของสารส าคัญท่ีเป็นวัตถุอันตราย 
(๑.๓) ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 
(๑.๔) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) ค าสัญญาณ (signal words)

และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ตามระบบสากลการจ าแนกประเภทความเป็นอันตราย
และการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals ; GHS) หรือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องระบบการจ าแนก 
และการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

(๑.๕) หมายเลขสหประชาชาติ (UN number ; United Nations number) ชื่อที่ถูกต้อง 
ในการขนส่งของสหประชาชาติ (UN proper shipping name ; United Nations proper shipping name)
และสัญลักษณ์ตาม UN hazard class (United Nations hazard class) (ถ้ามี) 

(๒) วัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศจะต้องแสดงฉลากไว้ที่ภาชนะ
บรรจุหรือหีบห่อบรรจุวัตถุอันตรายทุกชิ้น และฉลากดังกล่าวจะต้องมีเครื่องหมายและข้อความ ดังต่อไปนี้๑๐๐ 

(๒.๑) ชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีตามระบบไอยูแพ็ค
(IUPAC ; The International Union of Pure and Applied Chemistry) หรือชื่อทางเคมีในระบบอ่ืน ๆ  
ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ 

                                                           
๙๘ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๑) ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙๙ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ 
๑๐๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ 



๑๙ 

(๒.๒) อัตราส่วนของสารส าคัญท่ีเป็นวัตถุอันตราย 
(๒.๓) ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 
(๒.๔) ประโยชน์ 
(๒.๕) วิธีใช้ 
(๒.๖) ค าเตือน หรือข้อควรระวัง (ใช้อักษรทึบหรือขีดเส้นใต้) 
(๒.๗) วิธีเก็บรักษา 
(๒.๘) อาการเกิดพิษ (ถ้ามี) 
(๒.๙) วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถ้ามี) 
(๒.๑๐) ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี) 
(๒.๑๑) วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี) 
(๒.๑๒) การท าลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) 
(๒.๑๓) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย (กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียน) หรือเลข 

ที่รับแจ้ง (กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑) 
(๒.๑๔) ขนาดบรรจุ ให้แสดงหน่วยน้ าหนักหรือปริมาตรในระบบเมตริก กรณีของแข็งให้ใช้

หน่วยน้ าหนักกรณีของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตรหรือหน่วยน้ าหนัก 
(๒.๑๕) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตในประเทศ (กรณีผลิต) หรือชื่อ ที่ตั้ง 

และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้น าเข้า พร้อมชื่อผู้ผลิตในต่างประเทศและประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเข้า) 
(๒.๑๖) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) 
(๒.๑๗) วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
(๒.๑๘) เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 
(๒.๑๙) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) ค าสัญญาณ(signal words)

และข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องระบบ
การจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
และนอกจากนี้ข้อความบนฉลากดังกล่าว ต้องมีลักษณะดังนี้๑๐๑ 

(๑) ข้อความในชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีตามระบบ 
ไอยู แ พ็ค ( IUPAC ; The International Union of Pure and Applied Chemistry) หรื อชื่ อทาง เคมี 
ในระบบอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(๒) ข้อความในอัตราส่วนของสารส าคัญท่ีเป็นวัตถุอันตรายต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(๓) ข้อความที่เป็นชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ประโยชน์ วิธีใช้ ค าเตือน หรือข้อควรระวัง (ใช้อักษรทึบ

หรือขีดเส้นใต้) วิธีเก็บรักษา อาการเกิดพิษ (ถ้ามี) วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถ้ามี) ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี) 
วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี) การท าลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย (กรณีที่เป็นวัตถุอันตราย 
ที่ต้องขึ้นทะเบียน) หรือเลขที่รับแจ้ง (กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑) ขนาดบรรจุ ให้แสดงหน่วยน้ าหนัก 
หรือปริมาตรในระบบเมตริก กรณีของแข็งให้ใช้หน่วยน้ าหนักกรณีของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตรหรือหน่วย
น้ าหนัก ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตในประเทศ (กรณีผลิต) หรือชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้น าเข้า พร้อมชื่อผู้ผลิตในต่างประเทศและประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเข้า)  ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์

                                                           
๑๐๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบพ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ 



๒๐ 

ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี)  วัน เดือน ปี ที่ผลิต เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต รูปสัญลักษณ์ 
แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) ค าสัญญาณ (signal words) และข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(hazard statements) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตราย
ของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องเป็นภาษาไทย 

(๔) การแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตราย ในเลขทะเบียนวัตถุอันตราย (กรณีที่เป็นวัตถุอันตราย 
ที่ต้องขึ้นทะเบียน) หรือเลขที่รับแจ้ง (กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑) ให้มีรายละเอียดของข้อความ 
และเครื่องหมายตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 

(๕) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ค าสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
ในรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) ค าสัญญาณ (signal words) และข้อความ 
แสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ าแนก 
และการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต้องมีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจน 

(๖) ชื่อทางการค้าภาษาไทยจะต้องมีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจนและหากมีชื่อทางการค้า
ภาษาต่างประเทศ จะต้องตรงกันหรือมีความหมายอย่างเดียวกันกับชื่อทางการค้าภาษาไทย 

(๗) ข้อความที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้แก่ ค าเตือน 
ข้อควรระวัง และวิธีใช้ ถ้าจะมีภาษาอ่ืนด้วย จะต้องมีความหมายตรงกันกับความในภาษาไทย 

(๘) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ค าสัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย 
ในรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) ค าสัญญาณ (signal words) และข้อความ 
แสดงความเป็นอันตราย (hazard statements) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ าแนก 
และการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ต้องมีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจน และประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา อาการเกิดพิษ (ถ้ามี) วิธีแก้พิษเบื้องต้น 
(ถ้ามี) ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี) อาจอยู่ในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้  

กรณีท่ีภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายมีขนาดเล็กมากจนไม่อาจแสดงข้อความได้ทั้งหมด ฉลากที่จะปิด
บนภาชนะดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องแสดงข้อความในชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ 
หรือชื่อทางเคมีตามระบบไอยูแพ็ค (IUPAC ; The International Union of Pure and Applied Chemistry)
หรือชื่อทางเคมีในระบบอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ อัตราส่วนของสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตราย 
ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) และรูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) ส่วนข้อความอ่ืน ๆ  
ให้แสดงในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 

(๙) ขนาดของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และอ่านได้ชัดเจน 
(๑๐) การแสดงข้อความบนฉลากของวัตถุอันตราย ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือในท านอง

โอ้อวดสรรพคุณ หรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ 
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ให้ระยะเวลาด าเนินการจ าแนกประเภทความเป็นอันตราย ติดฉลากและจัดท า

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้แล้วเสร็จส าหรับผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสม
ตามข้อ ๒ วรรคสอง แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจ าแนกและการสื่อสารความเป็นอันตราย
ของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ความในข้อ ๕ ข้อ ๖  
และข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่ส านักงาน



๒๑ 

คณะกรรมการอาหารและยามีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด
ระยะเวลาให้ด าเนินการดังกล่าว๑๐๒ 

หมายเหตุ ฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด คือ ไกลโฟเซต๑๐๓ 
คลอร์ไพริฟอส๑๐๔ พาราควอต๑๐๕ เนื่องจากเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ ๔ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของเกษตรกรผู้บริโภคในระยะยาวเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง และส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  

๒. สิทธิของผู้บริโภค 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทย

คือ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการท าสัญญาหรือด้านอ่ืน 
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค๑๐๖ 

๒.๑ สิทธิตามกฎหมายทั่วไป 
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้๑๐๗ 

(๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร ค าพรรณาคุณภาพท่ีถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 
(๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
(๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
(๔) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
(๕) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 

๒.๒ สิทธิตามกฎหมายเฉพาะ 
สิทธิในการเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สภาพของวัตถุอันตรายนั้นเป็นสิ่งที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัยทรัพย์สิน 

และสิ่งแวดล้อมได้ง่ายกว่าสินค้าประเภทอ่ืน ๆ ดังนั้นในการประกอบธุรกิจอันเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น 
จะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าโดยทั่วไป  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ความรับผิดทางแพ่ง ก าหนดหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังแก่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง 
ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
วัตถุที่ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้  (มาตรา ๕๙ ถึงมาตรา ๖๒) และก าหนดให้ผู้ผลิต 
ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
ต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า  

                                                           
๑๐๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ 
๑๐๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุ  
วัตถุอันตรายที่เก่ียวกับคลอไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุ 
วัตถุอันตรายที่เก่ียวกับคลอไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุ  
วัตถุอันตรายที่เก่ียวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ 
๑๐๗ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 



๒๒ 

ความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง (มาตรา ๖๓) ส่วนผู้ขาย
หรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใดต้องรับผิดชอบ เพ่ือการเสียหายของบุคคลดังกล่าวอันเกิดแต่วัตถุอันตราย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง
(มาตรา ๖๔) ความรับผิดดังกล่าวยังขยายไปถึงนายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของกิจการ (มาตรา ๖๕) 
และผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายส่ง ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป ผู้ขายปลีก คนกลาง และผู้มีส่วน  
ในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดต้องร่วมรับผิดในผล 
แห่งละเมิดด้วย (มาตรา ๖๖) สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย เป็นอันขาดอายุความ 
เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวัตถุอันตรายและผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่พึงจ่ายระหว่างผู้ที่ เข้าใจกันว่าต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
และผู้มีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทนให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะปรากฏว่าการเจรจานั้นไม่อาจตกลงกันได้๑๐๘ 
ทั้งนี้ ความรับผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่เป็นการลบล้างหรือจ ากัดหน้าที่และความรับผิด
ทางแพ่งที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวดอ่ืนหรือของบทกฎหมายอื่น (มาตรา ๕๗)๑๐๙ 

๓. ประเด็นปัญหา 
๓.๑ ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

๓.๑.๑ ปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้หรือบริโภคสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ประเด็นปัญหา : กรณีที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีสารพิษตกค้าง ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง หมายความว่า สารตกค้าง 
ในอาหารที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรนั้น ได้แก่ สารจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง สารจากกระบวนการสร้างและสลาย สารจาก 
การท าปฏิกิริยา และสารที่ปนอยู่ในวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีความเป็นพิษอย่างมีนัยส าคัญ๑๑๐  
เนื่องจากการท าเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ เกษตรกรมักจะต้องใช้สารเคมีต่าง ๆ ซึ่งใช้ป้องกันโรคพืช แมลง 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดี ท าให้สารเคมีปนเปื้อนสะสมอยู่ในสินค้าเกษตรโดยผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า 
ซึ่งสินค้าเกษตรได้จ าหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่ได้รับรองมาตรฐาน เมื่อผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตร 
ที่มีสารปนเปื้อนเข้าไปท าให้ได้รับผลกระทบต่อร่างกายของผู้บริโภค ซ่ึงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการด าเนินการกับผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าซึ่งสินค้าเกษตร ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก 
หรือผู้น าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรไม่ด าเนินการจัดเก็บสินค้าเกษตรตามค าสั่งของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๑๑๑  
ผู้ผลิต ผู้ ส่ งออก หรือผู้น า เข้าซึ่ งสินค้าเกษตรไม่ปฏิบัติ ตามค าสั่ งที่ ให้แก้ ไขปรับปรุง  หรือเรียกคืน 
หรือท าลายสินค้าเกษตรต้องรับโทษปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาทและปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่ งหมื่นบาท 
ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง๑๑๒ 

 

                                                           
๑๐๘ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๗ 
๑๐๙ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๗ 
๑๑๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 
๑๑๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๙ (๒) 
๑๑๒ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๑ 



๒๓ 

การด าเนินการกรณีที่ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้หรือบริโภคสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นไป 
ตามมาตรฐานแต่กล่าวอ้างการรับรองมาตรฐาน แบ่งเป็นกรณีได้ ดังนี้  

(๑) มาตรฐานบังคับ 
- ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีอ านาจสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก

หรือผู้น าเข้า แก้ไขปรับปรุงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ หรือหากปล่อย  
ให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดอันตราย ให้สั่งท าลายหรือส่งกลับคืน๑๑๓  

- ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับโดยที่มีกฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานบังคับส าหรับสินค้าเกษตรนั้น  คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรอาจสั่งให้ท าลาย  
หรือในกรณีที่น าเข้าอาจสั่งให้ส่งกลับคืนไปก็ได้ หรือสั่งให้รอไว้เพ่ือให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี 
ขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ 

ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแก้ไข การปรับปรุง
การท าลาย การส่งกลับคืน หรือการรอไว้ซึ่งสินค้าเกษตรเพ่ือขอรับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ หรือการท าลาย
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือการท าให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจากสินค้าเกษตร๑๑๔ 

- ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ว่าสินค้าเกษตรใดที่อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชน
พืช หรือสัตว์ ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมีอ านาจ 

(๑) ประกาศผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบในหนังสือพิมพ์หรือวิธีการอ่ืนตามที่ คณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรก าหนดโดยให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) ในกรณีท่ีปรากฏผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้นโดยแน่ชัดให้ระบุชื่อผู้ผลิตผู้
ส่งออก หรือผู้น าเข้า พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของสินค้าเกษตรหรือภาชนะบรรจุนั้น และถ้าสินค้าเกษตร  
หรือภาชนะบรรจุดังกล่าวมีชื่อทางการค้าหรือล าดับครั้งที่ผลิต ส่งออก หรือน าเข้าก็ให้ระบุชื่อทางการค้า  
หรือล าดับครั้งที่ผลิต ส่งออกหรือน าเข้านั้นด้วย แล้วแต่กรณี 

(ข) ในกรณีที่ ไม่ปรากฏผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าโดยแน่ชัดแต่ปรากฏผู้จ าหน่าย 
หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตรนั้น ให้ระบุชื่อผู้จ าหน่ายหรือผู้มีไว้ในครอบครอง  
เพ่ือจ าหน่าย และสถานที่จ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย พร้อมทั้งชนิดและลักษณะของสินค้าเกษตร
หรือภาชนะบรรจุนั้น 

(๒) เรียกเก็บสินค้าเกษตรหรือสั่งให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าซึ่งสินค้าเกษตรนั้นจัดเก็บ
สินค้าเกษตรภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด และให้ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
มีอ านาจท าลายสินค้าเกษตรดังกล่าว หรือด าเนินการอ่ืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรประกาศก าหนด 

ให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่งสินค้าเกษตร
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกาศ การเรียกเก็บ การท าลาย หรือการด าเนินการตามมาตรา ๔๙ 
วรรคหนึ่ง๑๑๕ 

 

