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ค าน า 

 

  กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการศกึษา วิจัย พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ รับรองเก่ียวกับพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ พ.ร.บ. ต่างๆ 
เพื่อใช้ควบคุมก ากับปัจจัยการผลิต ให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดทางหลักวิชาการ  

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ได ้ออกประกาศเก่ียวก ับการจำกัดการใช ้สารเคมีเกษตร ไกลโฟเซต 
ค ล อ ร ์ ไ พ ร ิ ฟ อ ส และ พาราควอต จำ น ว น 5 ฉ บั บ ล ง วั น ท ี่ 5 เม ษ า ย น 2 5 6 2 ป ร ะ ก า ศ ใน ร า ช กิ จ จ า 
น ุ เบ ก ษ า เมื่อว ันท ี่ 23 เมษายน 2562 ม ีผลบ ังค ับใช ้เมื่อพ ้นกำหนด 180 ว ัน น ับต ั้งแต ่ว ันประกาศในราชก ิจจา
น ุเบกษา ค ือตั้งแต ่ว ันท ี่ 20 ต ุลาคม 2562 ประกาศน ี้เป ็นส ่วนหน ึ่งของมาตรการจำก ัดการใช ้สารเคม ีท ี่ได ้ม ีการ
พิจาณาจาก คณะกรรมการวัตถุอันตราย ผู้มีส่วนเก่ียวข้องตามประกาศฯ ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้สาร ผู้รับจ้างพ่นสาร 
พนักงานเจ ้าหน้าท ี่ ผ ู ้ขาย ผ ู ้นำเข้า/ส ่งออก โดยม ีหน่วยงานท ี่ต ้องร่วมด าเน ินการ ค ือ กรมวิชาการเกษตร กรม
ส ่งเสริมการเกษตร การยางแห ่งประ เทศไทย สำน ักงานคณะกรรมการอ ้อยและน้ าตาลทราย และ
ภาคเอกชน โดยเกษตรกรท ี่จะประสงค ์ใช ้สารเคมี ไกลโฟเซต คลอรไ์พริฟอส และพาราควอต ในแปลงปล ูก
ข ้าวโพด ม ันสำปะหล ัง ปาล ์มน้ าม ัน ยางพารา อ ้อย พ ืชไร ่ ไม ้ดอก และไม ้ผล ต ้อง เข ้ารบัการอบรมถ ่ายทอด
ความร ู้ และ /หรอืผ ่านการ ทดสอบว ัดผลความร ู ้ตามหล ักส ูตรการใช ้สารเคม ีอย ่างถ ูกต ้องปลอดภ ัย และต ้อง
เป ็นผ ู ้ท ี่ข้ึนทะเบ ียนการปล ูกพ ืช กับกรมส ่งเสร ิมการเกษตร และการยางแห ่งประเทศไทย 

สารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร  ซ ึ่งได ้ร ับมอบหมายให ้ด าเน ินการตรวจสอบ ควบคุม 
ก ากับ ดูแล ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย จ าเป็นอย่างย่ิงที่พนักงานเจ้าหน้าที่
เหล่าน้ี จะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง กับผู้ท ี่ประสงค ์จะใช ้สารเคมี 3 ชน ิด
ด ังกล ่าว จ ึงได ้จ ัดทำค ู ่มือการปฏิบ ัต ิงานสำหรับเจ ้าหน ้าท ี่ เพื่อใช ้เป็นแนวทางในการดำ เน ินงานได้อย่า งม ี
ประส ิทธ ิภาพ และบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ตามมาตรการจ าก ัดการใช ้สารเคม ีไกลโฟเซต คลอร์ไพรฟิอส และ
พาราควอต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ขอขอบคุณนักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารเล่มน้ีให้มี
ความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
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ในปี 2559 องค์ กรพ์ัฒนาเอกชน ได์ เสนอข์ อมูลการตกค์ างของสารเคมีทางการเกษตรท์ี์ เป์ นอันตราย
ต์ อส์ุขภาพของเกษตรกรผ์ู์ ใช์  และประชาชนท์ั่วไป รวมท์ั้ง เสนอให์ มีการยกเล์ิกการใช์ สารเคมี 3 ชน์ิด 
ประกอบด์ วย สารเคมีกำจ์ัดว์ัชพ์ืช 2 ชน์ิด ค์ือ ไกลโฟเซต และพาราควอต์และสารเคมีกาจ์ัดแมลงศ์ัตร์ูพืช        
1 ชนิด ค์ือ คลอร ไพร์ิฟอส แต์ เกษตรกรท์ี่ใช์ ประโยชน์ จากสารเคม์ีท์ั้ง 3 ชน์ิดด์ังกล์ า วไม์ เห์ นด์ วยก์ับ
ข์ อเสนอน์ั้น เน์ื่องจากย์ังม์ีความจำเป์ นต์ องใช์ สารเคม์ีกำจ์ัดว์ัชพืช เพราะลงท์ุนน อยกว์ าการจ์ างแรงงาน ์์์์์์์์์์์์์์
ส์ วนคลอร ไพร์ิฟอส์ใช์ กำจ์ัดหนอนเจาะลำต์ นได์ อย างมีประส์ิทธิภาพ และยังไม์ มสีารเคมีชน์ิดอ่ืนมาทดแทน 
คณะกรรมการวัตถุอ์ันตราย ซ์ึ่งมีอำนาจตาม พ.ร.บ .ว์ัตถ์ุอ์ันตราย พ .ศ . 25 35 ในการกำหนดนโยบาย 
มาตรการและแผนการกำก์ับด์ูแลว์ัตถ์ุอ์ันตราย์ ได์ พ์ิจารณาข์ อเสนอในการให์ ยกเล์ิกการใช์ สารเคม์ี์์์์์์์
ท์ั้ง 3 ชนิด และพิจารณาเหต์ุผลความจำเป์ นของเกษตรกรแล์ ว ได์ ม์ีมต์ิเมื่อวันท์ี่ 23 พฤษภาคม 2561     
ไม์ ยกเล์ิกการใช์  แต์ ให์ จำก์ัดการใช์  สารเคม์ีท์ั้ง 3 ชนิด นอกจากน์ี้ยังให  ศ์ึกษาวิจ์ัย หาวิธ์ีการ และหาสารเคมี
ชน์ิดอ่ืนมาทดแทนต์ อไปในอนาคตด์ วย 

คณะกรรมการว์ัตถ์ุอ์ันตราย ม์ีมต์ิเห์ นชอบให์ ดำเน์ินการตามมาตรการท์ี่กรมว์ิชาการเกษตร
เสนอ 6 มาตรการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได์ ออกประกาศเก่ียวก์ับการจำกัดการใช์ สารเคมีเกษตร 
ไกลโฟเซต์ค ล อ ร์  ไ พ ร์ิ ฟ อ ส และพาราควอต  ์จ าน ว น 5 ฉ บั บ์ล ง วั น ท์ี่ 5 เม ษ า ย น 2 5 6 2 ป ร ะ ก า ศ 
ใน ร า ช กิ จ จ า น์ุ เบ ก ษ า เมื่อว์ันท์ี่ 23 เมษายน 2562 ม์ีผลบ์ังค์ับใช์ เมื่อพ์ นกำหนด 180 ว์ัน น์ับต์ั่งแต์ ว์ัน
ประกาศในราชก์ิจจาน์ุเบกษา ค์ือ์ตั่งแต์ ว์ันท์ี่ 20 ต์ุลาคม 2562 ประกาศน์ี้เป์ นส์ วนหน์ึ่งของมาตรการจำก์ัด
การใช์ สารเคม์ีท์ี่ได์ ม์ีการพิจาณาจากคณะกรรมการว์ัตถ์ุอ์ันตราย ผ์ู์ ม์ีส์ วนเก่ียวข์ องตามประกาศฯ ได์ แก  
เกษตรกรผ์ู์ ใช์ สาร ์ผ์ู์ รับจ์ างพ นสาร พนักงานเจ์ าหน าท์ี่ ผ์ู์ ขาย ผ์ู์ นำเข า/ส์ งออก โดยม์ีหน วยงานท์ี่ต์ องร วม
ด าเน์ินการ์ค์ือ กรมวิชาการเกษตร กรมส์ ง เสริมการ เกษตร การยางแห์ งประ เทศไทย สำน์ักงาน
คณะกรรมการอ์ อยและน้ าตาลทราย และภาคเอกชน โดยเกษตรกรท์ี่จะประสงค์ ใช์ สารเคมี์ ไกลโฟเซต์
ค ล อ ร์  ไ พ ร์ิ ฟ อ ส และพาราควอต์ ในแปลงปล์ูกข์ าวโพด ม์ันสำปะหล์ัง ปาล์ มน้ าม์ัน ยางพารา อ์ อย พ์ืชไร์     
ไม์ ดอก และไม์ ผล ต์ อง เข์ ารบัการอบรมถ์ ายทอดความร์ู  และ /หรือผ์ านการ ทดสอบว์ัดผลความร์ู์ ตาม
หล์ักส์ูต ร ์กา ร ใช์ สา ร เคม ์ีอย์ า ง ถ์ูกต ์ อง ปลอด ภ์ัยและต ์ อง เป ์ นผ์ู์ ท ์ี่ ข้ึนทะ เบ ์ียนการปล ์ูกพ์ืชกับ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์
กรมส์ งเสร์ิมการเกษตร และการยางแห์ งประเทศไทย 
  
