
ค ำสั่งกรมวิชำกำรเกษตร 
ที่  750/2563 

เรื่อง  กำรด ำเนนิกำรเกี่ยวกบัวตัถุอนัตรำยชนดิที่  ๔  ทีก่รมวิชำกำรเกษตรเป็นผูร้ับผิดชอบ 
 
 

ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  เรื่อง  บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ลงวันที่  ๑๕  พฤษภำคม  ๒๕๖๓  ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภำคม  ๒๕๖๓  
ก ำหนดให้วัตถุอันตรำยคลอร์ไพริฟอส  (chlorpyrifos)  คลอร์ไพริฟอส-เมทิล  (chlorpyrifos-methyl)  
พำรำควอต  (paraquat)   พำรำควอตไดคลอไรด์   (paraquat  dichloride)   และพำรำควอต   
[บิส  (เมทิลซัลเฟต)]  {paraquat  [bis  (methyl  sulfate)]}  หรือพำรำควอตเมโทซัลเฟต  (paraquat  
methosulfate)  ที่กรมวิชำกำรเกษตร  เป็นผู้รับผิดชอบเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่  ๔  นั้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔๑  มำตรำ  ๔๓  วรรคสอง  มำตรำ  ๕๒  วรรคสอง   
และมำตรำ  ๕๒  วรรคสี่  แห่งพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรจึงออกค ำสั่งไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ค ำสั่งนี้เรียกว่ำ  “ค ำสั่งกรมวิชำกำรเกษตร  เรื่อง  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับวัตถุอันตรำย
ชนิดที่  ๔  ที่กรมวิชำกำรเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ” 

ข้อ ๒ ค ำสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกค ำสั่งกรมวิชำกำรเกษตร  ที่  ๑๕๑๑/๒๕๖๒  เรื่อง  กำรด ำเนินกำร 

กับวัตถุอันตรำยชนิดที่  ๔  ที่กรมวิชำกำรเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ  ลงวันที่  ๒๙  ตุลำคม  ๒๕๖๒ 
ข้อ ๔ วัตถุอันตรำยชนิดที่  ๔  ตำมค ำสั่งนี้  หมำยควำมว่ำวัตถุอันตรำยคลอร์ไพริฟอส  

(chlorpyrifos)  คลอร์ไพริฟอส-เมทิล  (chlorpyrifos-methyl)  พำรำควอต  (paraquat)  พำรำควอตไดคลอไรด์  
(paraquat  dichloride)  และพำรำควอต  [บิส  (เมทิลซัลเฟต)]  {paraquat  [bis  (methyl  sulfate)]}  
หรือพำรำควอตเมโทซัลเฟต  (paraquat  methosulfate)  ที่กรมวิชำกำรเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ   

ข้อ ๕ ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรำยชนิดที่  ๔  เพ่ือใช้ก ำจัดศัตรูพืชในกำรประกอบกำร
เกษตรกรรมของตนเอง  ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรำยแก่ผู้ขำยที่ตนซื้อมำให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวัน  
นับแต่วันที่  ๑  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  (ไม่เกินวันที่  29  สิงหำคม  2563) 

ข้อ ๖ ผู้มีใบอนุญำตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำยเพื่อขำย  ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรำย
ชนิดที่  ๔  จำกบุคคลตำมข้อ  ๕  และรวบรวมวัตถุอันตรำยที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรำยที่อยู่ใน 
ควำมครอบครองของตนเพ่ือส่งมอบคืนวัตถุอันตรำยให้แก่บุคคลตำมข้อ  ๗  พร้อมแจ้งปริมำณวัตถุอันตรำย
ตำมแบบ  วอ./วก.  ๔  แนบท้ำยค ำสั่งนี้  โดยต้องส่งข้อมูลตำมแบบ  วอ./วก.  ๔  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
กรมวิชำกำรเกษตรในพ้ืนที่รับผิดชอบภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  นับแต่วันที่  ๑  มิถุนำยน  ๒๕๖๓   
(ไม่เกินวันที่  28  กันยำยน  2563) 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ ผู้มีใบอนุญำตผลิต  หรือใบอนุญำตน ำเข้ำวัตถุอันตรำย  ต้องรับมอบคืนวัตถุอันตรำย
ชนิดที่  ๔  จำกบุคคลตำมข้อ  ๖  และรวบรวมวัตถุอันตรำยที่รับมอบพร้อมวัตถุอันตรำยที่อยู่ใน 
ควำมครอบครองของตน  เพ่ือแจ้งปริมำณวัตถุอันตรำยดังกล่ำวตำมแบบ  วอ./วก.  ๕  แนบท้ำยค ำสั่งนี้  
โดยต้องส่งข้อมูลตำมแบบ  วอ./วก.  ๕  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตรในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวัน  นับแต่วันที่  ๑  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  (ไม่เกินวันที่  25  กุมภำพันธ์  2564)  
พร้อมแจ้งแผนกำรเก็บรักษำ  ก ำหนดเวลำ  วิธีกำรและสถำนที่ท ำลำยที่ปลอดภัย   