                                                           
๑๑๓ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒ 
๑๑๔ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ (๒) 
๑๑๕ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๙ 



๒๔ 

(๒) มาตรฐานทั่วไป 
- ในกรณีที่สินค้าเกษตรได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแล้ว ต่อมาปรากฏแก่พนักงาน

เจ้าหน้าที่ว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีอ านาจสั่งให้
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณีด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก าหนดหากไม่สามารถแก้ไข 
หรือปรับปรุงได้หรือหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยของประชาชนพืช หรือสัตว์  
ให้ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมีอ านาจสั่งให้ท าลายหรือให้ส่งสินค้าเกษตรนั้นกลับคืน
ภายในระยะเวลาที่ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติก าหนดโดยให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก  
หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี เป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท าลายหรือการส่งกลับคืนซึ่งสินค้าเกษตรนั้น  
การสั่งให้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงและการสั่งให้ท าลายหรือส่งสินค้าเกษตรกลับคืนตามมาตรา ๓๒  
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรประกาศ
ก าหนด๑๑๖ 

- ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้ น าเข้าไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปแต่ได้ใช้ 
หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๖ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
อาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปหรือสั่งให้ท าลายเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
หรือท าให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจากสินค้าเกษตรนั้นก็ได้ หากไม่สามารถท าลายเครื่องหมาย
มาตรฐานทั่วไปหรือท าให้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหลุดพ้นจากสินค้าเกษตรได้ก็อาจสั่งให้ท าลายสินค้าเกษตร
นั้น๑๑๗ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ช่องทางการติดต่อ : กรมวิชาการเกษตร เลขท่ี ๕๐ ตึกก่านชลวิจารณ์ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ - ๗ หรือ ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๑ 
อีเมล : saraban@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

๓.๑.๒ ปัญหาการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(๑) ปัญหาการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 
ประเด็นปัญหา : กรณีท่ีผู้บริโภคพบปัญหาการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรไม่ถูกต้อง 

ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดโทษของแต่ละปัญหาไว้ ดังต่อไปนี้ 
(๑.๑) กรณีที่เป็นผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร แต่ไม่แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดไว้๑๑๘ ก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า สินค้าเกษตรที่ได้ใบรับรอง 
ตามมาตรฐานบังคับต้องแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ ก่อนน าออกจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบ 
ไปจากเจ้าพนักงานศุลกากร (มาตรา ๕๕) หากไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท (มาตรา ๕๙) 

                                                           
๑๑๖ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒ 
๑๑๗ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๔ (๑) 
๑๑๘ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๔ 



๒๕ 

ส าหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไปพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้มีบทก าหนดโทษในกรณีที่ ได้รับใบรับรองมาตรฐานทั่วไปแล้ว 
แต่ไม่แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปไว้ แต่ถ้ามีการแสดงเครื่องหมายต้องแสดงให้ถูกต้องตามที่ก าหนด 
ไว้ในกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนด ดังนั้น หากปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานที่ได้รับใบรับรองแล้ว แต่ไม่มีการแสดงเครื่องหมายรับรองจะมีความผิดตามมาตร ๕๙ แต่ถ้าเป็น
กรณีผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ หรือมาตรฐานทั่วไปที่ได้รับใบรับรองแล้ว
และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้อ านาจตามมาตรา ๔๓ (๕) สั่งให้แก้ไขปรับปรุงได้และหากไม่ปฎิบัติตามต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๖๖ 

(๑.๒) กรณีที่ตรวจพบการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน โดยที่สินค้านั้นไม่ได้รับรองมาตรฐาน
ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือส่งออกแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโดยที่สินค้านั้นไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานสินค้า
ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ได้ซื้อไปนั้นพบว่าเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน 
ให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมีอ านาจแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือท าลายเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้น หากไม่สามารถท าลายเครื่องหมายสินค้าเกษตรนั้นได้ ก็ให้ท าลายสินค้าเกษตร
นั้นได้เลย โดยกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานเว้นแต่เป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า 
ที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับหรือมาตรฐานทั่วไป๑๑๙ หากฝ่าฝืนต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ๑๒๐ หากผู้บริโภคพบเจอการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรที่ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานสินค้า หรือหากไม่แน่ใจว่าเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้น  
ได้มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วหรือไม่ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนและส่งข้อมูลการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้าเกษตรได้ที่ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

(๑.๓) กรณีปัญหาการเลียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพ่ือให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การที่ผู้ผลิตพยายามแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร ในลักษณะการผลิตเพ่ือพยายามลอกเลียนแบบหรือจงใจปลอมแปลงให้มีลักษณะ  
คล้ายกับสินค้าของแท้ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งกฎหมายห้ามไม่ให้
ผู้ใดเลียนเครื่องหมายมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายมาตรฐานต้องรับโทษจ าคุก 
ไม่เกินสามปหีรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๒๑ 

ทั้งนี้การลอกเลียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ หรือการจัดท า หรือแสดงเครื่องหมายรับรอง  
มาตรฐานบังคับ ทั้งที่ไม่ได้รับรองมาตรฐาน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 
มีอ านาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ หากผู้บริโภค
พบเจอปัญหาดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

 
 
 

                                                           
๑๑๙ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๖ 
๑๒๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๙ 
๑๒๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๘ 



๒๖ 

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้๑๒๒ 
(๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานบังคับ มีลักษณะ 

เป็นรูปอักษรภาษาอังกฤษตัวคิวสีเขียวทรงกลม อยู่ในกรอบหกเหลี่ยมสีเขียว โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 
จะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่ต้องมีสัดส่วนตามแบบในกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒๓ 

 
แบบ ก. 

(๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปส าหรับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่ว ไป 
มี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

(๒.๑) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไป มีลักษณะเป็นรูปอักษรภาษาอังกฤษตัวคิวสีเขียวทรงกลม
โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดก็ได้ แต่ต้องมีสัดส่วนตามที่กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ 
การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒๔ 

 
แบบ ข. 

(๒.๒) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มีค าว่า Organic อยู่เหนือค าว่า
Thailand และมีเส้นคั่นกลาง โดยมีรูปวงกลมซึ่งเยื้องอยู่ทางด้านซ้ายซ้อนอยู่ด้านหลังใต้อักษรมีลายเส้น ๓ เส้น
ทั้งหมดอยู่ในกรอบวงกลม โดยแนวขอบวงกลมด้านล่างมีค าว่า ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
จะมีขนาดเท่าใดและจะใช้สีใดก็ได้ แต่ต้องมีสัดส่วนตามที่กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดง
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๒๕  

                                                           
๑๒๒ กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓ 
๑๒๓ กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓
แบบ ก. ท้ายกฎกระทรวง 
๑๒๔ กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓ แบบ ข. ท้ายกฎกระทรวง 
๑๒๕ กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓ แบบ ค. ท้ายกฎกระทรวง 



๒๗ 

 
แบบ ค. 

การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ที่สินค้าเกษตร  

หากไม่อาจแสดงหรือไม่สะดวกท่ีจะแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไว้ที่สินค้าเกษตรได้ ให้แสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ
หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด ป้ายของสินค้า สถานประกอบการ หรือเอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์๑๒๖ 

นอกจากนี้มาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีส าหรับกระบวนการผลิต และการปฏิบัติที่ดีส าหรับการคัดบรรจุ
รวมทั้งมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (มกษ. ๙๐๒๓)
และมาตรฐานที่เก่ียวกับการปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อย่อว่า GMP๑๒๗ 

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมให้ใช้ชื่อย่อว่า HACCP๑๒๘ 
มาตรฐานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติหรือการปฏิบัติที่ดีส าหรับกระบวนการรวมสินค้าเกษตรด้วยสารเคมี 

เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมทิลโบรไมด์ หรือฟอสฟีน เป็นต้น ให้ใช้ชื่อย่อว่า“GFP”๑๒๙ 
หมายเหตุ ก่อนซื้อสินค้าเกษตรทุกครั้ง ผู้บริโภคควรสังเกตเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีท้ังเครื่องหมายรับรองในประเทศและต่างประเทศ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดรหัสในการใช้  

และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร 
(๓) ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ

ของมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(๔) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                                                           
๑๒๖ กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ 
๑๒๗ ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ  
ของมาตรฐานสินค้าเกษตร ข้อ ๒ 
๑๒๘ ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ 
ของมาตรฐานสินค้าเกษตร ข้อ ๓ 
๑๒๙ ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ  
ของมาตรฐานสินค้าเกษตร ข้อ ๔ 



๒๘ 

ช่องทางการติดต่อ : ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เลขที่ ๕๐ 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๗๗ 
อีเมล : itc@acfs.go.th 
เว็บไซต์ : www.acfs.go.th 

(๒) ปัญหาการโฆษณามาตรฐานสินค้าเกษตร  
ประเด็นปัญหา  : กรณีที่ผู้ ใดโฆษณา ซึ่ งสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดลักษณะการใช้ 

และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ 
หรือแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้าเกษตรนั้นมิได้ผ่านการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐาน ท าการโฆษณาสินค้าเกษตรโดยรู้หรือควรรู้ว่ายังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานซึ่งโฆษณาในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจต่อสินค้าเกษตร 
ตามมาตรฐานการท าและแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานไว้ที่นามบัตร ปฏิทิน หัวจดหมาย หัวกระดาษส านักงาน
พาหนะ แค็ตตาล็อก แผ่นพับ ป้ายโฆษณา หรือเผยแพร่ในสื่อโฆษณาต่าง ๆ ผู้ท าการโฆษณาสินค้าเกษตร 
จะต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๑๓๐ หากผู้บริโภคพบเจอ 
การโฆษณามาตรฐานสินค้าเกษตรในลักษณะดังกล่าว สามารถร้องเรียนต่อส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ช่องทางการร้องเรียน : ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เลขที่ ๕๐ 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๗๗ 
อีเมล : itc@acfs.go.th 
เว็บไซต์ : www.acfs.go.th 

๓.๒ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับปุ๋ย 
๓.๒.๑ ปัญหาปุ๋ยปลอม 
(๑) กรณีปัญหาปุ๋ยเคมีปลอม 
ประเด็นปัญหา : กรณีผู้บริโภคพบปัญหาเมื่อซื้อปุ๋ยจากผู้จ าหน่ายรายย่อยแล้วพบว่ามีการท าปุ๋ยเคมี

หรือวัตถุที่ท าเทียมทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนท าให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อหรือส าคัญผิดว่าเป็นปุ๋ยเคมีแท้โดยแสดงชื่อ 
ว่าเป็นปุ๋ยเคมีอ่ืนซึ่งไม่ตรงกับความจริงแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า หรือที่ตั้ง
สถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้าไม่ตรงกับความจริงแสดงว่าเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานหรือเป็นปุ๋ยเคมีที่ขึ้นทะเบียนไว้
ซึ่งไม่ตรงกับความจริง และมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งต่ ากว่าร้อยละสิบตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ 

                                                           
๑๓๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๕ 



๒๙ 

หรือระบุไว้ในฉลากซ่ึงจัดเป็นปุ๋ยเคมีปลอม๑๓๑ ท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อหรือส าคัญผิดว่าเป็นปุ๋ยเคมีแท้ เป็นเหตุให้
ผู้บริโภคได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ผลผลิตทางการเกษตร หรือต่อร่างกาย หากผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีปลอม
เพ่ือการค้าต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท ถ้าผู้กระท า 
ไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอม ต้องรับโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท๑๓๒ และถ้าผู้ใดขาย
หรือน าเข้าปุ๋ยเคมีปลอม ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ถ้ากระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอมต้องรับโทษปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงแปดหมื่นบาท๑๓๓ 

(๒) กรณีปัญหาปุ๋ยชีวภาพปลอม 
ประเด็นปัญหา : ผู้ประกอบการบางรายมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพปลอมออกมาจ าหน่าย หรือน าเข้า 

ปุ๋ยชีวภาพโดยแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้าหรือสถานที่ตั้ง สถานที่ผลิต 
ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้าไม่ตรงกับความจริง หรือแสดงว่าเป็นปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งไม่ตรงกับความจริง  หรือเป็น
ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นโดยมีชนิดของจุลินทรีย์ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือที่ระบุไว้ในฉลาก๑๓๔ ท าให้เกษตรกร
เข้าใจผิดน าไปใช้แล้วไม่เกิดผลดีต่อผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งหากผู้ใดผลิตเพ่ือการค้า ขาย หรือน าเข้า 
ปุ๋ยชีวภาพปลอม โดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพปลอม ปุ๋ยชีวภาพที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ปุ๋ยชีวภาพ 
ที่เพิกถอนทะเบียน หรือปุ๋ยชีวภาพที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าก าหนดต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่ก าหนด๑๓๕ 

(๓) กรณีปัญหาปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 
ประเด็นปัญหา : กรณีผู้บริโภคพบการระบาดและการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ปลอม หรือวัตถุที่ท าเทียม

ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเพ่ือให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อหรือส าคัญผิดว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่แสดงชื่อว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์อ่ืน 
ซึ่งไม่ตรงกับความจริง โดยแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้าหรือที่ตั้งสถานที่ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า ซึ่งไม่ตรงกับความจริงหรือแสดงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งไม่ตรงกับความจริง
หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองต่ ากว่าร้อยละสิบตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือที่ระบุ 
ไว้ในฉลาก๑๓๖ หากผู้ใดผลิตเพ่ือการค้า ขาย หรือน าเข้าปุ๋ยอินทรีย์ปลอมโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ปุ๋ยอินทรีย์ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ๋ยอินทรีย์ 
ที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ต้องรับโทษหนึ่งในสี่ของโทษที่ก าหนดแล้วแต่กรณี๑๓๗ 

ทั้งนี้ เนื่องจากปุ๋ยปลอมตรวจสอบได้ยากมากด้วยตาเปล่าหรือเพียงการสัมผัส การตรวจสอบ 
ให้ได้ผลที่แน่นอนต้องท าโดยวิธีการทางเคมีในห้องปฏิบัติการ ดังนั้น เมื่อสงสัยว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปลอม 
ปุ๋ยชีวภาพปลอม หรือปุ๋ยอินทรีย์ปลอมควรเก็บตัวอย่างแล้วส่งไปยังส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือส านักงาน
เกษตรจังหวัดในท้องถิ่นเพ่ือส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและส าหรับผู้ บริโภคที่ต้องการซื้อปุ๋ยคุณภาพ 
ก่อนซื้อควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือตัดสินใจว่าควรจะซื้อปุ๋ยสูตรใด ตราใด จ านวนเท่าใด 
ควรซื้อโดยการรวมกลุ่มกันซื้อโดยตรงจากบริษัทที่ไว้ใจได้โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ประสานงาน