 

 

 
 
 ฉบัับที่ััี  1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ์  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ  ว์ิธีการ และเง์ื่อนไขใน
การผล์ิ์ิต์การนำเข์ ์ า การส์ ์ งออก การม์ีไว์ ในครอบครอง และกำหนดให์ ม์ีบ์ุคลากรเฉพาะร์ับผ์ิ์ิดชอบในการ
ควบค์ุ์ุมการขายซ์ึ่งวัตถ์ุอันตรายท์ี่เก่ียวกับไกลโฟเซต์คลอร์ ไพร์ิฟอส และพาราควอต์ท์ี่กรมวิชาการเกษตร
ร์ับผ์ิดชอบ พ.ศ. 2562 สาระสำค์ั์ัญ์ค์ื์ือ  

บทที่ั1ัความเป็นมาของมาตรการจ ากัดการใช้ 

บทที่ั2ัสาระส าคญัของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ั ทั้ง 5 ฉบับ 
 



2 
 
  1) ผ์ู์ ์ู์ ใช์ ต์ ์ องผ์ ์ านการอบรมและหร์ื์ือผ์ ์ านการทดสอบและต์ ์ องสวมใส์ ์ ์อุปกรณ์ ์ ป์ องกันอ์ันตราย
ส์ ์ วนบุคคล  
  2) ผ์ู ร์ั์ับจ์ ์ างพ์ นต์ ์ องผ์ านการอบรมตามหล์ักส์ูตรท์ี่กำหนด และต์ ์ องเข์ ์ าร์ั์ับการอบรมท์ุ์ุกๆ ๓ ป์ี 
  3) ผ์ู์ มีไว ในครอบครองเพ์ื่อขาย ต์ องขายให ก์ับผ์ู์ ที่ผ์ านการอบรมและหร์ือทดสอบเท ์ าน์ั้น  
  4) ผ์ู ผล์ิ์ิต ผ์ู์ นาเข์ า ผ์ู ส์ งออก หร์ือผ์ู มีไว ในครอบครองเพื่อขายหร์ือเพื่อใช์ ร์ับจ์ าง ต์ ์ องแจ์ ์ ง
เก่ียวกับการผล์ิต การนำเข์ ์ า การส์ งออก และการครอบครอง ให พน์ักงานเจ์ าหน์ าท์ี่ทราบ 
 

ฉบัับที่ ั 2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ์  เรื่อง การจำก์ัดการ ใช์ ์  การกำหนดฉลาก์์์์์์
และภาชนะบรรจ์ุว์ัตถุอ์ันตรายทีเ่ก่ียวก์ั์ับไกลโฟเซต ท์ี่กรมวิชาการเกษตรร์ับผ์ิ์ิดชอบ พ.ศ. 2562 กำหนดห์ าม
ใช์ ์ ไกลโฟเซต ในพื้นท์ี่ปล์ูกพ์ืชผ์ักหร์ือพ์ื์ืชสมุนไพร พ์ื้นท์ี่ต์ ์ นน้ าและพ์ื้นที่สาธารณะ ในกรณ์ี์ีอยู์ นอกพ์ื้นท์ี่ข์ างต์ ์ น 
ให์ ใช์ เฉพาะเพื่อก าจ์ัดวัชพ์ืชในการปล์ูกอ อย ยางพารา ปาล์ มน้ ามัน ม์ันสำปะหล์ัง ข์ าวโพด และไม ผล       
ส์ วนผ์ู ผล์ิต หร์ือผ์ู นำเข์ าวัตถุอ์ันตรายเก่ียวก์ับไกลโฟเซต ต์ องแสดงข์ อความในฉลากว์ัตถ์ุอ์ันตรายเพ์ิ่มเต์ิม
จากท์ี่ต์ องปฏ์ิบ์ัต์ิตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร์ื่อง ฉลากและระด์ับความเป์ นพ์ิษของ์์
ว์ัตถ์ุอ์ันตรายท์ี่กรมว์ิชาการเกษต รเป์ นผ์ู ร์ับผ์ิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ฉบัับทัี่ 3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร์ื่อง การจำก์ัดการใช์  การกำหนดฉลาก์์์์์
และภาชนะบรรจ์ุว์ัตถ์ุอ์ันตราย ท์ี่เก่ียวกับคลอร ไพร์ิฟอส ท์ี่กรมวิชาการเกษตรรบัผ์ิดชอบ พ.ศ. 2562 การใช์ 
วัตถ์ุอันตรายท์ี่เก่ียวก์ับคลอร ไพริฟอส์กำหนดห์ ามใช์ ในพ์ื้นท์ี่ปล์ูกพ์ืชผ์ักหรือพืชสม์ุนไพร พ์ื้นที่ต์ นน้ า    
และพ์ื้นที่สาธารณะ ให์ ใช์  เฉพาะในการปล์ูกไม ดอก พืชไร์  และเพื่อก าจ์ัดหนอนเจาะลำต์ นในไม ผลเท์ าน์ั้น 

 

ฉบัับทัี่ 4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร์ื่อง การจำก์ัดการใช์  การกำหนดฉลาก์์์์์์
และภาชนะบรรจ์ุว์ัตถ์ุอ์ันตราย ท์ี่เก่ียวก์ับพาราควอต ท์ี่กรมว์ิชาการเกษตรร์ับผ์ิดชอบ พ.ศ . 2562 กำหนด
ห์ ามใช์ ในพ์ื้นท์ี่ ปล์ูกพืชผ์ักหร์ือพืชสม์ุนไพร พ์ื้นที่ต์ นน้ า และพ์ื้นที่สาธารณะ ในกรณ์ีอยู์ นอกพ์ื้นที่ข์ างต์ น   
ให์ ใช์ เฉพาะเพือ่กำจ์ัดว์ัชพ์ืชในการปล์ูกอ์ อย ยางพารา ปาล์ มน้ าม์ัน ม์ันสำปะหล์ัง ข์ าวโพด และไม์ ผล ท์ั้งน์ี้ 
ผ์ู์ ผล์ิต หร์ือผ์ู์ นำเข์ าวั ตถุอ์ันตรายเก่ียวก์ับพาราควอต ต์ องแสดงข์ อความในฉลากว์ัตถ์ุอ์ันตรายเพ์ิ่ม เต์ิม
จากท์ี่ต์ องปฏ์ิบ์ัต์ิตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร์ื่อง ฉลากและระด์ับความเป์ นพ์ิษของ์์
ว์ัตถ์ุอ์ันตรายท์ี่กรมว์ิชาการเกษตรเป์ นผ์ู ร์ับผ์ิดชอบ พ.ศ. 2538 

 

ฉบัับทัี่ 5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง แต์ งต์ั้งพน์ักงานเจ์ าหน์ าท์ี่ตามพระราชบัญญ์ัต์ิ
วัตถุอ์ันตราย พ.ศ . 2535 เฉพาะว์ัตถ์ุอ์ันตรายท์ี่เก่ียวก์ับ ไกลโฟเซต คลอร ไพริฟอส และพาราควอต ์์์์์์์์์
ท์ี่กรมว์ิชาการเกษตรรับผ์ิดชอบ พ .ศ . 2562 กำหนดให์ ผ์ู์ ใหญ์ บ์ าน กำนัน และปล์ัดองค์ การบริห าร์์์์์์
ส์ วนตำบล เป์ นพน์ักงาน เจ์ าหน าท์ี่ผ์ู์ ท์ี่ม์ีอำนาจในการเข์ าไปตรวจสอบการใช์ ว์ัตถ์ุอ์ันตราย ตามมาตรา    
54(1) แห์ งพระราชบ์ัญญ์ัต์ิว์ัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ภายในเขตท์ องท์ี่ร์ับผ์ิดชอบ 

 
 
 

 
3.1 ผั ้ใชั้ (เกษตรกร) 
 1) ต์ องข้ึนทะเบ์ียนเกษตรกรกับกรมส์ งเสร์ิมการเกษตร 

บทที่ 3ััข้อกำหนดส าหรับบั คลกรทีเ่กัี่ยวของตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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 2) จะต์ องผ์ านการอบรมและหรือผ์ านการทดสอบตามหล์ักส์ูตรท์ี่ก าหนด 
 3) ซ์้ือสารเคมีตามชน์ิด และปริมาณท์ี์ ได์ ส์ิทธิ์ ท์ี่ก าหนดตามชน์ิดพ์ืช และพ์ื้นท์ี่ปล์ูก 
 4) ในการผสมและฉ์ีดพ์ นสาร ต์ องใช์ เคร์ื่องม์ืออ์ุปกรณ์ กา รพ์ น และ สวมใส์ อ์ุปกรณ์ ป์ องก์ัน 
อันตรายท์ี่เหมาะสม 
 
