
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