                                                           
๑๓๑ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๒ ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด
ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙  
๑๓๒ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๓ 
๑๓๓ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๔ 
๑๓๔ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๒/๑ 
๑๓๕ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๕ วรรคแรก 
๑๓๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๒/๒ 
๑๓๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๕ วรรคสอง 



๓๐ 

ให้หรือจากร้านค้าที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะร้านที่มีสัญลักษณ์ Q-Shop ของกรมวิชาการเกษตรและตรวจสอบ 
ว่ามีเลขทะเบียนของกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ ควรเก็บใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าไว้ เพราะหากพบปัญหาใด ๆ 
จะสามารถด าเนินการทางกฎหมายกับร้านค้าผู้ผลิตและจ าหน่ายนั้นได้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กลุ่มควบคุมปุ๋ย 
เลขที่ ๕๐ ตึกก่านชลวิจารณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๐ ๖๕๗๓ 
อีเมล : ard@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

๓.๒.๒ ปัญหาปุ๋ยผิดมาตรฐาน หรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
(๑) กรณีปัญหาปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน 
ประเด็นปัญหา : เนื่องจากปุ๋ยที่จ าหน่ายในท้องตลาดมียี่ห้อที่หลากหลายท าให้ผู้บริโภคพบปัญหา 

ว่าปุ๋ยเคมีบางชนิดผลิตขึ้นมีปริมาณธาตุอาหารรับรองธาตุใดธาตุหนึ่งต่ ากว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือตามเกณฑ์  
ของปุ๋ยเคมีมาตรฐานแต่ไม่ถึงขนาดเป็นปุ๋ยเคมีปลอม ที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์หรือมีลักษณะอย่างอ่ืน 
ที่ส าคัญต่อคุณภาพของปุ๋ยเคมีผิดไปจากเกณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือผิดไปจากเกณฑ์ของปุ๋ยเคมีมาตรฐาน  
และเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ ากว่าที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือที่ระบุไว้ในฉลาก๑๓๘ ซึ่งหากผู้ใดผลิต
ปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้าโดยผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ปุ๋ยที่รัฐมนตรีเพิกถอนทะเบียน หรือปุ๋ยเคมีที่มีสารพิษเกินกว่า 
ที่รัฐมนตรีก าหนด ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าผู้ผลิต
กระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ปุ๋ยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน หรือปุ๋ยเคมีที่มีสารเป็นพิษเกินกว่า
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ต้องรับโทษปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท๑๓๙ และถ้าผู้ใดขาย 
หรือน าเข้าปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสน
บาทแต่หากกระท าการโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานปุ๋ยที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนหรือปุ๋ยเคมี 
ที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดต้องรับโทษปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท๑๔๐ 

(๒) กรณีปัญหาปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ 
ประเด็นปัญหา : กรณีผู้บริโภคพบปัญหาปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์๑๔๑ โดยพบว่าปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้น

โดยมีปริมาณจุลินทรีย์รับรองชนิดใดชนิดหนึ่งต่ ากว่าที่ขึ้นทะเบียนหรือที่ระบุไว้ในฉลาก หรือเป็นปุ๋ยชีวภาพ 
ที่สิ้นอายุเนื่องจากบางครั้งร้านจ าหน่ายปุ๋ยอาจเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้นาน และผู้บริโภคเองก็ไม่ได้ตรวจสอบก่อน
เลือกซื้อให้ดีท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งถ้าผู้ใดผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า

                                                           
๑๓๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๓ ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์
คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๓๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๖ 
๑๔๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๗ 
๑๔๑ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๓/๑ ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนด
เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๓๑ 

โดยเป็นปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องรับโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปีหกเดือน และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาท 
ถึงหนึ่งแสนบาท ถ้าหากกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ต้องรับโทษปรับตั้งแต่สามหมื่นบาท 
ถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาท๑๔๒ และถ้าผู้ใดขายหรือน าเข้าปุ๋ยชีวภาพโดยเป็นปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องรับโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามเดือนถึงหนึ่งปีหกเดือน และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท๑๔๓ 

(๓) กรณีปัญหาปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ประเด็นปัญหา : กรณีผู้บริโภคพบปัญหาปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์๑๔๔ โดยมีการใช้ส่วนผสม 

ที่ไม่ถูกต้องปัญหาที่พบ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มีลักษณะต่ ากว่าเกณฑ์  คือ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นมีปริมาณ
อินทรียวัตถุรับรองต่ ากว่าร้อยละสิบ มีปริมาณธาตุอาหารหลักน้อย ปริมาณอินทรียวัตถุอัตราส่ วนคาร์บอน 
ต่อไนโตรเจน หรือลักษณะจ าเป็นอย่างอ่ืนของปุ๋ยอินทรีย์แต่ละชนิดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน๑๔๕ ซ่ึงสามารถ 
ก าหนดบทลงโทษในแต่ละกรณีได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) หากผู้ใดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ือการค้า ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงสองปีหกเดือน และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท๑๔๖ และถ้าผู้กระท าการกระท าโดยไม่รู้ว่า 
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์ต้องรับโทษก่ึงหนึ่งของโทษปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาท๑๔๗ 

(๒) หากผู้ใดขายปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ือการค้าต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษจ าคุกตั้งแต่สามเดือน 
ถึงหนึ่งปีหกเดือนและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง ถ้าผู้กระท าการ
ดังกล่าวกระท าโดยไม่รู้ว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่๑๔๘ 

ดังนั้น ถ้าผู้บริโภคต้องการได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ สามารถเลือกซื้อได้จากร้านค้าที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะ
ร้านที่มีสัญลักษณ์ Q-Shop ของกรมวิชาการเกษตร และตรวจสอบว่ามีเลขทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร
หรือไม่ควรเก็บใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าไว้ เพราะหากพบปัญหาใด ๆ จะสามารถด าเนินการทางกฎหมายกับ
ร้านค้าผู้ผลิตและจ าหน่ายนั้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กลุ่มควบคุมปุ๋ย 
เลขที่ ๕๐ ตึกก่านชลวิจารณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๐ ๖๕๗๓ 
อีเมล : ard@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

 

                                                           
๑๔๒ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๙ 
๑๔๓ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๐ 
๑๔๔ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๔)  
๑๔๕ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๓/๒ ประกอบประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดเกณฑ์
ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๔๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๙ วรรคสอง 
๑๔๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๙ วรรคสี ่
๑๔๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๐ 

http://www.doa.go.th/


๓๒ 

๓.๒.๓ ปัญหาการแสดงฉลากปุ๋ยทางการค้า 
ประเด็นปัญหา : กรณีผู้บริโภคพบว่าการจ าหน่ายสินค้าปุ๋ยในท้องตลาด หรือจากผู้จ าหน่ายรายย่อย 

มีการแสดงฉลาก เลขที่ใบรับแจ้ง ของกรมวิชาการเกษตรไม่ถูกต้องมีการน าเอาเลขที่ของบริษัทอ่ืนมาแสดง 
ในฉลากแทน และสินค้าบางส่วนยังไม่ได้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ท าให้ผู้บริโภคไม่เข้าใจ  
ในรายละเอียด และน าไปใช้ไม่ถูกต้องท าให้เกิดความเสียหาย ซึ่งปุ๋ยถือว่าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากต้องรับโทษ
เป็นรายกรณี ดังนี้ 

(๑) ปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า๑๔๙ จะต้องจัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้น
รับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก ซึ่งในฉลากต้องแสดงชื่อทางการค้าและมีค าว่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน
หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมแีล้วแต่กรณี เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอ่ืนแสดงที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยเคมี
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง น้ าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยเคมีตามระบบเมตริก ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้ง
ส านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเ พ่ือการค้า  ชื่อทางเคมีและปริมาณของสารเป็นพิษที่อยู่ในปุ๋ยเคมี 
และข้อความอ่ืนที่ก าหนดให้มีในฉลาก 

หากผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น ต้องรับโทษจ าคุก 
ไม่เกินสองปีหรือปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๕๐ 

(๒) ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า๑๕๑ จะต้องจัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้น
รับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก และในฉลากต้องแสดงชื่อทางการค้า และมีค าว่า ปุ๋ยชีวภาพ 
เครื่องหมายการค้าปุ๋ยชีวภาพ หรือเครื่องหมายอ่ืนใด ซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยชีวภาพ ปริมาณ
จุลินทรีย์รับรอง วิธีการเก็บรักษา น้ าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยชีวภาพตามระบบเมตริก วัสดุรองรับของปุ๋ย
ชีวภาพ ชื่อผู้ผลิตและที่ตั้งส านักงานและสถานที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า วันที่ผลิตและวันสิ้นอายุของปุ๋ยชีวภาพ 
และข้อความอ่ืนที่ก าหนดให้มีในฉลาก 

หากผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น ต้องรับโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๕๒ 

(๓) ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า๑๕๓ จะต้องจัดให้มีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ 
ที่ผลิตขึ้นรับรองความถูกต้องของข้อความในฉลาก ซึ่งในฉลากต้องแสดงชื่อทางการค้า และมีค าว่าปุ๋ยอินทรีย์ 
เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอ่ืนใด ซึ่งแสดงที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง
น้ าหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยอินทรีย์ตามระบบเมตริก ชื่อผู้ผลิต และที่ตั้งส านักงานและสถานที่ผลิต  
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า และข้อความอ่ืนที่ก าหนดให้มีในฉลาก 

หากผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้น ต้องรับโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่ก าหนดในมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง๑๕๔ 

 

                                                           
๑๔๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑ (๔)  
๑๕๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๐ วรรคแรก 
๑๕๑ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑/๑ (๔) 
๑๕๒ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๑ วรรคแรก 
๑๕๓ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๑/๒ ประกอบประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขอรับรองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ 
๑๕๔ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖๑ วรรคสอง 



๓๓ 

ข้อความดังต่อไปนี้เป็นข้อความอ่ืนที่ก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย๑๕๕ 
(๑) ให้ระบุชื่อทางเคมี หรือชื่อสามัญ ถ้าปุ๋ยเคมีนั้นมีชื่อทางเคมีหรือชื่อสามัญ 
(๒) ให้ระบุสูตรปุ๋ยเคมีเป็นเลขจ านวนเต็ม โดยคิดปริมาณธาตุอาหารรับรอง เป็นร้อยละโดยน้ าหนัก

เรียงตามล าดับธาตุอาหารรับรองคั่นด้วยขีด ( -) ตามล าดับดังนี้  ไนโตรเจนทั้งหมด (N) – ฟอสฟอรัส 
ทีเ่ป็นประโยชน์ (P2O5) - โพแทสเซียมที่ละลายน้ า (K2O) 

(๓) ในกรณีหินฟอสเฟตต้องแจ้งปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P2O5) และความละเอียดบอก
ขนาดเป็นเมช (Mesh) เป็นร้อยละโดยน้ าหนักไว้ใต้สูตรปุ๋ยเคมี 

(๔) ในกรณีของปุ๋ยอินทรีย์เคมี ให้ระบุปริมาณอินทรียวัตถุเป็นร้อยละโดยน้ าหนักไว้ใต้สูตรปุ๋ยเคมี 
(๕) ให้ระบุข้อความว่า “ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ . .. . ../...... (กรมวิชาการเกษตร)” โดยระบุ 

เลขที่ทะเบียน/พ.ศ. .... ที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีไว้ด้านซ้ายของฉลาก 
(๖) ให้ระบุข้อความว่า “ทะเบียนปุ๋ยชีวภาพเลขที่....../.... ..(กรมวิชาการเกษตร)” โดยระบุ 

เลขที่ทะเบียน/พ.ศ. .... ที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพไว้ด้านซ้ายของฉลาก 
(๗) ให้ระบุข้อความว่า “ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์เลขที่....../...... (กรมวิชาการเกษตร)” โดยระบุ 

เลขที่ทะเบียน/พ.ศ. .... ที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไว้ด้านซ้ายของฉลาก 
(๘) ให้ระบุข้อความว่า “ใบรับแจ้งเลขที่ ปฐ. ..../...... (กรมวิชาการเกษตร)” โดยระบุเลขที่ 

หนังสือส าคัญรบัแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐาน/พ.ศ. ....ที่ได้รับไว้ด้านซ้ายของฉลาก 
(๙) ให้ระบุข้อความว่า “ใบรับแจ้งเลขที่ รส....../...... (กรมวิชาการเกษตร)” โดยระบุเลขที่ 

หนังสือส าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม/พ.ศ. ....ที่ได้รับไว้ด้านซ้ายของฉลาก 
(๑๐) ให้ระบุข้อความว่า “ไม่แนะน าให้ใช้เป็นปุ๋ยข้าว” ส าหรับปุ๋ยเคมีสูตรซ้ ากับสูตรปุ๋ยข้าว 

หรือสูตรปุ๋ยเคมีที่มีอัตราส่วนธาตุอาหารพืชซ้ ากับสูตรปุ๋ยข้าวที่กรมการข้าวแนะน า เนื่องจากมีไนเทรตไนโตรเจน
(Nitrate Nitrogen) นับรวมอยู่ในไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ที่ขอขึ้นทะเบียน 

(๑๑) ให้ระบุข้อความว่า “ถ้าใช้เป็นปุ๋ยข้าวแนะน าให้ใช้ในนาดินเหนียว” ในกรณีที่ปุ๋ยเคมีนั้น 
ใช้เป็นปุ๋ยข้าวที่มีธาตุอาหารรับรอง ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 

(๑๒) ให้ระบุข้อความว่า “ถ้าใช้เป็นปุ๋ยข้าวแนะน าให้ใช้ในนาดินทราย” ในกรณีที่ปุ๋ยเคมีนั้น 
ใช้เป็นปุ๋ยข้าวที่มีธาตุอาหารรับรองไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 

(๑๓) ให้ระบุข้อความว่า “ปุ๋ยเหลวอาจมีก๊าซเกิดขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้ง่าย ควรเปิดด้วย
ความระมัดระวัง” เป็นอักษรสีแดง อ่านได้ชัดเจน ส าหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นปุ๋ยเหลว 

(๑๔) ให้ระบุข้อความว่า “ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก่อนใช้” อ่านได้ชัดเจน ส าหรับปุ๋ยชนิดเม็ด 
ที่ผลิตแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Bulk Blending) 

(๑๕) ให้ระบุชื่อและสถานที่ท าการของผู้น าเข้าปุ๋ยและระบุชื่อผู้ผลิต ประเทศท่ีผลิต ในกรณีที่เป็น
ปุ๋ยน าเข้ามาในราชอาณาจักร 

(๑๖) ให้ระบุข้อความ “สั่งจาก...(ชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต)...” ในกรณีเป็นปุ๋ยที่ผลิต 
แบบแบ่งบรรจุจากปุ๋ยที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

                                                           
๑๕๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกอบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๓๔ 

(๑๗) ให้ระบุข้อความ “ปุ๋ยอินทรีย์ เม็ด” หรือ “ปุ๋ยอินทรีย์ อัดเม็ด” หรือ “ปุ๋ยอินทรีย์ผง”  
แล้วแต่กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และตามที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ที่ด้านข้างของฉลาก
ให้เห็นชัดเจน 

(๑๘) ให้ระบุประเภทของปุ๋ยชีวภาพตามที่ได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ ใต้ค าว่า  
“ปุ๋ยชีวภาพ” 

(๑๙) ให้ระบุข้อความว่า “วันผลิต...” โดยระบุ วันที่ เดือน และปี พ.ศ. ที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
และข้อความว่า “ควรใช้ก่อน...” โดยระบุ วันที่ เดือน และปี พ.ศ. 