3.2 ผ ััมี้ไว้ครอบครองเพื่อรัับจั้างพั น 
 1) ์ต์ องผ์ านการอบรมตามหล์ักส์ูตรท์ี่ก าหนด และต์ องร์ับการอบรมท์ุก ๆ 3 ปี 
 2)  ในการผสมและฉ์ีดพ์ นสาร ต์ องใช์ เคร์ื่องม์ืออ์ุปกรณ์ การพ์ น และ สวมใส์ อ์ุปกรณ์ ป์ องก์ัน 
อันตรายท์ี่เหมาะสม 
 3) ไม สามารถซ์ื้อสารเคม์ีท์ั้ง 3 ชน์ิดได์  (สารท์ี่ใช์ พ์ นจะต์ องเป็นของเกษตรกรผ์ู์ ว าจ์ างจ์ัดหามาให 
เท์ าน์ั้น)  
 4)  ผ์ู ร์ับจ์ างพ์ น ต์ องมีใบอนุญาตร์ับจ์ างพ์ น 
 5)  ์ผู รับจ างพ นที่ไม มีใบอนุญาต มีโทษ ปรับไม เกิน 2 แสนบาท หรือ จ าคุกไม เกิน 2 ปี หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ 
 6) ผู พ น เป็นลูกจ างหรือผู อยู ในความควบคุ  ม ต องมีอายุตั้งแต  ๑๘ ปีบริบูรณ ข้ึนไป และมีคุณสมบัติ์์์์์์์
ตามข์ อ 1) และ 2) 
 
3.3 ผ ้ม ัีไว้ครอบครองเพื่อขาย 
 1)  จ์ัดให์ มีบ์ุคลากรเฉพาะในขณะท์ี่มีการขายสารเคมีท์ั้ง 3 ชน์ิด โดยม์ีหน์ าท์ี่ในการควบค์ุมการขาย
สารเคม์ีท์ั้ง 3 ชนิด และผ์ านการอบรมตามหล์ักส์ูตรท์ี่กรมว์ิชาการเกษตรกำหนด และต์ องเข์ ารบัการอบรม 
ท์ุก ๆ ๓ ปี 
 2) จ์ัดวางสารเคม์ีท์ั้ง 3 ชน์ิด แยกออกจากว์ัตถุอันตรายชนิดอ่ืน และมีป้ายแสดงข อความว า        
“วัตถ์ุอันตรายท์ี่จำกัดการใช์ ” 
 3)  ขายให์ เฉพาะเกษตรกรท์ี่ข้ึนทะเบ์ียนและผ์ านการทดสอบเท์ าน์ั้น ปร์ิมาณการขายข์ึ้นอยู์ ก์ับชน์ิด
พ์ืชและพ์ื้นท์ี่ปล์ูกของเกษตรกรแต์ ละราย 
 4) ต์ องแจ์ งปร์ิมาณการขาย และสต์ อกส์ินค์ าของสารเคม์ีท์ั้ง 3 ชน์ิด ให์ กรมว์ิชาการ เกษตร 
ภายในวันถัดจากวันท์ี่มีการขาย 
 5)  ต องขออนุญาตมีไว ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อขาย โดยระบุช่ือสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไว ในใบอนุญาต  
 6)  ผ์ู์ ขายท์ี์ ไม์ ม์ีใบอนุญาต ม์ีโทษ ปรบัไม์ เก์ิน 2 แสนบาท หรือ จำค์ุกไม์ เก์ิน 2 ป์ี หร์ือ ท์ั้งจำท์ั้งปรับ 
 
3.4 ผั ้ผลัิต ผั ้นำเข้า และผั ้ส ังออก 
 1) แจ์ งข์ อเท์ จจร์ิงเก์ี่ยวก์ับการผล์ิต์การนำเข์ า การส์ งออก การม์ีไว์ ในครอบครองเพือ่ขายหร์ือเพื่อใช์ 
ร์ับจ์ าง 

 2) ผ์ู์ ผล์ิตและผ์ู์ นำเข์ าท์ี่ไม์ ม์ีใบอนุญาต ม์ีโทษ ปรับไม์ เก์ิน 2 แสนบาท หรือ จำค์ุกไม์ เก์ิน 2 ปีหรือ 
ท์ั้งจำท์ั้งปรับ 

 
3.5 พนัักงานเจั้าหนั้าทัี่ (ผ์ู ใหญ์ บ าน กำน์ัน ปล์ัดองค์ การบร์ิหารส์ วนตำบล) 
 1) เป์ นพน์ักงานเจ์ าหน์ าท์ี์ ผ์ู์ ม์ีอำนาจเข์ าไปตรวจสอบการใช์ ว์ัตถ์ุอ์ันตราย ภายในเขตท์ องท์ี่
ร์ับผ์ิดชอบ 
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 2)  เป์ นต์ัวแทนของหน์ วยงานร์ัฐ ในการสำรวจ ตรวจสอบ เผยแพร์ ความร์ู  แก์ ผ์ู์ ท์ี่เก่ียวข์ องให์ มีความ
เข าใจถึงบทบัญญ์ัต์ิ กฎหมายต์ าง ๆ ท์ี่เก่ียวข องกับการใช์ สารเคม์ีท์ั้ง 3 ชน์ิด 
 3) เป์ นผ์ู์ ให์ ความร์ู  ความเข์ าใจ แก์ เกษตรกรในการ เล์ือกซ์ื้อ การใช์ ป์ัจจ์ัยการผล์ิต ท์ี่ถ์ูกต์ อง
เหมาะสม และมีค์ุณภาพ 
 4)  เป็นผ์ู ประสานงานในการส์ื่อสารระหว างเกษตรกรก์ับภาครัฐ 
 5)  สน์ับสน์ุนการปฏิบ์ัต์ิงานของเจ์ าหน าท์ี่ และแจ์ งเบาะแสการกระทำผ์ิดกฎหมาย 
 
 
 
 

                                                                              
 4.1 กรมวิชาการเกษตร อบรมให ความรู กับเจ าหน าที่ของกรมส งเสริมการเกษตร การยางแห งประเทศไทย  
และสำน์ักงานคณะกรรมการอ อยและน้ าตาลทราย และอบรมผ์ู ร์ับจ์ างพ์ น ผ์ู ขาย ผ์ู์ ผล์ิต ผ์ู นำเข์ า และ พน์ักงาน
เจ์ าหน์ าท์ี่ 

4.2 กรมส์ งเสร์ิมการเกษตร อบรมและทดสอบให กับเกษตรกรผ์ู์ ปล์ูกมันสำปะหล์ัง ข าวโพด 
ปาล์ มน้ ามัน ไม ผล พ์ืชไร์  และไม ดอก ท์ี่ข้ึนทะเบ์ียนกับกรมส์ งเสร์ิมการเกษตร 

4.3  การยางแห์ งประเทศไทย  อบรมและทดสอบให กับเกษตรกรผ์ู์ ปล์ูกยางพารา 
 4.4  สำน์ักงานคณะกรรมการอ อยและน้ าตาลทราย อบรมและทดสอบให กับเกษตรกรผ์ู์ ์ู์ ปล์ูกอ อย 
 4.5์์ภาคเอกชน 
 

 

์์์์ 5.1์ตรวจสอบเอกสารต างๆ์เช น์ใบอนุญาตมีไว ในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย์ต องไม หมดอายุ์์์์
และต องระบุข อความ์“อนุญาตให ขาย์ไกลโฟเซต์คลอร ไพริฟอส์และพาราควอต”์์ 

ใบประกาศฯ์ผู ผ านการอบรมหลักสูตรผู ควบคุมการขายวัตถุอันตรายมีอายุไม เกิน์3์ปี เัป็นต น 
 

5.2 ตรวจสอบการแจ์ งปร์ิมาณการขาย และสต์ อกส์ินค์ าของสารไกลโฟเซต์คลอร ไพริฟอส์และ
พาราควอต์ให์ กรมว์ิชาการเกษตร ภายในวันถัดจากวันท์ี่มีการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ั4 หนวยงานที่เกัี่ยวของตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

บทท่ีั5 แนวทางการตรวจสอบสถานท่ีจ าหน ายสารไกลโฟเซตั คลอร์ไพริฟอสัและพาราควอตั ั 
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ตัวอย างใบประกาศฯั ผ ้ผ านการอบรมหลักส ตรผ ้ควบค มการขายวัตถ อันตรายั ท่ีออกให้ก อนั 1ัต ลาคมั2562  ั