เมื่อด ำเนินกำรท ำลำยแล้ว  ให้ส่งผลกำรท ำลำยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กรมวชิำกำรเกษตรในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

ข้อ ๘ เจ้ำของ  หรือผู้มีไว้ในครอบครอง  ต้องมีหน้ำที่เก็บรักษำ  และจ่ำยเงินค่ำท ำลำย  
หรือจัดกำรตำมควร  โดยกรมวิชำกำรเกษตรจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจำกกรณี
ดังกล่ำว 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 25  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

เสริมสุข  สลกัเพ็ชร ์
อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



 
แบบ วอ./วก. ๔ 

แบบรายงานปริมาณการครอบครอง และส่งมอบคืนวัตถุอันตราย 
สําหรบัผู้จัดจําหนา่ย หรือรา้นคา้ 

ชื่อผู้จัดจําหนา่ย หรือร้านคา้.................................ใบอนญุาตมีไว้ในครอบครองเลขท่ี................................. 
 

๑. วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของผู้จัดจําหน่าย หรือรา้นค้า 
 ๑.๑ พาราควอต 

รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 
วัตถุอันตราย 

ปริมาณ  
(กิโลกรัม หรือลิตร) 

     
     

 
๑.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๒. วัตถุอันตรายที่รับมอบคนืจากเกษตรกร 
ชื่อ-สกุล ผูส้่งมอบคืน.........................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................... 
วันที่ส่งมอบคนื.................................................................. 
 

๒.๑ พาราควอต 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๒.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๓. ปริมาณวัตถุอันตรายทีส่่งมอบคืนให้ผูผ้ลิต และผู้นาํเข้า ทั้งหมด (ข้อ ๑ + ๒) 
     ครั้งที่ส่งมอบคืน..........................................วันที่สง่มอบคืน.................................................................. 
 

๓.๑ พาราควอต 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
 
 



 
๓.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ วอ./วก. ๕ 

แบบรายงานปริมาณการครอบครอง การรับมอบคืน และแผนการทําลายวัตถุอันตราย 
สําหรบัผูผ้ลิต หรือผูน้ําเข้า 

ชื่อผู้ผลิต หรือผู้นาํเขา้...............................................................................  
 

๑. วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของผูผ้ลิต และผู้นาํเข้า 
๑.๑ พาราควอต 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๑.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๒. วัตถุอันตรายที่รับมอบคนืจากผู้จัดจําหน่าย หรือร้านค้า 

๓.๑ พาราควอต 
รายการท่ี ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๓.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการท่ี ชื่อการค้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ส่งมอบคืนให้แก่ บจก./หจก ปริมาณ  

(กิโลกรัม หรือลิตร) 
     
     

 
๓. ปริมาณวัตถุอันตรายทั้งหมดและแผนการทําลาย 

๒.๑ พาราควอต 
รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  
(กิโลกรัม 
หรือลิตร) 

วันที่สง่
มอบคืน 

สถานที่เก็บ
วัตถุอันตราย 

กําหนด 
เวลา
ทําลาย 

วิธีการและ
สถานท่ี
ทําลาย 

         
         

 

๒.๒ คลอร์ไพริฟอส และคลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน 
รายการที่ ชื่อการค้า ชื่อผู้ผลิต/ ผู้นําเข้า ทะเบียน 

วัตถุอันตราย 
ปริมาณ  
(กิโลกรัม 
หรือลิตร) 

วันที่สง่
มอบคืน 

สถานที่เก็บ
วัตถุอันตราย 

กําหนด 
เวลา
ทําลาย 

วิธีการและ
สถานท่ี
ทําลาย 

         
         