(๒๐) ให้ระบุข้อความ “สั่งจาก...(ชื่อผู้ผลิตแบบผสมและจังหวัด)...” ในกรณีเป็นปุ๋ยที่ผลิต 
แบบแบ่งบรรจุจากผู้ผลิตแบบผสม 

(๒๑) ให้ระบุวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยอินทรีย์ ตามที่ระบุไว้ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียน  
ปุ๋ยอินทรีย ์

ดังนั้น หากผู้บริโภคพบเห็นการจ าหน่ายปุ๋ยที่มีการแสดงฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนได้ที่  
กรมวิชาการเกษตร หรือเกษตรในท้องที่แต่ละจังหวัดและทั้งนี้ผู้บริโภคก็ควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กลุ่มควบคุมปุ๋ย 
เลขที ่๕๐ ตึกก่านชลวิจารณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๐ ๖๕๗๓ 
อีเมล : ard@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

๓.๒.๔ ปัญหาการจ าหน่ายปุ๋ย 
(๑) กรณีปัญหาการจ าหน่ายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ 
ประเด็นปัญหา : กรณีผู้บริโภคพบว่ามีการจ าหน่ายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ โดยผู้จ าหน่ายปุ๋ยน าเอา

ปุ๋ยเคมีท่ีเสื่อมคุณภาพมาวางจ าหน่าย หมายถึง เป็นปุ๋ยเคมีที่ล่วงอายุ หรือถูกกระทบกระเทือนด้วยปัจจัยใด ๆ 
อันท าให้เสื่อมคุณภาพ โดยธาตุอาหารลดน้อยลง หรือเปลี่ยนสภาพไปมีลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไป  
หากผู้จ าหน่ายไม่ได้จัดให้มีป้ายระบุข้อความว่าปุ๋ยเสื่อมคุณภาพและไม่ได้มีการท าเป็นหนังสือแจ้งการมีปุ๋ยเคมี
เสื่อมคุณภาพที่เหลืออยู่ในครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ ท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและหากผู้ใดขาย 
หรือน าเข้าปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ๑๕๖ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดต้องรับโทษ
จ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๕๗ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
 
 

                                                           
๑๕๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๐ (๓) 
๑๕๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๖๘ 



๓๕ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กลุ่มควบคุมปุ๋ย 
เลขที่ ๕๐ ตึกก่านชลวิจารณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๐ ๖๕๗๓ 
อีเมล : ard@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

(๒) กรณีปัญหาการจ าหน่ายปุ๋ยราคาแพง 
ประเด็นปัญหา : เนื่องจากปุ๋ยเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ และคุณภาพ ให้ผู้น าเข้า 
มาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายซึ่งปุ๋ยเคมี แจ้งชื่อ ชื่อทางการค้า  ปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสูตร 
ปริมาณการน าเข้า ราคาซื้อ (ราคาน าเข้า) ทุกครั้งที่มีการน าเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในสามสิบวันตั้งแต่วันที่
น าเข้ามาในราชอาณาจักร๑๕๘  

นอกจากนี้ยังมีการก าหนดให้ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งปุ๋ยเคมี แจ้งชื่อ ชื่อทางการค้า
ปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสูตร ต้นทุน ราคาจ าหน่าย มาตรฐาน ขนาด ปริมาณน้ าหนักต่อหน่วยของปุ๋ยเคมี
ที่ เป็นอยู่ในวันที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้ าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง การแจ้งราคาปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีนี้ใช้บังคับ โดยให้แจ้งภายในสามสิบวัน
หรือกรณีที่มีการผลิตหรือน าเข้าปุ๋ยเคมีสูตรใหม่เพ่ือจ าหน่ายภายหลังวันที่ประกาศคณะกรรมการกลาง 
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งราคาปริมาณสถานที่เก็บ และรายละเอียด
เกี่ยวกับปุ๋ยเคมี แจ้งข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนน าสินค้าออกจ าหน่าย๑๕๙ 

การที่ราคาปุ๋ยในท้องตลาดปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ราคาวัตถุดิบแม่ปุ๋ยปรับสูงขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการ
บางรายฉกฉวยโอกาสนี้แสวงหาผลประโยชน์จากเกษตรกร จึงมีการก ากับดูแลให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะท าให้ราคาต่ าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือท าให้
เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด คณะกรรมการอาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือว่าเป็น
การท าให้ราคาต่ าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร หรือท าให้ปั่นป่วนซึ่ งราคาของสินค้าหรือบริการใดก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๖๐ และห้ามมิให้บุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุม
โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๑๒)
หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อ่ืนนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๕ (๕)
หรือไม่น าสินค้าควบคุมที่มีไว้เพ่ือจ าหน่าย ออกจ าหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจ าหน่าย 
หรือประวิงการจ าหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร๑๖๑ 

หากผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการใด ๆ โดยจงใจที่จะท าให้ราคาต่ าเกินสมควร หรือสูงเกินสมควร 
หรือท าให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใดและบุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุมโดยมีสินค้าควบคุม
ไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 

                                                           
๑๕๘ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งปริมาณราคา 
และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
๑๕๙ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งราคา ปริมาณ 
สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 
๑๖๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๙ 
๑๖๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ 



๓๖ 

หรือคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๖๒ 

กรณผีู้บริโภคพบเห็นผู้ประกอบการแสวงหาผลประโยชน์จากเกษตรกรโดยการท าให้ปั่นป่วนซึ่งราคา
ของสินค้า และหากผู้บริโภคพบเห็นผู้ประกอบการรายใด หรือบุคคลใดกักตุนสินค้าควบคุมไว้ในครอบครอง 
เกินปริมาณท่ีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการก าหนด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน ๑๕๖๙
กรมการค้าภายในหรือส านักงานพาณิชย์ได้ทุกจังหวัด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่  
(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้ง

ราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 
(๓) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้ง

ปริมาณราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๐๗ ๕๕๓๐ 
สายด่วน : ๑๕๖๙ 
อีเมล : saraban@dit.go.th 
เว็บไซต์ : www.dit.go.th 

(๓) กรณีปัญหาการแยกปุ๋ยเพื่อน ามาจ าหน่าย 
ประเด็นปัญหา : กรณีท่ีผู้ขายน าปุ๋ยมาแยกขายโดยผู้ขายไม่ระบุปริมาณธาตุอาหารรับรองให้ตรงกับ

ปุ๋ยเคมีที่แบ่งขาย อีกทั้งการน าปุ๋ยมาแบ่งขายปรากฏว่าภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยช ารุดและไม่มีข้อความ  
ที่ตรงกับภาชนะหรือหีบห่อเดิมท าให้ผู้บริโภคน าปุ๋ยมาใช้ไม่ถูกวิธี โดยกฎหมายได้ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตขายปุ๋ย
จัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารหรือสถานที่ท าการ แสดงว่าเป็นสถานที่ขายปุ๋ย 
จัดให้มีการแยกเก็บปุ๋ยเป็นส่วนสัดต่างหากจากสิ่งบริโภคตามสมควร รักษาฉลากที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ย
และเอกสารก ากับปุ๋ยให้คงอยู่โดยครบถ้วนและชัดเจน หากผู้ขายแบ่งปุ๋ยเคมีจากภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ  
เพ่ือขายปลีกผู้ขายต้องระบุปริมาณธาตุอาหารรับรองให้ตรงกับปุ๋ยเคมีที่แบ่งขายและรักษาภาชนะหรือหีบห่อ  
ทีบ่รรจุปุ๋ยให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าภาชนะหรือหีบห่อบรรจุปุ๋ยช ารุด ให้เปลี่ยนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุได้
แต่ต้องจัดให้มีข้อความตรงกับภาชนะหรือหีบห่อบรรจุเดิมที่ช ารุด๑๖๓ 

วัตถุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเพ่ือการค้า ซึ่งผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมี
เพ่ือการค้า ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้าและผู้รับใบอนุญาตน าเข้าปุ๋ย
ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้๑๖๔ 

                                                           
๑๖๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ 
๑๖๓ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๒ 
๑๖๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดวัตถุที่ ใช้ท าภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะ 
และขนาดบรรจุปุ๋ยเพ่ือการค้า ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๓๗ 

(๑) วัตถุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุปุ๋ยชนิดเม็ด ชนิดเกล็ด ชนิดผง หรือปุ๋ยชนิดที่ไม่เป็นของเหลว
ก าหนดให้ใช้วัตถุที่สามารถป้องกันความชื้นได้ มีความหนาเหนียวแน่นแข็งแรงทนทานต่อการขนส่ง การปิดผนึก
ภาชนะบรรจุปุ๋ยให้ผนึกด้วยเครื่องมือไฟฟ้า หรือเย็บด้วยเชือก หรือผูกมัดอย่างมั่นคง สามารถป้องกันความชื้นได้
และทนทานต่อการขนส่งไม่รั่วไหล 

(๒) ปุ๋ยชนิดน้ า หรือปุ๋ยที่ เป็นของเหลว ต้องบรรจุในภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อนของปุ๋ย 
ภาชนะบรรจุต้องมีความหนาแข็งแรง ทนทานต่อการขนส่ง ใช้ฝาปิดแน่นสนิทและม่ันคงไม่รั่วไหล 

(๓) ขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า ให้ใช้ระบบเมตริกและเป็นเลขจ านวนเต็ม 
(๓.๑) ปุ๋ยชนิดเม็ด ชนิดเกล็ด ชนิดผง หรือปุ๋ยชนิดที่ไม่เป็นของเหลว ให้มีขนาดบรรจุน้ าหนักสุทธิ

เป็นกรัม หรือ กิโลกรัม 
(๓.๒) ปุ๋ยน้ าหรือปุ๋ยที่เป็นของเหลว ให้มีขนาดปริมาตรสุทธิเป็น ลบ.ซม. หรือ ลิตร 

(๔) การน าปุ๋ย ชนิดเม็ด ชนิดเกล็ด ชนิดผง ที่ไม่ใช่ของเหลวและปุ๋ยน้ า หรือปุ๋ยที่เป็นของเหลว 
เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีขนาดบรรจุในภาชนะตั้งแต่ ๕๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป หรือตั้งแต่ ๒๐๐ ลิตร ขึ้นไป
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้บรรจุภาชนะ  

การก าหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้าย ซึ่งให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมี 
เพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า ขายปุ๋ย และน าเข้าปุ๋ยปฏิบัติ ดังต่อไปนี้๑๖๕ 

(๑) ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า จัดท าป้ายด้วยวัตถุถาวร มีขนาดกว้างและยาว 
ไม่น้อยกว่า ๒๐ × ๗๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นอักษรไทยขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
“สถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า” 

(๒) ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า จัดท าป้ายด้วยวัตถุถาวร มีขนาดกว้าง 
และยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ × ๗๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นอักษรไทยขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
“สถานที่ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า” 

(๓) ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า จัดท าป้ายด้วยวัตถุถาวร มีขนาดกว้าง 
และยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ × ๗๐ เซนติเมตร และมีข้อความเป็นอักษรไทยขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตร
“สถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า” 

(๔) ให้ผู้รับใบอนุญาตขายปุ๋ยจัดท าป้ายด้วยวัตถุถาวร มีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ × ๗๐
เซนติเมตร และมีข้อความเป็นอักษรไทย ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตรว่า“สถานที่ขายปุ๋ย” 

(๕) ให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้าปุ๋ย จัดท าป้ายด้วยวัตถุถาวร มีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ × ๗๐
เซนติเมตร และมีข้อความเป็นอักษรไทย ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๓ เซนติเมตรว่า“สถานที่น าเข้าปุ๋ย” 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมวิชาการเกษตร เลขท่ี ๕๐ ตึกก่านชลวิจารณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท ์: ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ – ๗ หรือ ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๑ 
อีเมล : saraban@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

                                                           
๑๖๕ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้าย  
ของผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า ขายปุ๋ย 
และน าเข้าปุ๋ยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๓๘ 

๓.๒.๕ ปัญหาการโฆษณาเกี่ยวกับปุ๋ย 
(๑) กรณีปัญหาการโฆษณาปุ๋ยเกินจริง 
ประเด็นปัญหา : การโฆษณาปุ๋ยที่มีลักษณะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อปุ๋ย ซึ่งมีข้อความโอ้อวด

เกินความเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย ซึ่งความจริง  
ไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในปุ๋ยและมีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณปุ๋ยโดยบุคคลอ่ืน๑๖๖ ซึ่งผู้บริโภค 
จะได้รับข้อมูลแต่เฉพาะข้อดีของสินค้า โดยไม่มีโอกาสพิจารณาข้อมูลอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับ
ปุ๋ยเคมีท าให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค หากบุคคลใดโฆษณาขายปุ๋ยที่มีข้อความโอ้อวดเกินความเป็นจริง
หรือเป็นเท็จ ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุ  
หรือส่วนประกอบนั้นในปุ๋ยและมีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณปุ๋ยโดยบุคคลอ่ืน ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน 
หกเดือนหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๖๗ 

ดังนั้น ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อปุ๋ยคุณภาพ สามารถเลือกซื้อได้จากร้านค้าที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะร้าน  
ที่มีสัญลักษณ์ Q-Shop ของกรมวิชาการเกษตร และตรวจสอบว่ามีเลขทะเบียนของกรมวิชาการเกษตร 
หรือไม่ควรเก็บใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าไว้ เพราะหากพบปัญหาใด ๆ จะสามารถด าเนินการทางกฎหมาย 
กับร้านค้าผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายนั้นได้ และถ้าหากเกษตรกรหรือผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาปุ๋ยเป็นที่น่าสงสัย 
หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการผลิตหรือจ าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ 
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานภูมิภาคในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 
ได้ทุกแห่ง 