 

ตัวอย างใบประกาศฯั ผ ้ผ านการอบรมหลักส ตรผ ้ควบค มการขายวัตถ อันตรายั ท่ีออกให้หลังั 1ัต ลาคมั2562  ั

ใช้ได้ตั่งแต่วันที ่ 2  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  1  สิงหาคม  ๒๕๖๗ 

ระบ วันท่ีออกและวันหมดอาย ใบประกาศ 
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ตัวอย างใบอน ญาตส าหรับผ ้ขายั 3 สารัโดยระบ ชื่อั3ัสารไว้ในใบอน ญาต 

ออกให้ ณ วันที่  1 ตุลาคม  ๒๕๖๒   

ระบ เฉพาะวันท่ีออกใบประกาศ 
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อนุญาตให ขาย์์ไกลโฟเซต์์คลอร ไพริฟอส์และพาราควอต์์ 

ต้องระบ ข้อความ 
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5.3์ตรวจการจ์ัดวางสารเคม์ีท์ั้ง 3 ชน์ิด แยกออกจากว์ัตถุอันตรายชนิดอ่ืน และมีป้ายแสดงข อความว า                 
“วัตถั อันตรายทัี่จำกัดการใชั้” 
  

ภาพที่์1 จ์ัดวางสารเคม์ีท์ั้ง 3 ชน์ิด แยกออกจากว์ัตถุอันตรายชนิดอ่ืน และมีป้ายแสดงข อความว า 
                  “วัตถ์ุอันตรายท์ี่จำกัดการใช์ ” 
 

 
 

ภาพที่ั2 ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ต้องถ กต้องตามข้อก าหนด 
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ตัวอย างฉลากวัตถ อันตรายจ ากัดการใช้ 
 

 
 
 

ต้องระบ ข้อความ 

ต้องระบ ข้อความ 
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 5.4  สุ มเก บตัวอย างวัตถุอันตรายเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
 5.5 รวบรวมหลักฐานต างๆ เช น หนังสือติดต อซ้ือขาย บิลส งของหรือใบเสร จรับเงิน ภ์าพถ ายทั้งภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหว เครื่องบันทึกเสียง์ทุกข้ันตอนเพื่อขยายผลในการด าเนินการกับผู กระท าผิด 
 

 
 

 
์์์์์์์์์์1)์์ห ามมิให ผู ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม มีฉลากหรือมีฉลาก์แต ฉลากหรือการแสดงฉลากไม ถูกต อง์
หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการส่ังเลิกใช หรือให แก ไขตามมาตรา์50    
์์์์์์์์์์2)์์ห ามมิให ผู มีไว ในครอบครอง (์เพื่อขาย)์ขายวัตถุอันตราย 3์์สารให กับผู ที่ไม ได รบัอนุญาตหรือผู ที่
ไม มีสิทธิในการซ้ือได ห์รือขายเกินปริมาณทีผู่ มีสิทธิซ้ือได ์ ์ 
          3) ก าหนดให ต องมีผู เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซ่ึงมีหน าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเก่ียวกับ ์
วัตถุอันตราย์ต องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู รับผิดชอบก าหนด 
์์์์์์์์์์4)์์ห ามวาง์3์สาร์รวมไว กับสารชนิดอ่ืน์ต องจัดร านตามข อก าหนด 

5)์์ห ามมีไว ในครอบครองเพื่อขายวัตถุอันตราย 3์ ส์าร์โดยใบอนุญาตไม ได ระบขุ อความ์์ “อนุญาตให 
ขาย์์ไกลโฟเซต์์คลอร ไพริฟอส และพาราควอต”์ 

 
 
 

 
 
 

 
1) ห ามผู รับจ างพ น์3์สาร์ไม ปฏิบัติตามข อก าหนด์เช น์ไม มีใบประกาศ์์ไม มีบัตรประจ าตัวผู พ น 

ไม ใส ชุดป้องกันเวลาฉีดพ น ใช สารเคมีไม ตรงตามชนิดพืช  
2) ห ามผู รับจ างพ นซ้ือ์3์สารเอง์ 
3) ห ามเกษตรกรใช วัตถุอันตรายโดยไม ใส ชุดป้องกันเวลาฉีดพ น ์ 
4) ห ามเกษตรกรใช สารเคมีไม ตรงตามชนิดพืช 

 
 

 
 

บทที่ั6 ข้อห้ามปฏิบัติส าหรับผ ้ประกอบการค้า 
 

บทที่ั7 ข้อห้ามปฏิบัติส าหรับผ ้รับจ้างพ นและเกษตรกร 
 

บทที่ั8 ข้อปฏิบัติส าหรับพนกงานเจาหนาท (ผใหญั บา้น กำนััน ปลดองคการบรัิหารสวนตำบล) 
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ให ผู ใหญ บ าน ก านัน และปลัดองค การบริหารส วนต าบล เป็นพนักงาน เจ าหน าที่ผู ที่มีอ านาจในการ
เข าไปตรวจสอบการใช วัตถุอันตราย ตามมาตรา 54(1) แห งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ภายใน
เขตท องที่รับผิดชอบ 

1) หากพบเห นเกษตรกรไม ปฏิบัติตามข อก าหนดในการใช สารไกลโฟเซต์์คลอร ไพริฟอส์และพาราควอต์์
ครั้งที่์1-2์ให ว ากล าวตักเตือน์พบเห นครั้งที่์3์ให ถ ายภาพบัตรประจ าตัวประชาชนพร อมภาพถ ายในการ
กระท าผิด (์หากมี) แ์ล วแจ งเจ าหน าที่สารวัตรเกษตรเพื่อส งรายช่ือให กรมส งเสริมการเกษตรน าไปลงในประวัติ
เกษตรกรเพื่อด าเนินการตัดสิทธิการซ้ือสารไกลโฟเซต์์คลอร ไพริฟอส์และพาราควอต์ในครั้งต อไป 

2) หากพบเห นร านค าไม ปฏิบัติตามข อก าหนดในการจ าหน ายสารไกลโฟเซต์์คลอร ไพริฟอส์์์์
และพาราควอต์์ ให ถ ายภาพใบอนุญาตมใีนครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายและใบประกาศนียบตัรผู ผ านการอบรม์์์์์
ผู ควบคุมการขายวัตถุอันตรายของร านค าน้ัน์พร อมภาพถ ายในการกระท าผิด์(หากมี) ์แล วแจ งเจ าหน าที่
สารวัตรเกษตรเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต อไป 

3) หากพบเห นผู รับจ างฉีดพ นไม ปฏิบตัิตามข อก าหนดในการใช สารไกลโฟเซต์์คลอร ไพริฟอส์และ
พาราควอต์์ ให จดรายช่ือหรือถ ายภาพใบประกาศนียบัตรและบัตรแสดงตัวผู ใช รับจ างพ นวัตถุอันตรายจ ากัด
การใช ์พร อมภาพถ ายในการกระท าผิด (์หากมี)์ แล วแจ งเจ าหน าที่สารวัตรเกษตรเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต อไป 

4) หากพบเห นบุคลทั่วไปทีน่อกเหนือจากบุคคลในข อที่์1-3์ข างต นไม ปฏิบัติตามข อก าหนดในการ
ใช สารไกลโฟเซต์์คลอร ไพริฟอส แ์ละพาราควอต์์ ให ถ ายภาพบตัรประจ าตัวประชาชนพร อมภาพถ ายในการ
กระท าผิด์(หากมี)์แล วแจ งเจ าหน าที่สารวัตรเกษตรเพื่อด าเนินการตามกฎหมายต อไป 
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ภาคผนวก 
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      แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติ 
      วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 

ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย /หนังสือแจ้งการผลิตวัตถุ
อันรายชนิดที่ 2 / ใบส าคัญการข้ึนทะเบียน 

 
 

ตรวจสอบระบบการผลติ  อุปกรณ์การผลิต/ ระบบการ
จ ากัดกลิ่น ฝุ่นละออง และสภาพทั่วไป 

 
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรปู / ฉลากวัตถุอันตราย 
(ช่ือการค้า / ช่ือสามัญ / อัตราส่วนสารออกฤทธิ์ / 
ทะเบียน / ผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย/วันที่ผลิต เป็นต้น) 

 
 
      สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคณุภาพ 
 
 
      บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตตามแบบฟอร์ม 

(ภค.1) โดยบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ  ตามแบบฟอร์ม 
บันทึกการเก็บตัวอย่างและอายัดวัตถุอนัตรายตาม
แบบฟอร์ม(ภค.2) ถ้ามีการเก็บตัวอย่าง 
 
 
 
 

ข้ันตอนการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย 

ตรวจเอกสาร 

ตรวจสถานที่ 

ตรวจผลิตภัณฑ์ 

การสุ่มเก็บตัวอย่าง 

การบันทึก 

11 
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      แสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติ 
      วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
 

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่วัตถอุันตราย  
 

 
 

ตรวจสอบสถานทีโ่ดยรอบ และการจัดร้าน ตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ฯ 

 
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรปู / ฉลากวัตถุอันตราย 
(ช่ือการค้า / ช่ือสามัญ / อัตราส่วนสารออกฤทธิ์ / 
ทะเบียน / ผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหน่าย/วันที่ผลิต เป็นต้น) 

 
 
      สุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคณุภาพ 
 
 
      บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตตามแบบฟอร์ม 

(ภค.1) โดยบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ  ตามแบบฟอร์ม 
บันทึกการเก็บตัวอย่างและอายัดวัตถุอนัตรายตาม
แบบฟอร์ม(ภค.2) ถ้ามีการเก็บตัวอย่าง 

 
 
 
 

สถานที่จ าหน่ายวัตถุอันตราย 

ตรวจเอกสาร 

ตรวจสถานที่และการจัดร้าน 

ตรวจผลิตภัณฑ์ 

การสุ่มเก็บตัวอย่าง 

การบันทึก 

ข้ันตอนการตรวจสถานที่ขายวัตถุอันตราย 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตัวอย่างแบบย่ืนความจ านงขายวัตถุอันตราย ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต  
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ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจ ากัดการใช้ 
 

 
ตัวอย่างบัตรแสดงตัวผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจ ากัดการใช้ 
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ตัวอย่างใบอนุญาต ผู้ใช้รับจ้างพ่นวัตถุอันตรายจ ากัดการใช้ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก 

การมไีว้ในครอบครอง  และก าหนดใหม้ีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย   
ซึ่งวตัถุอันตรายทีเ่กี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอรไ์พริฟอส  และพาราควอต   

ที่กรมวิชาการเกษตรรับผดิชอบ   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
มาตรา  ๒๐  (๑)  (๒)  และมาตรา  ๒๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  และการมีไว้ในครอบครอง  และก าหนดให้มี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย  ซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  
และพาราควอต  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  และพาราควอต”  หมายความว่า  ไกลโฟเซต  

ไกลโฟเซต - เซสควิโซเดียม  ไกลโฟเซต - โซเดียม  ไกลโฟเซต - ไดแอมโมเนียม  ไกลโฟเซต - ไตรมีเซียม  
ไกลโฟเซต - โพแทสเซียม  ไกลโฟเซต - โมโนเอทิลแอมโมเนียม  ไกลโฟเซต - โมโนแอมโมเนียม  ไกลโฟเซต - 
ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม  คลอร์ไพริฟอส  คลอร์ไพริฟอส-เมทิล  พาราควอต  พาราควอตไดคลอไรด์  
และพาราควอตไดคลอไรด์  [บิส  (เมทิลซัลเฟต)]  ที่กรมวิชาการเกษตรรบัผิดชอบ  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“บุคลากรเฉพาะ”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการขายวัตถุอันตราย 
ที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  และพาราควอต  ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตร
ก าหนด  และต้องเข้ารับการอบรมทุก ๆ  ๓  ป ี

ข้อ ๔ ผู้ใช้วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  และพาราควอต  เพ่ือก าจัด
ศัตรูพืชในการประกอบการเกษตรกรรมของตนเอง  ต้องมีคุณสมบัติและด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและหรือผ่านการทดสอบตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด   

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ต้องใช้เครื่องพ่นพร้อมอุปกรณ์พ่น  และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   
(๓) ต้องใช้วัตถุอันตรายดังกล่าวกับพืชและพื้นที่ตามที่แสดงหลักฐานการซื้อขาย 
(๔) ต้องป้องกันไม่ให้วัตถุอันตรายดังกล่าวแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น 
(๕) ต้องเก็บรักษาวัตถุอันตรายดังกล่าวให้มิดชิด 
ข้อ ๕ ผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้างพ่นซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  

และพาราควอต  ที่เกษตรกรผู้มีสิทธิซื้อตามข้อ  ๗  (๓)  จัดซื้อมาให้  ต้องมีคุณสมบัติและด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  และต้องเข้ารับการอบรม
ทุก ๆ  ๓  ป ี  

(๒) ต้องใช้เครื่องพ่นพร้อมอุปกรณ์พ่น  และต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   
ในกรณีที่ผู้พ่นเป็นลูกจ้างหรือผู้อยู่ในความควบคุมของบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีอายุ 

ตั้งแต่  ๑๘  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และต้องมีคุณสมบัติและด าเนินการตามข้อ  ๕  (๑)  และข้อ  ๕  (๒)   
ข้อ ๖ เครื่องพ่นพร้อมอุปกรณ์พ่น  และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามข้อ  ๔  (๒)  

และข้อ  ๕  (๒)  อย่างน้อยต้องมีคุณลักษณะตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้   
ข้อ ๗ ผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือขายซึ่งวัตถุอันตรายที่เกีย่วกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  และ

พาราควอต  ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีบุคลากรเฉพาะในขณะที่มีการขายวัตถุอันตรายดังกล่าว   
(๒) จัดวางวัตถุอันตรายดังกล่าวแยกออกจากวัตถุอันตรายอื่น   และมีป้ายแสดงข้อความว่า  

“วัตถุอันตรายที่จ ากัดการใช้”  อย่างชัดเจน 
(๓) ให้ขายวัตถุอันตรายดังกล่าวกับบุคคลที่ผ่านการอบรมและหรือผ่านการทดสอบตามข้อ  ๔  (๑)  

และมีการแสดงหลักฐานเกี่ยวกับชนิดพืชและพื้นที่ปลูกเท่านั้น 
ข้อ ๘ บุคลากรเฉพาะตามข้อ  ๗  (๑)  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับชนิดพืชและพ้ืนที่ปลูก  ที่ผู้ใช้วัตถุอันตรายตามข้อ  ๔  (๑)  

น ามาแสดง 
(๒) ควบคุมปริมาณการขายวัตถุอนัตรายที่เกี่ยวกบัไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  และพาราควอต 
(๓) ลงนามรับรองการขายในแบบ  วอ./กษ.  ๑๕  ท้ายประกาศนี้     
ข้อ ๙ ผูผ้ลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ส่งออก  หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพ่ือขายหรือเพ่ือใช้รับจ้าง  ซึ่งวัตถุ

อันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  และพาราควอต  ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิต   
การน าเข้า  การส่งออก  การมีไว้ในครอบครองเพ่ือขายหรือเพ่ือใช้รับจ้าง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ภายในวันถัดจากวันที่มีการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  การขาย  หรือการใช้รับจ้าง  แล้วแต่กรณี   

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



ตามแบบ  วอ./กษ.  13  วอ./กษ.  12  วอ./กษ.  14  วอ./กษ.  15  และ  วอ./กษ.  16.  ตามล าดับ  
ท้ายประกาศนี้   

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้แจ้งที่กรมวิชาการเกษตร  หรือ  ณ  สถานที่  ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด
หรือผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิชาการเกษตรก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

กฤษฎา  บุญราช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



 
 

เอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการผลิต การนําเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง  
และกําหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตรายที่เก่ียวกับไกลโฟเซต  

คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ. 2562 
 

คุณลักษณะของเคร่ืองพ่นพร้อมอุปกรณ์พ่นที่ปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  

๑. เครื่องพ่นและหัวพ่น สําหรับสารพาราควอต ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส  
๑.๑ เครื่องพ่น  

เครื่องพ่นสารสําหรับพ่นสารพาราควอต และไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ได้แก่  
๑.๑.๑ เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง (knapsack sprayer) ที่มีมาตรวัดแรงดันนํ้าได้  มี ๓ แบบ คือ  

- แบบที่ ๑  ระบบมือโยกอัดลม   
- แบบที่ ๒  ระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า  
- แบบที่ ๓  ระบบเคร่ืองยนต์  

๑.๑.๒ เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงดันนํ้าสูงชนิดลากสาย (สําหรับคลอร์ไพริฟอส) 
๑.๒ หัวพ่น 

 หัวพ่น (nozzle) สําหรับพ่นสารกําจัดวัชพืช พาราควอต และไกลโฟเซตมี ๒ แบบ ได้แก่  
๑.๒.๑ แบบรูปพัด (fan type) ละอองสารท่ีพ่นออกมาจะมีลักษณะรูปพัด 
๑.๒.๒ แบบปะทะ (impact type) ละอองสารท่ีพ่นออกมาจะมีลักษณะรูปพัด แต่มีมุมกว้างกว่า  
สําหรับการพ่นสารกําจัดแมลงคลอร์ไพริฟอส ใช้หัวพ่นแบบกรวย (cone type) สารละลายเมื่อผ่าน 