หลักเกณฑ์ในการโฆษณาขายปุ๋ย๑๖๘ มีข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่แสดงสรรพคุณปุ๋ยเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ไม่ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุ 

หรือส่วนประกอบนั้นในปุ๋ย หรือมีแต่ไม่เท่าที่ท าให้เข้าใจ 
(๓) ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณปุ๋ยโดยบุคคลอ่ืน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กลุ่มควบคุมปุ๋ย 
เลขที่ ๕๐ ตึกก่านชลวิจารณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๐ ๖๕๗๓ 
อีเมล : ard@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

(๒) กรณีปัญหาการโฆษณาปุ๋ยผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ประเด็นปัญหา : กรณีที่ผู้ประกอบการอาศัยช่องทางการจ าหน่ายปุ๋ยผ่านทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต 

ซึ่งการโฆษณาส่วนใหญ่ไม่บ่งชี้ว่าเป็นปุ๋ยแน่ชัดหรือไม่ ซึ่งมีการจ าหน่ายปุ๋ยทางอินเทอร์เน็ต มีการเลี่ยงกฎหมาย 
ใช้ค าโฆษณาที่คลุมเครือและไม่ชัดเจน ท าให้เกษตรกรเกิดความสับสนและเข้าใจว่าสามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโต
ของพืชได้ โดยโฆษณาว่าเมื่อใช้แล้วสามารถท าให้ได้ผลผลิตมากกว่า ๒ - ๓ เท่า ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ไม่แสดง

                                                           
๑๖๖ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๓ 
๑๖๗ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๑ 
๑๖๘ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๓ 



๓๙ 

สรรพคุณปุ๋ยเป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย  
ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในปุ๋ย หรือมีแต่ไม่เท่าที่ท าให้เข้าใจ ไม่มีการรับรองหรือยกย่อง
สรรพคุณปุ๋ยโดยบุคคลอ่ืน๑๖๙ หากบุคคลใดโฆษณาขายปุ๋ยที่มีข้อความโอ้อวดเกินความเป็นจริงหรือเป็นเท็จ 
ท าให้เข้าใจว่ามีวัตถุใดเป็นตัวปุ๋ยหรือเป็นส่วนประกอบของปุ๋ย ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้น  
ในปุ๋ยและมีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณปุ๋ยโดยบุคคลอ่ืน ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๑๗๐ 

เกษตรกรควรเลือกซื้อปุ๋ยทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรที่ส าคัญ 
ควรซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ เช่น ร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพหรือร้ าน Q-Shop 
ไม่ควรซื้อปุ๋ยจากรถเร่หรือการขายตรง โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ กลุ่มสารวัตรเกษตร ส านักควบคุมพืช  
และวัสดุการเกษตร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ช่องทางการร้องเรียน : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐  
ตึกก่านชลวิจารณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๔๐ ๖๕๗๓ 
อีเมล : ard@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

๓.๓ ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
๓.๓.๑ ปัญหาการจ าหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยไม่ขออนุญาต และไม่ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตมีในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายเพื่อขาย 
ประเด็นปัญหา : กรณีการจ าหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยไม่ขออนุญาต และไม่ขอต่ออายุ

ใบอนุญาตมีในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพ่ือขาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการต้องท าการขออนุญาตการครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย๑๗๑ ซึ่งผู้ใด
ประสงค์ขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๓ ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วย
เอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการยื่นค าขอดังกล่าวให้ยื่นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย
หรือหน่วยงานอ่ืนที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายการประกอบค าขอใด 
ถ้าเหมือนกับรายการที่ได้ส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายในครั้งที่แล้วมา ผู้ยื่นค าขอจะไม่ส่งรายการนั้นมาก็ได้ เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค าสั่ง  
เป็นอย่างอ่ืน๑๗๒  

 

                                                           
๑๖๙ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๓ 
๑๗๐ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๑ 
๑๗๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ และ มาตรา ๔๓ 
๑๗๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๔๐ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาค าขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  
ชนิดที่ ๓๑๗๓ 

(๑) ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นค าขอ
พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอแบบ วอ. ๑ แบบ วอ. ๓ แบบ วอ. ๕ หรือแบบ วอ. ๗ จ านวน ๒ ชุด
การยื่นค าขอดังกล่าว ให้ยื่นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้น หรือหน่วยงานอ่ืน 
ที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนผู้ใดประสงค์จะขออนุญาต โดยผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รายการประกอบค าขอใด ถ้าเหมือนกับรายการที่ได้ส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แล้วในการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในครั้งที่แล้วมา ผู้ยื่นค าขอ  
จะไม่ส่งรายการนั้นมาก็ได้ เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

(๒) ให้มีใบอนุญาตผลิต น าเข้า และส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย ส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละชื่อ 
ของวัตถุอันตราย และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ส าหรับแต่ละสถานที่เก็บรักษาหรือแต่ละ
ผลิตภัณฑ์หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งจ าเป็นต้องขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตดังกล่าว ให้ยื่นหนังสือพร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมที่ได้รับอนุญาตและเอกสาร  
ที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้นเพือ่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี อัตราส่วน ลักษณะและสูตรของวัตถุอันตรายจะกระท ามิได้ 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวได้ให้บันทึก 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงในใบอนุญาต หรือออกหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือออกใบอนุญาต 
ให้ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

(๔) ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมี ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 
ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอแบบ วอ. ๙ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ จ านวน ๒ ชุด การยื่นค าขอดังกล่าวให้ยื่นต่อ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้น  หรือหน่วยงานอ่ืนที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว โดยผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้น ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวก าหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) ค าขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายหรือค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไปได้ และในกรณีที่ค าขอ
ที่ยื่นไว้นั้นมีข้อแตกต่างไปจากค าขอตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ได้ตามความจ าเป็น 

กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้เกษตรกรหรือผู้บริโภคได้รับความเสี่ยงที่ร้านอาจจ าหน่ายวัตถุอันตราย
ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือด้อยคุณภาพ ท าให้เกษตรกรหรือผู้บริโภคได้ปัจจัยทางการเกษตรที่ไม่มีคุณภาพ
ผู้ประกอบการที่ท าการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับ

                                                           
๑๗๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 



๔๑ 

บทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หากผู้ ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ๑๗๔ 
และการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ก าหนดกรณีที่ พึงอนุญาตได้และกรณีที่จะอนุญาตไม่ได้ไว้ ให้ชัดเจน  
เท่ าที่ จะกระท า ได้  เ ว้นแต่ กรณีจ า เป็นที่ ไม่อาจคาดหมายได้ล่ ว งหน้ าและให้ก าหนดระยะเวลา 
ส าหรับการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจนด้วย 

กรณผีู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามประกาศ
ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) นั้นด้วย หากผู้ใดผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก
หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๗๕ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ - ๗ หรือ ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๑ 
อีเมล : saraban@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

๓.๓.๒ ปัญหาการจ าหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ประเด็นปัญหา : วัตถุอันตรายทางการเกษตรเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ โดยเฉพาะ

สารเคมีซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้เพ่ิมขึ้น จากความต้องการวัตถุอันตรายทางการเกษตรของเกษตรกร  
ที่เพ่ิมมากขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจ าหน่ายวัตถุอันตรายปลอม วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ ที่ท าให้เกษตรกรได้รับความเสียหายและมีผลกระทบกับระบบนิเวศทางการเกษตร
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับ ซึ่งการจ าหน่ายวัตถุอันตราย เช่น 

(๑) การจ าหน่ายวัตถุอันตรายปลอม๑๗๖ คือ สิ่งที่ท าเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอ่ืน หรือแสดงก าหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการใช้  
เกินความเป็นจริง วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง
วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารส าคัญ
น้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) ในระดับที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็น 
ของคณะกรรมการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๗๗  

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง (การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพ่ือตนเอง 
หรือผู้อ่ืน และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพ่ือขาย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้ หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และรวมถึงการทิ้งอยู่ 
                                                           
๑๗๔ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๓ 
๑๗๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๒ 
๑๗๖ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ (๑) 
๑๗๗ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๗ 



๔๒ 

หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย)๑๗๘ ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายปลอมและส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตราย
โดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระท าต้องรับโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า 
โดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้อง รับโทษปรับ 
ไม่เกินห้าแสนบาท๑๗๙ 

(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน๑๘๐ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารส าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) แต่ไม่ถึง
ระดับที่ก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๕) และเป็นวัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอ่ืน
ที่มีความส าคัญต่อคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดหรือที่ข้ึนทะเบียนไว้๑๘๑ 

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง (การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพ่ือตนเอง 
หรือผู้อ่ืน และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพ่ือขาย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้ หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และรวมถึงการทิ้งอยู่ 
หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย)๑๘๒ ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐานและส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไม่มีประโยชน์
ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระท าต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า 
ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องรับโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท๑๘๓ 

(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ๑๘๔ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับ 
วัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา ๔๗ (๕) หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน๑๘๕ 

ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง (การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพ่ือตนเอง 
หรือผู้อ่ืน และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพ่ือขาย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้ หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และรวมถึงการทิ้งอยู่ 
หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย)๑๘๖ ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ 
ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถ้าการกระท าดังกล่าว 
เป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องรับโทษปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท๑๘๗ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

                                                           
๑๗๘ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
๑๗๙ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๕ 
๑๘๐ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ (๒) 
๑๘๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๘ 
๑๘๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
๑๘๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๖ 
๑๘๔ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๕ (๓)  
๑๘๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๙ 
๑๘๖ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ 
๑๘๗ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๗ 



๔๓ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ - ๗ หรือ ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๑ 
อีเมล : saraban@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

๓.๓.๓ ปัญหาเกี่ยวกับฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ประเด็นปัญหา : กรณีที่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้บริโภคได้เลือกซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

ทางการเกษตรซ่ึงเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร และการใช้สารเคมีดังกล่าวไม่ถูกต้อง กล่าวคือฉลาก  
วัตถุอันตรายจะระบุเครื่องหมายและข้อความในแถบสีแสดงระดับความเป็นพิษ๑๘๘ ท าให้เกิดอันตราย 
ต่อสุขภาพทั้งเฉียบพลันรุนแรงถึงแก่ชีวิตและเรื้อรัง ซึง่จะสะสมในระบบต่าง ๆ ของร่างกายท าให้เกิดความผิดปกติ
และโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง โดยการสัมผัสทางผิวหนัง 
การสูดหายใจละอองที่ ฟุ้งกระจายในอากาศ เป็นต้น๑๘๙ เมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายเห็นว่าฉลากใด 
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีอ านาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา๑๙๐ ก าหนดปริมาณองค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่ งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจ 
และทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การน าเข้าการส่งออก ด่านศุลกากรที่น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน การขาย 
การขนส่ง การเก็บรักษา การก าจัด การท าลายการปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การให้แจ้งข้อเท็จจริง 
การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับวั ตถุอันตรายเพ่ือควบคุม ป้องกัน บรรเทาหรือระงับอันตราย 
ที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย๑๙๑ คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า เลิกใช้ฉลากดังกล่าว หรือด าเนินการ 
แก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง หากผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลาก 
ไม่ถูกต้อง หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช้ หรือให้แก้ไขตามมาตรา ๕๐ ต้องรับโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าโดยประมาท 
ผู้กระท าต้องรับโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า
ผู้กระท าต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๙๒ 

และถ้าหากเป็นกรณีที่ผู้ ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจ้ างท าฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
หรือรับจ้างติดตรึงฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างท าลายส่วนอันเป็นสาระส าคัญของฉลากท่ีถูกต้อง 
ตามกฎหมายส าหรับวัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดตามความในหมวด ๒ ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๑๙๓ 

ทั้งนี้ นอกจากบทก าหนดโทษดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง ผู้ที่ไว้ในครอบครอง  
ซึ่งวัตถุอันตรายมหีน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง ดังนี้ 

                                                           
๑๘๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร
เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๗ 
๑๘๙ สืบค้น กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม www.envocc.ddc.moph.go.th 
๑๙๐ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๐ 
๑๙๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๑) 
๑๙๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๓ 
๑๙๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๔ 



๔๔ 

(๑) ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใช้ในการผลิต การก าหนดวิธีการ  
และขั้นตอนที่วางใจได้ของการผลิต การจัดให้มีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้ 
การเคลื่อนย้ายและการขนส่ง  การจัดให้มีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่ งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ 
ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตน  
หรือผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว๑๙๔  

(๒) ผู้น าเข้าวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการเลือกหาผู้ผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย
การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนส่งและผู้ขนส่ง ความเหมาะสม  
ของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจ
คาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว๑๙๕ 

(๓) ผู้ขนส่งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ใช้ในการขนส่งหรือยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของวิธีการขนส่ง ความถูกต้องของการจัดวาง
บนยานพาหนะ และความไว้วางใจได้ของลูกจ้างหรือผู้จัดท าการงานให้แก่ตนหรือร่วมกับตน๑๙๖ 

(๔) ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผู้ผลิต  
หรือผู้น าเข้าหรือผู้ที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นให้แก่ตน ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสม
ของการเก็บรักษาและความไว้วางใจได้ของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายได้ว่าอาจจะ
ได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว๑๙๗ 

ดังนั้น ผู้บริโภคจะต้องให้ความส าคัญในการเลือกซ้ือสินค้าทางการเกษตรที่เป็นวัตถุอันตรายที่มีฉลาก
โดยผู้บริโภคจะต้องสังเกตฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพ่ือควบคุม ป้องกัน ระงับอันตรายที่จะเกิด 
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

ฉลากวัตถุอันตรายที่ขาย หรือจ าหน่าย หรือแสดงไว้เพ่ือขายหรือจ าหน่าย๑๙๘ ก าหนดวัตถุอันตราย 
ที่จ าหน่าย หรือแสดงไว้เพ่ือขายหรือจ าหน่าย ต้องมีฉลากขนาดที่เหมาะสมกับภาชนะบรรจุ ปิด หรือพิมพ์ไว้ 
ที่ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทุกชนิด ฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่จ าหน่าย จะต้องมีเครื่องหมาย  
และข้อความเป็นภาษาไทย ดังนี้ 

(๑) ชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 
(๒) ชื่อสามัญตามระบบ ISO หรือชื่อสามัญในระบบอ่ืน ๆ หรือชื่อสามัญเคมี หากไม่สามารถ 

ระบุชื่อสามัญ ดังกล่าวได้ ก็ให้ระบุชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสาระส าคัญ 
และในกรณีทีร่ะบุชื่อสามัญต้องมีขนาดตัวอักษรใหญ่เป็น ๑/๓ เท่าของชื่อทางการค้า 