รูหัวฉีดออกไปจะมีการกระจายของละอองสารเป็นรูปทรงกรวยกลม  

๒. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล แบ่งเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ 

๒.๑ อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ มี ๒ ชนิดคือ  
๒.๑.๑ หน้ากากชนิดใช้แล้วทิ้ง ประกอบด้วยตัวกรอง ๒ ส่วน คือ ช้ันแผ่นกรอง ที่ทําจากเส้นใยสําหรับ

กรองฝุ่นและละอองสาร และช้ันกรองคาร์บอน  ที่ แทรกอยู่ตรงกลางของช้ันแผ่นกรองสําหรับกรอง 
ไอระเหยของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช ไม่สามารถซักหรือล้างได้ จึงต้องเปลี่ยนทันทีเมื่อได้กลิ่นสารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชหรือหายใจอึดอัด 

๒.๑.๒ หน้ากากชนิดเปลี่ยนไส้กรอง ประกอบด้วยตัวกรอง ๒ ส่วน คือแผ่นกรอง และตลับกรองคาร์บอน 
หลังใช้งานให้ถอดตลับกรอง เช็ดหรือล้างตัวหน้ากากด้วยนํ้าสบู่ ผึ่งให้แห้ง ส่วนตลับกรอง เปลี่ยนเมื่อได้กลิ่นสาร
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชหรือหายใจอึดอัด 

 
               ๒.๒ ชุดป้องกัน... 



 
-๒- 

๒.๒ ชุดป้องกันสารเคม ี
เป็นชุดที่ทําจากเส้นใยไม่ถักทอและเคลือบฟิล์มพลาสติกด้านบน สามารถป้องกันการสัมผัสละอองสารและ

การซึมผ่านของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชเข้าสู่ผิวหนัง  มีความคงทนและสามารถซักล้างได้ง่าย ลักษณะคล้ายเอ๊ียม
ทําด้วยวัสดุพีวีซี หรือคล้ายชุดกันฝน (แบบช้ินเดียวหรือแยกช้ิน) 

๒.๓ อุปกรณ์ปกป้องดวงตา 
แว่นตานิรภัยเป็นอุปกรณ์สําหรับช่วยป้องกันหรือเพ่ือลดอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นในขณะทํางาน ดังน้ัน 

จึงต้องสวมขณะทําการเตรียมหรือพ่นสาร เพ่ือป้องกันการซึมผ่านบริเวณดวงตาและผิวหนังโดยรอบ ควรเลือกชนิด
ที่มีกรอบกระชับ แข็งแรง มีขนาดพอดีกับรูปหน้าและจมูก 

๒.๔ อุปกรณ์ปกป้องผิวหนัง แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ได้แก่  
- ถุงมือ   ใช้ถุงมือยางชนิดหนา ที่ป้องกันการร่ัวซึมของนํ้าและอากาศ   
- รองเท้าบูท ใช้รองเท้าบูทยาง ที่ป้องกันการร่ัวซึมของน้ําและอากาศ  ขนาดกระชับและมีความสูงปิดถึง   
ครึ่งน่อง  

 



วอ./กษ.12

ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตราย เลขที่..........................................................................................................................................

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่.............................................................................................................................

ใบแจ้งนําเข้า 
(วอ./กษ.7) 

เลขที่

ด่านตรวจพืช ที่
แจ้งนําเข้า วันที่นําเข้า เลขที่ใบขน

สินค้า
ชื่อวัตถุ
อันตราย

อัตราความเข้มข้น
 และสูตร

ชื่อการค้า   
(ถ้ามี)

ชื่อผู้ผลิต/
แหล่งผลิต Lot No. ปริมาณการ

นําเข้า
รายละเอียด
ขนาดบรรจุ

สถานที่เก็บ
รักษา

วัตถุประสงค์
การนําเข้า

บริษัท/ร้านค้า/
อื่นๆ ใบอนุญาตเลขที่ ปรมิาณทีซ่ือ้

คําแนะนําในการกรอกข้อมูล:

ลงนาม....................................................................
         (............................................................)
         วันที่.................................................

ผู้ซื้อผู้นําเข้า

ชื่อผู้นําเข้า..........................................................................................................................................................

ที่อยู่......................................................................................................................................................................

        แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นําเข้าวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต  

1. บันทึกการนําเข้านี้ใช้สําหรับการนําเข้าวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามรายละเอียดใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอันตรายแต่ละฉบับ
2. Lot No. หมายถึง เลขรหัสการผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งอาจมีจํานวนหลายถังผสม
3. ผู้นําเข้า หมายถึง ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนําเข้าซึ่งวัตถุอันตรายมาจําหน่ายให้ผู้ผลิตโดยได้ระบุไว้ในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตแล้ว
4. วัตถุประสงค์ของการนําเข้า หมายถึง การนําเข้ามาเพื่อ ผลิตแบ่งบรรจุ หรือผลิตผสมปรุงแต่ง หรือขาย
5. ปริมาณ ระบุในหน่วย กิโลกรัม หรือ ลิตร
6. รายการใดที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องให้เว้นไว้ไม่ต้องกรอก



วอ./กษ.13

ชื่อผู้ผลิต................................................................................................................................... ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย เลขที่..........................................................................................................................................

ที่อยู่............................................................................................................................................... ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่.............................................................................................................................

Lot No. Batch No.

คําแนะนําในการกรอกข้อมูล:

ลงนาม....................................................................
         (............................................................)
         วันที่.................................................

บริษัท/
ร้านค้า/อื่นๆ

ใบอนุญาต
เลขที่

 แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิตวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

ผู้นําเข้า/ผู้ผลิตเดิม ผู้ผลิต ผู้ซื้อ

ใบอนุญาตนําเข้า/
ผู้ผลิตเดิม เลขที่

ชื่อผู้นําเข้า/
ผู้ผลิตเดิม

ปริมาณที่ซื้อ
จากผู้นําเข้า/
ผู้ผลิตเดิม

ประเภท
การผลิต ชื่อวัตถุอันตราย อัตราความ

เข้มข้น และสูตร ปรมิาณทีซ่ ือ้ชื่อการค้า (ถ้ามี)
ปริมาณที่ผลิต

รายละเอียด
ขนาดบรรจุ

สถานที่เก็บ
รักษา

1. บันทึกการผลิตนี้ใช้สําหรบัการผลติวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามรายละเอียดใบอนุญาตผลิตวัตถอุันตรายแต่ละฉบับ
2. ประเภทการผลิต หมายถึง ผลิตเพื่อแบ่งบรรจุ หรือผลิตเพื่อผสมปรุงแต่ง
3. Lot No. หมายถึง เลขรหัสการผลิตแต่ละครัง้ ซึ่งอาจมีจํานวนหลายถังผสม
4. Batch No. หมายถึง เลขรหัสการผลติแต่ละถังผสม
5. ผู้นําเข้า หมายถึง ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนําเข้าซึ่งวัตถุอันตรายมาจําหน่ายให้ผูผ้ลิตโดยได้ระบุไว้ในใบสําคัญการขึน้ทะเบียนของผู้ผลติแลว้
6. ผู้ผลิตเดิม หมายถึง ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผลติหรอืนําเข้าซึ่งสารเข้มข้น (Technical grade) หรือผลิตภัณฑ์สําเรจ็รูปและจําหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิต
7. ปริมาณ ระบุในหน่วย กิโลกรัม หรือ ลิตร
8. รายการใดที่ไม่มขี้อมลูเกี่ยวขอ้งให้เว้นไว้ไมต่้องกรอก



วอ./กษ.14

ชื่อผู้ส่งออก................................................................................................................................... ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย เลขที่..........................................................................................................................................

ที่อยู่............................................................................................................................................... ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย เลขที่.............................................................................................................................

Lot No. Batch No.

คําแนะนําในการกรอกข้อมูล:

ลงนาม....................................................................
         (............................................................)
         วันที่.................................................

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ส่งออกวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต

ผู้ส่งออก

ปริมาณที่ส่งออก
รายละเอียดขนาด

บรรจุ สถานที่เก็บรักษา ประเทศปลายทาง

ผู้นําเข้า/ผู้ผลิตเดิม

ใบอนุญาตนําเข้า/
ผู้ผลิตเดิม เลขที่

ชื่อผู้นําเข้า/ผู้ผลิต
เดิม

ปริมาณที่ซื้อจากผู้
นําเข้า/ผู้ผลิตเดิม ชื่อวัตถุอันตราย อัตราความเข้มข้น 

และสูตร ชื่อการค้า (ถ้ามี)

1. บันทึกการส่งออกนี้ใช้สําหรับการส่งออกวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามรายละเอียดใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายแต่ละฉบับ
2. Lot No. หมายถึง เลขรหัสการผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งอาจมีจํานวนหลายถังผสม
3. Batch No. หมายถึง เลขรหัสการผลิตแต่ละถังผสม
4. ผู้นําเข้า หมายถึง ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนําเข้าซึ่งวัตถุอันตรายมาจําหน่ายให้ผู้ผลิตโดยได้ระบุไว้ในใบสําคัญการขึ้นทะเบียนของผู้ผลิตแล้ว
5. ผู้ผลิตเดิม หมายถึง ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตหรือนําเข้าซึ่งสารเข้มข้น (Technical grade) หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปและจําหน่ายให้แก่ผู้ผลิต
6. ปริมาณ ระบุในหน่วย กิโลกรัม หรือ ลิตร
7. รายการใดที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องให้เว้นไว้ไม่ต้องกรอก



วอ./กษ.15

บริษัท/ร้านค้า/อื่นๆ......................................................................................................................... ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่..................................................................................................................................