(๓) อัตราส่วนผสมและลักษณะผลิตภัณฑ์ 
(๔) วัตถุประสงค์การใช้ 
(๕) เครื่องหมาย และภาพแสดงค าเตือนในการใช้ และการระมัดระวังอันตราย 

                                                           
๑๙๔ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๙ 
๑๙๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๐ 
๑๙๖ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๑ 
๑๙๗ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๒ 
๑๙๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร
เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖ 



๔๕ 

(๖) ประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภาชนะบรรจุ และการป้องกันอันตราย 
หรือความเสียหาย 

(๗) ค าเตือน 
(๘) อาการเกิดพิษ การแก้พิษเบื้องต้น ค าแนะน าให้รีบส่ งผู้ป่วยไปพบแพทย์พร้อมด้วยฉลาก 

หรือภาชนะบรรจุ และค าแนะน าส าหรับแพทย์ 
(๙) ชื่อกลุ่มของสารเคมีเพ่ือประโยชน์ในการรักษา (ถ้ามี) 
(๑๐) ชื่อผู้ผลิต สถานที่ประกอบการ สถานที่ตั้งโรงงาน และชื่อผู้น าเข้าพร้อมสถานที่ประกอบการ 
(๑๑) ขนาดบรรจุ 
(๑๒) เดือนปีที่ผลิต หรือหมดอายุการใช้ 
(๑๓) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

แถบสี เครื่องหมายและข้อความแสดงระดับความเป็นพิษ 
การจัดท าฉลาก เจ้าของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายจะต้องจัดท าแถบสีแสดงระดับความเป็นพิษ 

ของผลิตภัณฑ์ โดยให้แถบสีอยู่ด้านล่างตลอดความยาวของฉลาก ดังนี้ แถบสีแดงแทนค่าความเป็นพิษ 
ของผลิตภัณฑ์ ให้มีเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ พร้อมด้วยข้อความว่า “พิษร้ายแรงมาก” แถบสีเหลือง
แทนค่าความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ ให้มีเครื่องหมายกากบาท พร้อมด้วยข้อความว่า “อันตราย” แถบสีน้ าเงิน
แทนค่าความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ ให้มีข้อความว่า “ระวัง”  

กรณีผู้บริโภคพบปัญหาให้น าฉลากวัตถุอันตรายที่ไม่ระบุ ค าเตือน หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
แสดงความเป็นอันตราย สามารถน ามาแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กรมวิชาการเกษตร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่ 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย 

ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ช่องทางการร้องเรียน : กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท ์: ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ - ๗ หรือ ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๑ 
อีเมล : saraban@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

๓.๓.๔ ปัญหาการโฆษณาวัตถุอันตราย 
ประเด็นปัญหา : การโฆษณาวัตถุอันตรายส่วนมากจะกล่าวถึงสรรพคุณในด้านดีเท่านั้น ท าให้ผู้บริโภค

เกิดความสับสนต่อการใช้อันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิต  การโฆษณาวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้
ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืนหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความ
ดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ลักษณะของวัตถุอันตราย หรือการใช้  
วัตถุอันตราย ซึ่งข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืนหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ได้แก่ ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง  ข้อความที่จะก่อให้เกิด 
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ 
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม ข้อความอย่างอ่ืนตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ



๔๖ 

ประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ๑๙๙ และการโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพร่างกาย หรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้อื่น๒๐๐ 

กรณีที่มี เหตุจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์  พืช ทรัพย์  หรือสิ่ งแวดล้อม 
จากการโฆษณาวัตถุอันตรายใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับวัตถุอันตรายนั้น ในเรื่องการโฆษณาวัตถุอันตราย
ที่ต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับ 
วัตถุอันตราย ห้ามการโฆษณาวัตถุอันตราย๒๐๑ 

ในกรณีที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๑/๑ หรือฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑/๒ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ 
ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายด าเนินการ ดังต่อไปนี้๒๐๒ 

(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(๓) ระงับการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 
(๔) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อ่ืนที่อาจเกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายก าหนด 
ในการออกค าสั่งตาม (๔) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายก าหนด โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระท า
ของผู้ผลิตผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย 

กรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือโอ้อวด 
เกินความจริงตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง (๑) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า  
ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริงได้  ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า 
ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย อ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรอง
ของสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา ถ้าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้  
ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆ ษณา 
เป็นความจริงตามท่ีกล่าวอ้าง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่งตามมาตรา ๕๑/๓ ได้๒๐๓ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  

ช่องทางการร้องเรียน : กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ - ๗ หรือ ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๑ 
อีเมล : saraban@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th 

                                                           
๑๙๙ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑ 
๒๐๐ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑/๑ 
๒๐๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑/๒ 
๒๐๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕๑/๓ 
๒๐๓ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑/๔ 



๔๗ 

๓.๓.๕ ปัญหาการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน 
ประเด็นปัญหา : ปัจจุบันพบว่ามีการจ าหน่ายสินค้าที่ใช้ในทางเกษตรที่ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย

และไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย โดยมีการใช้ข้อความบนฉลากสินค้าที่แสดง
สรรพคุณของสินค้าในลักษณะข้อความที่อวดอ้างว่ามีคุณสมบัติหรือมีสารออกฤทธิ์ในการปรับปรุงคุณภาพดิน
หรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น สารจับใบ สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืช อาหารเสริมประสิทธิภาพพืช 
สารไคโตซาน สารสกัดจากสาหร่าย และกรดอะมิโนส าหรับพืช สารปรับปรุงดิน อาหารเสริมประสิทธิภาพดิน
เป็นสินค้าที่เกษตรหรือผู้บริโภคใช้แพร่หลายโดยไม่สามารถทดสอบพิสูจน์ ได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณสมบัติ 
หรือมีสารออกฤทธิ์ตามที่ระบุไว้ในฉลากสินค้า ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์
สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๐
และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการว่าด้วยฉลากออกประกาศไว้
ซึ่งฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี
แต่ข้อความนั้นจะต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระส าคัญของสินค้านั้น  
และต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยก ากับภาษาต่างประเทศ เพ่ืออธิบายให้เข้าใจความหมายของรูปรอยประดิษฐ์
หรือภาพที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน แต่ไม่ใช้บังคับกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากที่ผลิตขึ้น 
เพ่ือการส่งออกและไม่ขายในประเทศไทย๒๐๔ หากผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก 
แต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
สั่งเลิกใช้แล้ว โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ต้องรับโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็น 
การกระท าของผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย ผู้กระท าต้องรับโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ๒๐๕ 

ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องระบุดังต่อไปนี้๒๐๖ 
(๑) ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร 
(๒) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทย 
(๓) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่ งหรือน าเข้ามาขาย 

ในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
(๔) ชื่อทางเคมีหรือชื่อสามัญ (ถ้ามี) 
(๕) กรณีผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืช ให้ระบุข้อความเกี่ยวกับคุณสมบัติ สรรพคุณ

คุณประโยชน์ของสารหรือผลิตภัณฑ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช 
(๖) กรณีผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน ให้ระบุข้อความเกี่ยวกับคุณสมบัติ สรรพคุณ คุณประโยชน์ของสาร

หรือผลิตภัณฑ์ในการปรับปรุงดิน 
(๗) ผลิตภัณฑ์ที่มิใช่ของเหลว ให้ระบุเป็นร้อยละของสาระส าคัญอันเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
(๘) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ให้ระบุความเข้มข้นของสาระส าคัญเป็นปริมาณน้ าหนักต่อปริมาตร 

                                                           
๒๐๔ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ข้อ ๓ 
๒๐๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ 
๒๐๖ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ข้อ ๔ 



๔๘ 

(๙) อัตราส่วนการใช้ 
(๑๐) วิธีการเก็บรักษา 
(๑๑) อาการเกิดพิษและวิธีแก้พิษเบื้องต้น 
(๑๒) ต้องระบุข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตราย 

ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางเกษตร หรือสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช” ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวต้องใช้
ตัวอักษรขนาดไม่ต่ ากว่า ๕ มิลลิเมตร และสีของข้อความต้องตัดกับสีพ้ืนด้วย 

(๑๓) ชื่อประเทศท่ีผลิตสินค้า 
(๑๔) สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายหรือของผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย 
(๑๕) ต้องแสดงขนาดหรือมิติ หรือปริมาณหรือปริมาตร หรือน้ าหนักของสินค้านั้นแล้วแต่กรณี

ส าหรับหน่วยที่จะใช้ชื่อเต็มหรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์แทนก็ได้ 
(๑๖) ต้องแสดงวิธีใช้ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
(๑๗) ข้อแนะน าในการใช้หรือการเก็บรักษาเพ่ือให้ผู้บริโภคใช้สินค้านั้นได้อย่างถูกต้อง 
(๑๘) ค าเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวัง  เพ่ือให้ผู้บริโภคใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ 

ข้อความดังกล่าวต้องใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอ่ืน และต้องใช้สีตัดกับสีพ้ืนโดยต้องสามารถเห็น  
และอ่านได้อย่างชัดเจนแตกต่างจากข้อความอ่ืน 

(๑๙) วัน เดือน ปีที่ผลิต เว้นแต่ไม่สามารถระบุวันที่ผลิตที่ชัดเจนได้ ให้ระบุเฉพาะสัปดาห์และปีที่ผลิต
หรือเดือนและปีที่ผลิตได้ เพ่ือให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น 

(๒๐) วัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปีที่ควรใช้ก่อน วัน เดือน ปีที่ระบุนั้นให้ระบุเฉพาะ 
ในกรณีที่เป็นสินค้าท่ีมีอายุการใช้งาน เพ่ือให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น 

(๒๑) ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และจะระบุหน่วยเป็นเงินสกุลอ่ืนไว้ด้วยก็ได้ 
การแสดงข้อความใน (๑๙) และ (๒๐) ให้แสดงโดยเรียงล าดับ วัน เดือน ปี ทั้งนี้ อาจแสดง “เดือน”

เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ ส าหรับ “ปี” ให้ระบุเป็น “พ.ศ.” หรือ “ค.ศ.” ก็ได้ กรณีที่มีการแสดง วัน เดือน ปี 
ไม่เรียงตามล าดับ ต้องมีข้อความหรือตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการแสดงข้อความดังกล่าว
ก ากับไว้ด้วย เช่น ปี เดือน วัน ที่ผลิต ๒๐๒๑/๐๘/๑๗ หมายความว่า ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือ ผลิต ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๔ หรือ ปี เดือน วัน ที่หมดอายุ ๒๐๒๑/๐๘/๑๗ หมายความว่า หมดอายุวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

การแสดงข้อความในฉลากสินค้าต้องให้เห็นและอ่านได้ชัดเจน ขนาดของตัวอักษรที่จะใช้ต้องสัมพันธ์
กับขนาดของพ้ืนที่ฉลาก และขนาดความสูงของตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เว้นแต่กรณีที่ฉลาก 
ที่มีเนื้อที่น้อยกว่า ๓๕ ตารางเซนติเมตร ขนาดความสูงของตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร 

ในกรณีที่ไม่อาจแสดงฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ เช่น ไม่อาจแสดงไว้  
ที่สินค้าได้ทั้งหมด ก็ให้แสดงข้อความ รูป รอย ประดิษฐ์ หรือภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดที่สินค้า
หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ
บรรจุสินค้า หรือในเอกสาร หรือคู่มือส าหรับใช้ประกอบกับสินค้า หรือป้ายที่ติดตั้ง หรือแสดงไว้ที่สินค้า 
หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้นแต่เมื่อรวมการแสดงฉลากไว้ทุกแห่งแล้วต้องสามารถเห็น 
และอ่านได้ชัดเจน๒๐๗ 

                                                           
๒๐๗ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุง
ดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ข้อ ๕ 



๔๙ 

ดังนั้น หากผู้บริโภคพบเห็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์ 
สารปรับปรุงดิน โดยมีการใช้ข้อความบนฉลากสินค้าที่แสดงสรรพคุณของสินค้าในลักษณะข้อความที่อวดอ้าง
ว่ามีคุณสมบัติหรือมีสารออกฤทธิ์ในการปรับปรุงคุณภาพดินหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช หรือผู้บริโภค
ได้รับความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน ๑๑๖๖ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง : ได้แก่  
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์

สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก 

ช่องทางการร้องเรียน : ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น ๕ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

สายด่วน : ๑๑๖๖ 
อีเมล : consumer@ocpb.mail.go.th 
ร้องทุกข์ออนไลน์ : https://complaint.ocpb.go.th 
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th 

๔. ข้อแนะน า 
๔.๑ การเลือกซ้ือสินค้าเกษตร 

การเลือกซื้อสินค้าเกษตรควรเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมาย Q คือ เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ใช้แสดงกับสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุ ณภาพ 
หรือคุณลักษณะอ่ืนใด ของสินค้าเกษตรซึ่งมีความส าคัญในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ 
เชื่อมั่น และเชื่อถือต่อสินค้าเกษตร ว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ซึ่งสินค้าที่แสดงเครื่องหมาย Q
พร้อมรหัส เพ่ือแสดงว่าได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยตามที่มีก าหนดไว้ โดยรหัสใต้
เครื่องหมาย Q จะบ่งบอกชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรอง  
ชื่อผู้ได้รับใบรับรอง 

วิธีการเลือกซื้อสินค้า Q๒๐๘ 
(๑) สังเกตจากสินค้าเกษตรที่มี เครื่องหมาย Q ติดอยู่ที่บรรจุภัณฑ์หรือป้ายสินค้า 
(๒) Scan QR Code ตรวจสอบเเหล่งที่มาของสินค้าเกษตรเพื่อความมั่นใจ 
(๓) เป็นเครื่องหมายที่สร้างความเชื่อม่ันในการเลือกซื้อสินค้าเเก่ผู้บริโภค 
(๔) เลือกสินคา้เกษตรปลอดภัยมั่นใจเครื่องหมาย Q 

 
 
 
 
 

                                                           
๒๐๘ สืบค้น ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) www.acfs.go.th 

https://complaint.ocpb.go.th/
http://www.ocpb.go.th/


๕๐ 

๔.๒ ข้อแนะน าในการเลือกซ้ือปุ๋ย 
เพ่ือให้การเลือกซือ้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคควรปฏิบัติ ดังต่อนี้๒๐๙  

(๑) ก่อนซื้อควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือตัดสินใจว่า ควรจะซื้อปุ๋ยสูตรใด ตราใด จ านวนเท่าใด 
(๒) ควรซื้อโดยการรวมกลุ่มกันซื้อโดยตรงจากบริษัทที่ไว้ใจได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เป็นผู้ประสานงานให้ 
(๓) ซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะร้านที่มีสัญลักษณ์ Q-Shop ของกรมวิชาการเกษตร 
(๔) หากจ าเป็นต้องการซื้อรายย่อย ควรด าเนินการดังนี้ 

– บอกสูตร ตรา และจ านวนที่ต้องการแก่ผู้ขาย 
– ตรวจสอบข้อความบนกระสอบปุ๋ยว่าเป็นปุ๋ยชนิดที่ต้องการหรือไม่ 
– ตรวจสอบสภาพกระสอบว่าใหม่และเรียบร้อยไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเย็บใหม่ 
– ตรวจสอบดูว่าแต่ละกระสอบมีน้ าหนักครบ ๕๐ กิโลกรัมหรือไม ่
– ขอเอกสารก ากับปุ๋ย และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายด้วย 

สูตรปุ๋ย หรือ เกรดปุ๋ย คือ ตัวเลขที่บอกถึงปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยนั้น ๆ ซึ่งตัวเลข ดังกล่าวจะแสดง
ไว้ข้างกระสอบปุ๋ย โดยปกติจะมี ๓ ตัวเลข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวเลขที่หนึ่งจะบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนในปุ๋ยนั้น 
(๒) ตัวเลขที่สองจะบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยนั้น 
(๓) ตัวเลขที่สามจะบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในปุ๋ยนั้น 

๔.๓ การแสดงฉลากวัตถุอันตราย 
วัตถุอันตรายที่ผลิต ขาย หรือมีไว้ในครอบครองในประเทศจะต้องแสดงฉลากไว้ ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ

บรรจุวัตถุอันตรายทุกชิ้น และฉลากดังกล่าวจะต้องมีเครื่องหมายและข้อความดังต่อไปนี้๒๑๐ 
(๑) ชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ ชื่อทางเคมี  หรือชื่อทางเคมีระบบอ่ืน ๆ 

ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ 
(๒) อัตราส่วนของสารส าคัญท่ีเป็นวัตถุอันตราย 
(๓) ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) 
(๔) ประโยชน์ 
(๕) วิธีใช้ 
(๖) ค าเตือน หรือข้อควรระวัง (ใช้อักษรทึบหรือขีดเส้นใต้) 
(๗) วิธีเก็บรักษา 
(๘) อาการเกิดพิษ (ถ้ามี) 
(๙) วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถ้ามี) 
(๑๐) ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี) 
(๑๑) วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี) 
(๑๒) การท าลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) 

                                                           
๒๐๙ สืบค้น กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th 
๒๑๐ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ 



๕๑ 

(๑๓) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย (กรณีท่ีเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียน) หรือเลขที่รับแจ้ง (กรณีที่เป็น
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑) 

(๑๔) ขนาดบรรจุ ให้แสดงหน่วยน้ าหนักหรือปริมาตรในระบบเมตริก กรณีของแข็งให้ใช้หน่วยน้ าหนัก
กรณีของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตรหรือหน่วยน้ าหนัก 

(๑๕) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตในประเทศ (กรณีผลิต) หรือชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลข
โทรศัพท์ของผู้น าเข้า พร้อมชื่อผู้ผลิตในต่างประเทศและประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเข้า) 

(๑๖) ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าส่งหรือผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) 
(๑๗) วัน เดือน ปี ที่ผลิต 
(๑๘) เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต 
(๑๙) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) ค าสัญญาณ (signal words)

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements)  
ข้อความบนฉลากต้องมีลักษณะดังนี้๒๑๑ 

(๑) ข้อความที่เป็นชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ ชื่อทางเคมี หรือชื่อทางเคมี
ระบบอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(๒) ข้อความอัตราส่วนของสารส าคัญท่ีเป็นวัตถุอันตราย เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(๓) ข้อความที่เป็นชื่อทางการค้า (ถ้ามี) ประโยชน์ วิธีใช้ ค าเตือน หรือข้อควรระวัง (ใช้อักษรทึบหรือ

ขีดเส้นใต้) วิธีเก็บรักษา อาการเกิดพิษ (ถ้ามี) วิธีแก้พิษเบื้องต้น (ถ้ามี) ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี) 
วันหมดอายุการใช้ (ถ้ามี) การท าลายภาชนะบรรจุ (ถ้ามี) เลขทะเบียนวัตถุอันตราย (กรณีที่เป็นวัตถุอันตราย  
ที่ต้องขึ้นทะเบียน) หรือเลขที่รับแจ้ง (กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑) ขนาดบรรจุ ให้แสดงหน่วยน้ าหนัก 
หรือปริมาตรในระบบเมตริก กรณีของแข็งให้ใช้หน่วยน้ าหนัก กรณีของเหลวให้ใช้หน่วยปริมาตรหรือหน่วยน้ าหนัก
ชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิตในประเทศ (กรณีผลิต) หรือชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้น าเข้า
พร้อมชื่อผู้ผลิตในต่างประเทศและประเทศผู้ผลิต (กรณีน าเข้า) ชื่ อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ค้าส่ง 
หรือผู้จัดจ าหน่าย (ถ้ามี) วัน เดือน ปี ที่ผลิต เลขหรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย
(hazard pictograms) ค าสัญญาณ (signal words) ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (hazard statements)
ต้องเป็นภาษาไทย 

(๔) การแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตราย ให้มีรายละเอียดของข้อความและเครื่องหมายตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

(๔.๑) ให้แสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. 
(๔.๒) ให้แสดงสีกรอบของเครื่องหมาย สีของอักษร วอส. และเลขทะเบียนเป็นสีตัดกับสีพื้นของฉลาก 
(๔.๓) ขนาดของตัวอักษร วอส. และเลขทะเบียนให้มีขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่ของฉลาก 

และต้องไม่เล็กกว่า ๑ มิลลิเมตร 
(๕) รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย สัญญาณ และข้อความแสดงความเป็นอันตราย ต้องมีขนาด

เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
(๖) ชื่อทางการค้าภาษาไทยจะต้องมีขนาดเหมาะสม เห็นได้ชัดเจนและหากมีชื่อทางการค้า

ภาษาต่างประเทศ จะต้องตรงกันหรือมีความหมายอย่างเดียวกันกับชื่อทางการค้าภาษาไทย 

                                                           
๒๑๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ 



๕๒ 

(๗) ข้อความที่เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้แก่ ค าเตือน ข้อควรระวัง
และวิธีใช้ ถ้าจะมีภาษาอ่ืนด้วย จะต้องมีความหมายตรงกันกับความในภาษาไทย 

(๘) ข้อความ ประโยชน์ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าแนะน าส าหรับแพทย์ (ถ้ามี)  อาจอยู่ในฉลากหีบห่อ
บรรจุหรือใบแทรกได้ 

(๙) ในกรณีที่ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายมีขนาดเล็กมากจนไม่อาจแสดงข้อความได้ทั้งหมด ฉลากที่จะปิด
บนภาชนะดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องแสดงข้อความ ชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ 
ชื่อทางเคมี หรือชื่อทางเคมีระบบอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ อัตราส่วนของสารส าคัญที่เป็น
วัตถุอันตราย ชื่อทางการค้า (ถ้ามี) และรูปสัญลักษณ์ แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) 
ส่วนข้อความอ่ืน ๆ ให้แสดงในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 

(๑๐) ขนาดของตัวอักษรต้องไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และอ่านได้ชัดเจน 
(๑๑) การแสดงข้อความบนฉลากของวัตถุอันตราย ต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง หรือในท านอง

โอ้อวดสรรพคุณ หรือท าให้เข้าใจผิดในสาระส าคัญ 

๔.๔ การเลือกซ้ือวัตถุอันตรายทางการเกษตร๒๑๒ 
(๑) ซื้อสินค้าท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร 
(๒) ซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ ไม่ซื้อจากรถเร่ หรือ พ่อค้าเร่ 
(๓) อ่านฉลาก ดูชื่อสามัญ ประโยชน์ วิธีใช้ ก่อนตัดสินใจซื้อ 
(๔) ซื้อในปริมาณท่ีพอเหมาะกับการใช้ 
(๕) ตรวจดูวันที่ผลิต ไม่เกินสองปี สภาพภาชนะบรรจุไม่เก่า เสื่อม  
(๖) ตรวจดูภาชนะบรรจุไม่รั่วไหล ไม่แบ่งขาย หรือถ่ายลงภาชนะอ่ืน   
(๗) ไม่ซื้อสินค้าท่ีอ้างว่าเป็นสูตรพิเศษหรือ ราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็น  
(๘) ไม่เป็นสารที่ห้ามน าเข้า ห้ามผลิต หรือห้ามจ าหน่าย เช่น โมโนโครโตฟอส เมทามิโดฟอส 

เอ็นโดซัลแฟน พาราไธออน เป็นต้น 

๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป ให้ความคุ้มครอง 
แก่ผู้บริโภคในด้านการโฆษณา คุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา ด้านฉลาก และด้านความปลอดภัยของสินค้า
โดยก าหนดหน้าที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการเข้าท าสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจต่อผู้บริโภค และการด าเนินคดีแทน
ในเรื่องการละเมิดสิทธิเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=302495&ext=pdf 

(๒) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายควบคุมปุ๋ยที่จ าหน่ายในท้องตลาด โดยควบคุมการผลิตปุ๋ย การขายปุ๋ย

การน าเข้าปุ๋ย การส่งออกปุ๋ยให้เป็นไปโดยสุจริต เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร โดยมีคณะกรรมการปุ๋ย  
มีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือความเห็นชอบแก่รัฐมนตรี อธิบดี ในเรื่องการอนุญาต การขึ้นทะเบียนปุ๋ย 
และการเพิกถอนทะเบียนปุ๋ย ตลอดจนการพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต การก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเพ่ือการค้า การขายปุ๋ย การน าเข้าปุ๋ย การส่งออกปุ๋ย การน าผ่านปุ๋ย

                                                           
๒๑๒ สืบค้นจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร | Facebook 



๕๓ 

การน าปุ๋ยมาเป็นตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบ กรรมวิธีการตรวจสอบ หรือการวิเคราะห์ปุ๋ย การตรวจสอบสถานที่ผลิต
ขาย น าเข้า ส่งออกปุ๋ย เก็บปุ๋ย และการก าหนดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย มีการควบคุมผู้ประกอบการเกี่ยวกับปุ๋ย
ก าหนดให้ผู้ผลิตปุ๋ยเพ่ือการค้า ขาย น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ยกเว้นปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา ๓๔ (๗)
โดยการขออนุญาต การอนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปุ๋ย และมีการก าหนดมาตรการควบคุมปุ๋ย
เพ่ือเป็นการคุ้มครองให้เกษตรกรได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจึงห้ามมิให้ผลิตเพ่ือการค้า ขาย หรือน าเข้า ได้แก่ 

(๑) ปุ๋ยปลอม 
(๒) ปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน 
(๓) ปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ เว้นแต่กรณีแจ้งการครอบครองและขออนุญาตขายตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
(๔) ปุ๋ยชีวภาพต่ ากว่าเกณฑ์ หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
(๕) ปุ๋ยที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
(๖) ปุ๋ยที่รัฐมนตรีเพิกถอนทะเบียน 
(๗) ปุ๋ยที่มีสารเป็นพิษเกินกว่าที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sy sid=710027&ext=pdf 

(๓) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เป็นกลไกในการก าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตรของประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพ่ือความปลอดภัยหรือปกป้องความเสียหาย
อันอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือแก่กิจการค้าสินค้าเกษตรหรือเศรษฐกิจของประเทศ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=686091&ext=pdf 

(๔) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตราย ที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัย
ความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนการน าวัตถุอันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ จนเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค
จะต้องรับโทษตามบทบัญญัติกฎหมาย 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=573159&ext=pdf 

(๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคในด้านราคาสินค้า ก าหนดมาตรการในการควบคุม 

ก ากับดูแลสินค้าให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ไม่มีการฮ้ัวราคา
หรือก าหนดราคาตามอ าเภอใจ และก าหนดโทษของผู้ประกอบธุรกิจ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=769969&ext=pdf 
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๕๔ 

(๖) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร 
ตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ เกี่ยวกับการก าหนดวิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต 
และการออกใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตร เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และเพ่ือความสะดวกต่อการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีการจ าหน่ายในท้องตลาด 

สืบค้น : https://www.moac.go.th/law_agri-files-422791791032 

(๗) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นได้ง่ายชัดเจน และม่ันใจว่าสินค้าเกษตรได้รับรองมาตรฐานอย่างถูกต้อง 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=634168&ext=pdf 

(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดให้การขออนุญาตผลิต น าเข้ า ส่งออก และมีไว้ 
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายและการขอต่ออายุใบอนุญาตที่ก าหนด โดยให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้
ในแบบค าขอแบบ วอ. ๑ แบบ วอ. ๓ แบบ วอ. ๕ หรือแบบ วอ. ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี ้

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=666218&ext=pdf 

(๙) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับคลอรไ์พริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดการจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและระดับความเป็นพิษ 
ของวัตถุอันตรายที่เก่ียวกับคลอรไ์พริฟอส ทีก่รมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 

สืบค้น : https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/HAMOA09_-chlorpyrifos.pdf 

(๑๐) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดการจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและระดับความเป็นพิษ 
ของวัตถุอันตรายที่เก่ียวกับพาราควอต ทีก่รมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 

สืบค้น : https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/HAMOA10_-
paraquat.pdf 

(๑๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์
รับรอง ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สาระส าคัญ : ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์รับรองที่มีในปุ๋ยชีวภาพทุกชนิด 
ที่อนุญาตให้ คลาดเคลื่อนหรือแตกต่างในการน า การเตรียมการและการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพ 
เพ่ือตรวจสอบปริมาณ จุลินทรีย์รับรอง 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=604027&ext=pdf 
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๕๕ 

(๑๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหาร
รับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สาระส าคัญ : ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองที่มีในปุ๋ยเคมีทุกชนิดที่อนุญาตให้ 
คลาดเคลื่อน หรือแตกต่างในการน า การเตรียมการ และการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมี เพ่ือตรวจสอบปริมาณธาตุ
อาหารรับรอง 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=604021&ext=pdf 

(๑๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการก าหนดปุ๋ยเคมีประเภทเชิงเดี่ยวต้องมีปริมาณขั้นต่ า

หรือขึ้นสูงของปริมาณธาตุอาหารรับรอง หรือสารเป็นพิษที่มีในปุ๋ยเคมีมาตรฐาน หรือลักษณะจ าเป็นอย่างอ่ืน
ของปุ๋ยเคมีมาตรฐานตามชนิดนั้น 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=315921&ext=pdf 