ที่อยู่...................................................................................................................................................ประเภท ขายส่ง ขายปลกี

คําแนะนําในการกรอกข้อมูล:

 บุคลากรเฉพาะ ลงนาม....................................................................
         (............................................................)
         วันที่.................................................

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อขาย

ผู้ขายเดิม ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ผู้ซื้อ

ทะเบียนวอ.
เลขที่ ใบอนุญาตเลขที่ ชื่อผู้ขายเดิม ปริมาณที่ซื้อจาก

ผู้ขายเดิม ชื่อวัตถุอันตราย อัตราความ
เข้มข้น และสูตร ชื่อการค้า (ถ้ามี) รายละเอียดขนาด

บรรจุ
บริษัท/ร้านค้า/
เกษตรกร/อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่/
ทะเบียนเกษตรกร

ปรมิาณทีซ่ือ้

1. บันทึกการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อขายนี้ ตามรายละเอียดใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายแต่ละฉบับ
2. ผู้ขายเดิม หมายถึง ผู้นําเข้า หรือผู้ผลิต หรือผู้ขายส่ง
3. ปริมาณ ระบุในหน่วย กิโลกรัม หรือ ลิตร
4. รายการใดที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องให้เว้นไว้ไม่ต้องกรอก



วอ./กษ.16

บริษัท/อื่นๆ................................................................................................................................... ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เลขที่..................................................................................................................................

ที่อยู่.............................................................................................................................................................

ชื่อวัตถุอันตราย อัตราความ
เข้มข้น และสูตร

ชื่อการค้า 
(ถ้ามี) ชื่อผู้นําเข้า ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย

คําแนะนําในการกรอกข้อมูล:  

ลงนาม....................................................................
         (............................................................)
         วันที่.................................................

ปริมาณที่ใช้ 

แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อใช้รับจ้าง

ผู้จ้าง ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ชื่อผู้จ้าง
หลักฐานที่แสดง
ชนิดพืชและพื้นที่

ปลูก

รายละเอียดของวัตถุอันตราย

ครั้งที่ใช้ วันที่ใช้ พืชปลูก พื้นที่ปลูก 
(ตร.ม.)

1. บันทึกการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อใช้รับจ้างนี้ ตามรายละเอียดใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายแตล่ะฉบับ
2. ผู้จ้าง หมายถึง เกษตรกร   
3. ปริมาณ ระบุในหน่วย กิโลกรัม หรือ ลิตร
4. รายการใดที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องให้เว้นไว้ไม่ต้องกรอก



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  การจ ากดัการใช้  การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวตัถุอนัตราย 

ที่เกี่ยวกบัไกลโฟเซต  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผดิชอบ   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และมาตรา  ๒๐  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยความเห็น
ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  การจ ากัดการใช้  
การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  
พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต”  หมายความว่า  ไกลโฟเซต  ไกลโฟเซต - เซสควิโซเดียม  

ไกลโฟเซต - โซเดียม  ไกลโฟเซต - ไดแอมโมเนียม  ไกลโฟเซต - ไตรมีเซียม  ไกลโฟเซต - โพแทสเซียม   
ไกลโฟเซต - โมโนเอทิลแอมโมเนียม  ไกลโฟเซต - โมโนแอมโมเนียม  และไกลโฟเซต - ไอโซโพรพิล
แอมโมเนียม  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พืชผัก”  หมายความว่า  พืชที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากใบ  ราก  ดอก  ผล  หัว  หรือล าต้น
เป็นอาหาร  ผักส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้น 

“พืชสมุนไพร”  หมายความว่า  พืชที่ใช้เป็นยา  หรือผสมกับสารอื่นตามต ารับยา  เพ่ือบ าบัดโรค  
บ ารุงร่างกาย 

“พ้ืนที่ต้นน้ า”  หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ าที่อยู่บนพ้ืนที่สูง  ที่อยู่เหนือจุด ๆ  หนึ่ง
บนล าธาร  ที่ท าหน้าที่รองรับน้ าฝน  และล าเลียงน้ าฝนในส่วนที่เหลือจากการน าไปใช้ของต้นไม้  การเก็บกัก
เอาไว้ในดิน  และการรั่วซึมผ่านชั้นหินที่อยู่ใต้ชั้นดินออกนอกพื้นที่ลุ่มน้ าไป  โดยล าเลียงน้ าในส่วนที่เกินนี้
ลงสู่ล าธารทั้งทางผิวดินและใต้ผิวดิน   

“พ้ืนที่สาธารณะ”  หมายความว่า  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้ 
เพ่ือสาธารณะประโยชน์  หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน  หรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของ 
แต่เป็นผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์  บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้  รวมตลอดทั้ง  
ทางหลวงและทางสาธารณะ 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



“ไม้ผล”  หมายความว่า  พืชที่มีอายุข้ามปี  มีลักษณะทรงต้นและทรงพุ่มชัดเจน  มีการออกดอก
ติดผลเป็นฤดูกาล  บริโภคส่วนของผล  ใบ  เมล็ด  และส่วนต่าง ๆ  เป็นอาหาร  ขึ้นอยู่กับชนิดและการใช้
ประโยชน์ในแต่ละพื้นถิ่น 

ข้อ 4 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม  ป้องกัน  บรรเทา  หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล  
สัตว์  พืช  ทรัพย์  หรือสิ่งแวดล้อม  ให้จ ากัดการใช้วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  โดยห้ามใช้ในพื้นที่
ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร  พ้ืนที่ต้นน้ า  และพ้ืนที่สาธารณะ  ในกรณีอยู่นอกพ้ืนที่ข้างต้น  ให้ใช้เฉพาะ
เพื่อก าจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  และไม้ผล   

ข้อ 5 ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรายเกี่ยวกับไกลโฟเซต  ต้องแสดงข้อความในฉลากวัตถุ
อันตรายเพ่ิมเติมจากที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่อง  ฉลากและระดับ 
ความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ดังนี้ 

(๑)  “วัตถุอันตรายจ ากัดการใช้”  ขนาดไม่เล็กกว่าชื่อการค้า  ปรากฏอยู่ด้านบนเหนือชื่อการค้า 
(๒)  “ห้ามใช้วัตถุอันตรายในพ้ืนที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร  พ้ืนที่ต้นน้ า  และพ้ืนที่สาธารณะ” 
(๓)  “ผู้ใช้วัตถุอันตรายต้องป้องกันไม่ให้วัตถุอันตรายแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น” 
ข้อ 6 ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรายเกี่ยวกับไกลโฟเซต  ต้องจัดให้มีภาชนะบรรจุที่ปิด 

ได้สนิท  แข็งแรง  และป้องกันการรั่วซึม 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
กฤษฎา  บุญราช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  การจ ากดัการใช้  การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวตัถุอนัตราย 

ที่เกี่ยวกบัคลอร์ไพริฟอส  ทีก่รมวิชาการเกษตรรับผดิชอบ   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และมาตรา  ๒๐  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยความเห็น
ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  การจ ากัดการใช้  
การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับคลอรไ์พริฟอส  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  
พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกบัคลอร์ไพริฟอส”  หมายความว่า  คลอร์ไพริฟอส  และคลอร์ไพริฟอส - เมทลิ  

ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  
ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พืชผัก”  หมายความว่า  พืชที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากใบ  ราก  ดอก  ผล  หัว  หรือล าต้น
เป็นอาหาร  ผักส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้น 

“พืชสมุนไพร”  หมายความว่า  พืชที่ใช้เป็นยา  หรือผสมกับสารอื่นตามต ารับยา  เพ่ือบ าบัดโรค  
บ ารุงร่างกาย 