(๑๔) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดวัตถุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะ
และขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะ 
และขนาดบรรจุปุ๋ยเพ่ือการค้า โดยเป็นการก าหนดเกี่ยวกับขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีที่น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ ให้มีขนาดเหมาะสมยิ่งข้ึน 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=604019&ext=pdf 

(๑๕) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต  
การน าเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และก าหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุม 
การขาย ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การน าเข้า 
การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และก าหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตราย 
ที่เก่ียวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ 

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0047.PDF 

(๑๖) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อความอ่ืนที่ก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย เพ่ือก าหนดให้ผู้บริโภคทราบ
ไม่ว่าจะเป็นชื่อทางเคมี สูตรปุ๋ย ปริมาณธาตุอาหารรับรองแต่ละชนิด การระบุข้อความเลขที่ทะเบียนปุ๋ย เป็นต้น
และก าหนดขนาดฉลากต้องมีความเหมาะสมกับภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ ข้อความและสีบนฉลากจะต้อง  
มีความชัดเจนอ่านและเห็นได้ง่าย 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=733338&ext=pdf 

 

https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=604021&ext=pdf


๕๖ 

(๑๗) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อความอ่ืนที่ก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ยเพ่ิมเติม โดยระบุ วันที่ เดือน 
และปี พ.ศ. ที่ผลิตปุ๋ย และข้อความว่า “ควรใช้ก่อน...” ก าหนดให้ระบุวัตถุอันเป็นส่วนประกอบ ตามที่ระบุไว้ 
ในใบส าคัญการขึ้นทะเบียน และระบุข้อความ (ชื่อผู้ผลิตแบบผสมและจังหวัด) เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=731032&ext=pdf 

(๑๘) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย 
ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายและการจ าแนก
ระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปต้องมีเครื่องหมายและข้อความอยู่ในแถบสี  
เช่น วัตถุอันตรายซึ่งมีระดับความเป็นพิษอยู่ในชั้น ๑ เอ ต้องมีเครื่องหมายหัวกระโหลกกับกระดูกไขว้ 
พร้อมด้วยข้อความ “พิษร้ายแรงมาก” อยู่ในแถบสีแดง เป็นต้น  

สื บค้ น  : https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/HAMOA03_-Label-
B.E.-2538.pdf 

(๑๙) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘  

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายในการน าเข้ามา
หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=735405&ext=pdf  

(๒๐) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดฉลากของวัตถุอันตรายที่แสดงไว้บนภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
หากมีขนาดเล็กมากจนไม่อาจแสดงข้อความได้ทั้งหมด ก าหนดให้ฉลากที่จะปิดบนภาชนะดังกล่าวอย่างน้อย
จะต้องแสดงชื่อสารส าคัญที่เป็นวัตถุอันตรายให้ระบุเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีตามระบบไอยูแพ็ค (IUPAC ; 
The International Union of Pure and Applied Chemistry) หรือชื่อทางเคมีในระบบอ่ืน ๆ ที่เป็นที่
ยอมรับ หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ อัตราส่วนของสาระส าคัญที่เป็นวัตถุอันตราย และชื่อทางการค้า (ถ้ามี)  
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (hazard pictograms) และค าสัญญาณ (signal words) ส่วนข้อความ
อ่ืน ๆ ให้แสดงในฉลากหีบห่อบรรจุหรือใบแทรกได้ 

สืบค้น : https://mnfda.fda.moph.go.th/hazard/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8 
%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%89%E0%B8%A5%
E0%B8%B2%E0%B8%81-%E0%B8%89-2-1.pdf 

(๒๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 

ที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตราย  
ทางการเกษตรนั้น ได้แก่ สารจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง สารจากกระบวนการสร้างและสลาย สารจากการ
ท าปฏิกิริยา และสารที่ปนอยู่ในวัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพ่ือป้องกัน ท าลาย ดึงดูด 
ขับไล่ หรือควบคุม ศัตรูพืชและสัตว์หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระหว่างการเพาะปลูก 

https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/HAMOA03_-Label-B.E.-2538.pdf
https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/HAMOA03_-Label-B.E.-2538.pdf
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=735405&ext=pdf
https://mnfda.fda.moph.go.th/hazard/wp-content/uploads/2022/04/


๕๗ 

การเก็บรักษา การขนส่ง การจ าหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตอาหารหรือสารที่อาจใช้กับสัตว์ 
เพ่ือควบคุมปรสิตภายนอกและให้หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารท า ให้ใบร่วง 
สารท าให้ผลร่วง สารยับยั้งการแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือป้องกัน 
การเสื่อมเสียระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง แต่ทั้งนี้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่รวมถึงปุ๋ย สารอาหาร
ของพืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุท่ีเติมในอาหารสัตว์ และยาสัตว์  

สืบค้น : http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P387.PDF 

(๒๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ก าหนดให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 

หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศ 
ฉบบันี้มีผลใช้บังคับปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/117/T_0056.PDF 

(๒๓) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง การก าหนดลักษณะเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือการควบคุม

คุณภาพทั้งกรณีไม่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว และกรณีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เหลว 
สืบค้น : https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/FEDOA11.pdf 

(๒๔) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้าย
ของผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า ขายปุ๋ย 
และน าเข้าปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดง 
ในป้ายของผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า ขายปุ๋ย
และน าเข้าปุ๋ย ที่ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=583102&ext=pdf 

(๒๕) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน 
การออกใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน 
การออกใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ 

สืบค้น : https://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/HADOA11_REGIS_Eleventh-
Edition-B.E.-2561.pdf 

(๒๖) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรยี์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ รายละเอียดก าหนดคุณสมบัติ 

ของปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนด โดยให้ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้าต้องแจ้งกรมวิชาการเกษตร 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยแสดงชื่อปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องหมายการค้า สถานที่ผลิต สถานที่เก็บ สถานที่ขาย
และสถานที่ท าการ 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=462589&ext=pdf 



๕๘ 

(๒๗) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุและการอนุญาต 
ให้ต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย การขอรับและการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุและการอนุญาต  
ให้ต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย การขอรับและการออกใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย  

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=762640&ext=pdf 

(๒๘) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
มาตรฐาน เพ่ือให้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถูกต้องตามมาตรฐาน และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร 

สืบค้น : https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=462591&ext=pdf 

(๒๙) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการครอบครองและขายปุ๋ยเคมี 
เสื่อมคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการครอบครอง 
และขายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตหรือจ าหน่ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนด 

สืบค้น : https://www.moac.go.th/law_agri-files-422891791825 

(๓๐) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิคา้และบรกิาร ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้ง
ราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปุ๋ยเคมีให้ผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างผลิต ผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งปุ๋ยเคมี แจ้งชื่อ ชื่อทางการค้า
ปริมาณธาตุอาหารรับรองหรือสูตร ต้นทุน ราคาจ าหน่าย มาตรฐาน ขนาด ปริมาณน้ าหนักต่อหน่วยของปุ๋ยเคมี
ที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/242/T_0237.PDF 

(๓๑) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้ง 
ปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่น าเขา้มาในราชอาณาจักร 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดการแจ้งปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือเป็นมาตรการให้ผู้น าเข้า แจ้งปริมาณ ราคา รายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 
ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือให้การก ากับดูแลปุ๋ยเคมี มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะเกษตรกร 

สืบค้น : https://law.dit.go.th/Upload/Document/286aada8-54ce-43c4-a9e3-9ef2da246ef7.pdf 

(๓๒) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์ 
สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าที่ ใช้ในทางการเกษตรที่ไม่จัดเป็นปุ๋ย 
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และไม่จัดเป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
โดยมีการใช้ข้อความบนฉลากสินค้าที่แสดงสรรพคุณของสินค้าในลักษณะข้อความที่อวดอ้างว่ามีคุณสมบัติ  
หรือมีสารออกฤทธิ์ในการปรับปรุงคุณภาพดินหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นสินค้าที่เกษตรใช้แพร่หลาย
โดยไม่สามารถทดสอบพิสูจน์ได้ว่าสินค้าดังกล่าว มีคุณสมบัติหรือมีสารออกฤทธิ์ตามที่ระบุไว้ในฉลากสินค้า 



๕๙ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคจึงได้ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์ 
สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก 

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/181/T_0022.PDF 

(๓๓) ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อ 
ของมาตรฐานสินคา้เกษตร 

สาระส าคัญ : เป็นกฎหมายที่ก าหนดลักษณะ การใช้ และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ส าหรับสินค้าเกษตร โดยการใช้ชื่อย่อให้ระบุไว้ในที่ใกล้เคียงกันกับรหัสที่ออกตามประกาศส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับ
สินค้าเกษตรเพ่ือผู้บริโภคอ่านและเข้าใจง่าย 

สืบค้น : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/003/T_0034.PDF 

๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๑ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

(๑) อ านาจหน้าที่ : ก าหนดตรวจสอบรับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรแก้ไขปัญหา
ทางการค้าเชิงเทคนิค เพ่ือปรับปรุงและยกระดับคุณภาพ สินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน
รวมทั้งเพ่ือให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยให้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับ
องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้ง 
การด าเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย พืช และในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า เป็นหน่วยรับรอง
ระบบงานของหน่วยตรวจสอบรับรอง และเป็นหน่วยรับรองผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานด้านสินค้าเกษตร
และอาหารของประเทศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร 

(๒) กฎหมายท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิได้แก่  
(๒.๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒.๒) กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๒.๓) ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 

การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(๒.๔) ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่ อง ก าหนดรหัสในการใช้ 

และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตร 
(๓) ข้อมูลการติดต่อ : ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขท่ี ๕๐ ถนนพหลโยธิน 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๗๗ 
อีเมล : itc@acfs.go.th 
เว็บไซต์ : www.acfs.go.th 

 

 



๖๐ 

๖.๒ กรมวิชาการเกษตร 
(๑) อ านาจหน้าที ่: ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช

กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืช
ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ  
เรื่องดิน น้ า ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้าเกษตร และอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน 
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม 
หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(๒) กฎหมายท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่  
(๒.๑) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๒.๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒.๓) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุและการอนุญาต 

ให้ต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย การขอรับและการออกใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒.๔) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขการครอบครอง 

และขายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๒.๕) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต

การน าเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และก าหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย
ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒.๖) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิ ธีการขึ้นทะเบียน 
การออกใบส าคัญ และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๒.๗) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตรายที่เก่ียวกับคลอร์ไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒.๘) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตรายที่เก่ียวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๒.๙) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒.๑๐) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหาร

รับรองของปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒.๑๑) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๒.๑๒) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒.๑๓) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองการผลิต  

ปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒.๑๔) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้าย

ของผู้รับใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า ขายปุ๋ย  
และน าเข้าปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๖๑ 

(๒.๑๕) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์
รับรองตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒.๑๖) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒.๑๗) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มี ในฉลากปุ๋ย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒.๑๘) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดวัตถุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะ
และขนาดบรรจุปุ๋ยเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒.๑๙) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตราย  
ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๓) ข้อมูลการติดต่อ : กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ตึกก่านชลวิจารณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ - ๗ หรือ ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๑ 
อีเมล : saraban@doa.in.th 
เว็บไซต์ : www.doa.go.th  

๖.๓ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
(๑) อ านาจหน้าที่ : มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนแม่บท
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการ โดยมีส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการขอใช้เครื่องหมายมาตรฐาน การอนุญาต น าเข้า
ตรวจสอบ และควบคุมซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(๒) กฎหมายท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ 
(๒.๑) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒.๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(๒.๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๓) ข้อมูลการติดต่อ : ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

๗๕/๔๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๑๕ 
อีเมล : industry0700@sarabun.mail.go.th 
เว็บไซต์ : www.tisi.go.th 

 
 
 
 
 

http://www.doa.go.th/


๖๒ 

๖.๔ กรมการค้าภายใน  
(๑) อ านาจหน้าที ่: กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ด าเนินงานธุรการ

ของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา เพ่ือจัดระบบราคา
และปริมาณสินคา้ให้เกิดความเป็นธรรม 

(๒) กฎหมายท่ีอยู่ภายใต้กรมการค้าภายใน ได้แก่  
(๒.๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒.๒) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบั บที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง การแจ้งราคาปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 
(๒.๓) ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้ าและบริการ ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
(๓) ข้อมูลการติดต่อ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ 

อ าเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
สายด่วน : ๑๕๖๙ 
อีเมล : Saraban@dit.go.th  
เว็บไซต์ : www.dit.go.th 

๖.๕ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
(๑) อ านาจหน้าที่ : มีหน้าที่คุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูล
ทางวิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย
และสมประโยชน์ และมีหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๒) กฎหมายที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่  
(๒.๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 
(๒.๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยารับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๓) ข้อมูลการติดต่อ : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๘๘/๒๔ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๐ ๗๐๐๐ 
อีเมล : saraban@fda.moph.go.th 
เว็บไซต์ : www.fda.moph.go.th 

๖.๖ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๑) อ านาจหน้าที ่: เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้แก่ประชาชนรับเรื่องราว

ร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการ ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้กระท า
การอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

 
 

mailto:Saraban@dit.go.th
http://www.dit.go.th/


๖๓ 

(๒) กฎหมายท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ 
(๒.๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒.๒) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพ่ิมประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์

สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก 
(๓) ข้อมูลการติดต่อ : ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ และส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด 

สายด่วน : ๑๑๖๖ 
ร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์ : https://complaint.ocpb.go.th 
เว็บไซต์ : www.ocpb.go.th 

https://complaint.ocpb.go.th/
http://www.ocpb.go.th/


บรรณานุกรม 

กฎหมาย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ การใช้และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย  

ที่เกี่ยวกับคลอไพริฟอส ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ ากัดการใช้ การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย  

ที่เกี่ยวกับพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณจุลินทรีย์รับรอง  

ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของปุ๋ยเคมี
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดวัตถุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาด  

บรรจุปุ๋ยเพ่ือการค้า ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การน าเข้า  
การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และก าหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย  
ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดให้มีในฉลากปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร

เป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดลักษณะ ขนาดของป้าย และข้อความที่แสดงในป้ายของผู้รับ

ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพ่ือการค้า ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า ขายปุ๋ย และ
น าเข้าปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบส าคัญ 
และการต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๒  
และฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุ

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย การขอรับและการออกใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการครอบครองและขายปุ๋ยเคมีเสื่อมคุณภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งราคาปริมาณ 

สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี 
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา 

และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของ

มาตรฐานสินค้าเกษตร 