“พ้ืนที่ต้นน้ า”  หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ าที่อยู่บนพ้ืนที่สูง  ที่อยู่เหนือจุด ๆ  หนึ่ง
บนล าธาร  ที่ท าหน้าที่รองรับน้ าฝน  และล าเลียงน้ าฝนในส่วนที่เหลือจากการน าไปใช้ของต้นไม้  การเก็บกัก
เอาไว้ในดิน  และการรั่วซึมผ่านชั้นหินที่อยู่ใต้ชั้นดินออกนอกพื้นที่ลุ่มน้ าไป  โดยล าเลียงน้ าในส่วนที่เกินนี้
ลงสู่ล าธารทั้งทางผิวดินและใต้ผิวดิน   

“พ้ืนที่สาธารณะ”  หมายความว่า  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่ใช้ 
เพ่ือสาธารณะประโยชน์หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ร่วมกันหรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของแต่เป็น  
ผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์  บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้  รวมตลอดทั้งทางหลวง
และทางสาธารณะ 

“ไม้ดอก”  หมายความว่า  พืชที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากดอกในการประดับตกแต่งหรือเพ่ือ
ความสวยงาม 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



“พืชไร่”  หมายความว่า  กลุ่มพืชที่มีลักษณะต้องการน้ าน้อย  ทนความแห้งแล้งสูงมีอายุ 
เก็บเกี่ยวสั้น   

“ไม้ผล”  หมายความว่า  พืชที่มีอายุข้ามปี  มีลักษณะทรงต้นและทรงพุ่มชัดเจน  มีการออกดอก
ติดผลเป็นฤดูกาล  บริโภคส่วนของผล  ใบ  เมล็ด  และส่วนต่าง ๆ  เป็นอาหาร  ขึ้นอยู่กับชนิดและการใช้
ประโยชน์ในแต่ละพื้นถิ่น 

ข้อ 4 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม  ป้องกัน  บรรเทา  หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล  
สัตว์  พืช  ทรัพย์  หรือสิ่งแวดล้อม  ให้จ ากัดการใช้วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส  โดยห้ามใช้ใน
พ้ืนที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร  พ้ืนที่ต้นน้ า  และพ้ืนที่สาธารณะ  ในกรณีอยู่นอกพ้ืนที่ข้างต้น  ให้ใช้เฉพาะ
ในการปลูกไม้ดอก  พืชไร่  และไม้ผล 

การใช้วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอสในไม้ผล  ให้ใช้เฉพาะเพ่ือก าจัดหนอนเจาะล าต้นเท่านั้น 
ข้อ 5 ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรายเกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส  ต้องแสดงข้อความในฉลาก

วัตถุอันตรายเพ่ิมเติมจากที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่อง  ฉลากและระดับ
ความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ดังนี้ 

(๑)  “วัตถุอันตรายจ ากัดการใช้”  ขนาดไม่เล็กกว่าชื่อการค้า  ปรากฏอยู่ด้านบนเหนือชื่อการค้า 
(๒)  “ห้ามใช้วัตถุอันตรายในพ้ืนที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร  พ้ืนที่ต้นน้ า  และพ้ืนที่สาธารณะ” 
(๓)  “ผู้ใช้วัตถุอันตรายต้องป้องกันไม่ให้วัตถุอันตรายแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น” 
ข้อ 6 ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรายเกี่ยวกับคลอร์ไพริฟอส  ต้องจัดให้มีภาชนะบรรจุ 

ที่ปิดได้สนิท  แข็งแรง  และป้องกันการรั่วซึม 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
กฤษฎา  บุญราช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  การจ ากดัการใช้  การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวตัถุอนัตราย 

ที่เกี่ยวกบัพาราควอต  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผดิชอบ   
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และมาตรา  ๒๐  (๑)  แห่งพระราชบัญญตัิวตัถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัิวตัถอุันตราย  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยความเหน็ของคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  การจ ากัดการใช้  
การก าหนดฉลากและภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับพาราควอต  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  
พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับพาราควอต”  หมายความว่า  พาราควอต  พาราควอตไดคลอไรด์  

พาราควอตไดคลอไรด์  [บิส  (เมทิลซัลเฟต)]  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“พืชผัก”  หมายความว่า  พืชที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากใบ  ราก  ดอก  ผล  หัว  หรือล าต้น
เป็นอาหาร  ผักส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสั้น 

“พืชสมุนไพร”  หมายความว่า  พืชที่ใช้เป็นยา  หรือผสมกับสารอื่นตามต ารับยา  เพ่ือบ าบัดโรค  
บ ารุงร่างกาย 

“พ้ืนที่ต้นน้ า”  หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ลุ่มน้ าที่อยู่บนพ้ืนที่สูงที่อยู่เหนือจุด ๆ  หนึ่ง
บนล าธารที่ท าหน้าที่รองรับน้ าฝน  และล าเลียงน้ าฝนในส่วนที่เหลือจากการน าไปใช้ของต้นไม้  การเก็บกัก
เอาไว้ในดินและการรั่วซึมผ่านชั้นหินที่อยู่ใต้ชั้นดินออกนอกพ้ืนที่ลุ่มน้ าไป  โดยล าเลียงน้ าในส่วนที่เกินนี้
ลงสู่ล าธารทั้งทางผิวดินและใต้ผิวดิน   

“พ้ืนที่สาธารณะ”  หมายความว่า  ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน  ที่ใช้
เพื่อสาธารณะประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  หรือที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นเจ้าของแต่เปน็
ผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์  บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้  รวมตลอดทั้งทางหลวง
และทางสาธารณะ 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



“ไม้ผล”  หมายความว่า  พืชที่มีอายุข้ามปี  มีลักษณะทรงต้นและทรงพุ่มชัดเจน  มีการออกดอกติดผล
เป็นฤดูกาล  บริโภคส่วนของผล  ใบ  เมล็ด  และส่วนต่าง ๆ  เป็นอาหาร  ขึ้นอยู่กับชนิดและการใช้ประโยชน์ 
ในแต่ละพื้นถิ่น 

ข้อ 4 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุม  ป้องกัน  บรรเทา  หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล  
สัตว์  พืช  ทรัพย์  หรือสิ่งแวดล้อม  ให้จ ากัดการใช้วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับพาราควอตโดยห้ามใช้ในพื้นที่
ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร  พ้ืนที่ต้นน้ า  และพ้ืนที่สาธารณะ  ในกรณีอยู่นอกพ้ืนที่ข้างต้น  ให้ใช้เฉพาะ
เพือ่ก าจัดวัชพืชในการปลูกอ้อย  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  และไม้ผล   

ข้อ 5 ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรายเกี่ยวกับพาราควอต  ต้องแสดงข้อความในฉลากวัตถุ
อันตรายเพ่ิมเติมจากที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่อง  ฉลากและระดับ 
ความเป็นพิษของวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ดังนี้ 

(๑)  “วัตถุอันตรายจ ากัดการใช้”  ขนาดไม่เล็กกว่าชื่อการค้า  ปรากฏอยู่ด้านบนเหนือชื่อการค้า 
(๒)  “ห้ามใช้วัตถุอันตรายในพ้ืนที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร  พ้ืนที่ต้นน้ า  และพ้ืนที่สาธารณะ” 
(๓)  “ผู้ใช้วัตถุอันตรายต้องป้องกันไม่ให้วัตถุอันตรายแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น” 
ข้อ ๖ ผู้ผลิต  หรือผู้น าเข้าวัตถุอันตรายเกี่ยวกับพาราควอต  ต้องจัดให้มีภาชนะบรรจุที่ปิด

ได้สนิท  แข็งแรง  และป้องกันการรั่วซึม 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
กฤษฎา  บุญราช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกบัไกลโฟเซต  คลอรไ์พริฟอส  และพาราควอต   
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผดิชอบ   

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหนา้ที่
ตามพระราชบัญญตัิวตัถอุันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  
และพาราควอต  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้   
“วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับไกลโฟเซต  คลอร์ไพริฟอส  และพาราควอต”  หมายความว่า  ไกลโฟเซต  

ไกลโฟเซต - เซสควิโซเดียม  ไกลโฟเซต - โซเดียม  ไกลโฟเซต - ไดแอมโมเนียม  ไกลโฟเซต - ไตรมีเซียม  
ไกลโฟเซต - โพแทสเซียม  ไกลโฟเซต - โมโนเอทิลแอมโมเนียม  ไกลโฟเซต - โมโนแอมโมเนียม   
ไกลโฟเซต - ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม  คลอร์ไพริฟอส  คลอร์ไพริฟอส - เมทิล  พาราควอต  พาราควอต
ไดคลอไรด์  และพาราควอตไดคลอไรด์  [บิส  (เมทิลซัลเฟต)]  ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ  ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  ออกตามความในมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ด ารงต าแหน่งดงัต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ที่มีอ านาจในการเข้าไปตรวจสอบการใช้วัตถุอันตราย  ตามมาตรา  ๕๔  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

(๑) ผู้ใหญ่บ้าน 
(๒) ก านัน 
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
กฤษฎา  บุญราช 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๒
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