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พระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให*ไว* ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป/นป0ที่ ๔๗ ในรัชกาลป3จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 
ให*ประกาศว8า 

 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด*วยวัตถุมีพิษ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห8งชาติ ทําหน*าท่ีรัฐสภา ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป/นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“วัตถุอันตราย” หมายความว8า วัตถุดังต8อไปน้ี 
(๑) วัตถุระเบิดได* 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกซิไดซHและวัตถุเปอรHออกไซดH 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุที่ทําให*เกิดโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) วัตถุที่ก8อให*เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(๘) วัตถุกัดกร8อน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หน*า ๒๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
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(๙) วัตถุที่ก8อให*เกิดการระคายเคือง 
(๑๐) วัตถุอย8างอ่ืน ไม8ว8าจะเป/นเคมีภัณฑHหรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีอาจทําให*เกิดอันตรายแก8

บุคคล สัตวH พืช ทรัพยH หรือสิ่งแวดล*อม 
“ผลิต” หมายความว8า ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแต8ง แบ8งบรรจุ หรือรวมบรรจุ 
“นําเข*า” หมายความว8า นําหรือสั่งเข*ามาในราชอาณาจักรหรือนําผ8าน 
“ส8งออก” หมายความว8า ส8งหรือดําเนินการเพ่ือส8งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ขาย” หมายความถึง การจําหน8าย จ8ายหรือแจกเพ่ือประโยชนHทางการค*า และให*

หมายความรวมถึงการมีไว*เพ่ือขายด*วย 
“มีไว*ในครอบครอง” หมายความว8า การมีไว*ในครอบครองไม8ว8าเพ่ือตนเองหรือผู*อ่ืน 

และไม8ว8าจะเป/นการมีไว*เพ่ือขาย เพ่ือขนส8ง เพ่ือใช* หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และรวมถึงการท้ิงอยู8 หรือ
ปรากฏอยู8ในบริเวณท่ีอยู8ในความครอบครองด*วย 

“ฉลาก” หมายความว8า รูป รอยประดิษฐH หรือข*อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว*ท่ีวัตถุ
อันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห8อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไว*กับวัตถุอันตราย หรือภาชนะ
บรรจุ หรือหีบห8อบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคู8มือประกอบการใช*วัตถุอันตรายด*วย 

“อนุสัญญาห*ามอาวุธเคมี”๒ หมายความว8า อนุสัญญาว8าด*วยการห*ามพัฒนา ผลิต 
สะสม และใช*อาวุธเคมี และว8าด*วยการทําลายอาวุธเหล8าน้ี ซึ่งทําข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
“พนักงานเจ*าหน*าท่ี” หมายความว8า ผู*ซึ่งรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบแต8งต้ังให*ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
“รัฐมนตรีผู*รับผิดชอบ” หมายความว8า รัฐมนตรีเจ*าสังกัดของหน8วยงานท่ีได*รับ

มอบหมายให*รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙ 
 
มาตรา ๕  ให*รัฐมนตรีว8าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว8าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณH รัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว8าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อม รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว8าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงวิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี รัฐมนตรีว8าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม ส8งเสริมและติดตามดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ และ
ผู*ช8วยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี๓ 

ให* รัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
ค8าธรรมเนียมไม8เกินอัตราท*ายพระราชบัญญัติน้ี และยกเว*นค8าธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอ่ืนกับออก
ประกาศ  ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให*รัฐมนตรีผู*รับผิดชอบมีอํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ*าหน*าท่ีและออกประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงหรือประกาศน้ัน เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว8า “อนุสัญญาห*ามอาวุธเคมี” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๓ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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หมวด ๑ 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
   

 
มาตรา ๖๔  ให*มีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหน่ึง ประกอบด*วย ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมเป/นประธานกรรมการ ผู*บัญชาการตํารวจแห8งชาติ อธิบดีกรมการขนส8งทางบก อธิบดี
กรมการค*าภายใน อธิบดีกรมการแพทยH อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรม
ประมง อธิบดีกรมปศุสัตวH อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรHการแพทยH อธิบดีกรม
ส8งเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑHอุตสาหกรรม ผู*แทนกระทรวงกลาโหม ผู*แทนกระทรวง
คมนาคม ผู*แทนสํานักงานมาตรฐานสินค*าเกษตรและอาหารแห8งชาติ และผู*ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังไม8เกินสิบคนเป/นกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป/นกรรมการและ
เลขานุการ และผู*แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู*แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู*แทนกรมวิชาการเกษตร 
ผู*แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู*แทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป/นผู*ช8วยเลขานุการ 

กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังตามวรรคหน่ึงต*องเป/นผู*มีความรู* ความ
เช่ียวชาญ มีผลงานและประสบการณHท่ีเก่ียวข*องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตรH วิศวกรรมศาสตรH 
เกษตรศาสตรH หรือกฎหมาย และอย8างน*อยห*าคนให*แต8งต้ังจากผู*ทรงคุณวุฒิท่ีเป/นตัวแทนของ
องคHการสาธารณประโยชนHและมีประสบการณHการดําเนินงานด*านการคุ*มครองสุขภาพอนามัย ด*าน
การคุ*มครองผู*บริโภค ด*านการเกษตรกรรมย่ังยืน ด*านการจัดการป3ญหาวัตถุอันตรายในท*องถ่ิน หรือ
ด*านสิ่งแวดล*อม 

 
มาตรา ๗  ให*คณะกรรมการมีอํานาจและหน*าท่ีดังต8อไปน้ี 
(๑)๕ กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกํากับดูแลวัตถุอันตรายเม่ือ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให*ความเห็นชอบแล*ว ให*หน8วยงานท่ีเก่ียวข*องรับไปเป/นแนวทางปฏิบัติ 
(๑/๑)๖ ให*ความเห็นแก8รัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศ

ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง 
(๒)๗ ให*ความเห็นต8อรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ (๕) 
(๓) ให*คําแนะนําแก8พนักงานเจ*าหน*าท่ีในการรับข้ึนทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียน

วัตถุอันตราย 
(๔) ให*คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก8รัฐมนตรีผู*รับผิดชอบ รัฐมนตรีว8าการกระทรวง

อุตสาหกรรม หน8วยงานผู*รับผิดชอบ และพนักงานเจ*าหน*าท่ี ในเร่ืองใด ๆ เก่ียวกับวัตถุอันตราย 

                                                 
๔ มาตรา ๖ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๗ (๑) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๗ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๗ (๒) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๕) พิจารณาเร่ืองร*องเรียนจากผู* ท่ีได*รับความเดือดร*อนหรือเสียหายจากวัตถุ
อันตราย 

(๖) แจ*งหรือโฆษณาข8าวสารเก่ียวกับวัตถุอันตรายให*ประชาชนได*ทราบ ในการน้ีจะ
ระบุช่ือของวัตถุอันตรายหรือช่ือของผู*ประกอบการท่ีเก่ียวข*องด*วยก็ได* 

(๗) สอดส8องดูแล ให*คําแนะนํา และเร8งรัดพนักงานเจ*าหน*าท่ีส8วนราชการหรือ
หน8วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน*าท่ีเก่ียวกับวัตถุอันตรายต8าง ๆ ให*ปฏิบัติการตามอํานาจและหน*าท่ีท่ี
กฎหมายกําหนด 

(๘) เสนอความเห็นต8อรัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับการควบคุมวัตถุอันตราย และการปTองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย
เพ่ือเป/นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหน8วยงานต8าง ๆ ของรัฐ 

(๙) ปฏิบั ติการ อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว* ให* เป/นอํานาจหน*า ท่ีของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘๘  กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละสามป0 กรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งพ*นจากตําแหน8งอาจได*รับแต8งต้ังอีกได* แต8จะดํารงตําแหน8งเกินสองวาระติดต8อกัน
ไม8ได* 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ*นจากตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน8ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให*ออกเพราะบกพร8อง ไม8สุจริตต8อหน*าท่ี มีความประพฤติเสื่อม

เสียหรือหย8อนความสามารถ 
(๔) เป/นบุคคลล*มละลาย 
(๕) เป/นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ หรือ 
(๖) ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต8เป/นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีท่ีมีการแต8งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิในระหว8างท่ีกรรมการ

ผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งแต8งต้ังไว*แล*วยังมีวาระอยู8ในตําแหน8ง ไม8ว8าจะเป/นการแต8งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต8งต้ังซ8อม 
ให*ผู*ได*รับแต8งต้ังอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งแต8งต้ังไว*แล*วน้ัน 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหน8งครบวาระแล*ว แต8ยังมิได*

มีการแต8งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม8 ให*กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซึ่งพ*นจากตําแหน8งตามวาระ
ปฏิบัติหน*าท่ีไปพลางก8อนจนกว8าจะมีการแต8งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม8 

 

                                                 
๘ มาตรา ๘ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไม8น*อยกว8า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป/นองคHประชุม ถ*าประธานกรรมการไม8อยู8ในที่ประชุม
ให*กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป/นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหน่ึงให*มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท8ากันให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป/นเสียงช้ีขาด 
กรรมการผู*ใดมีส8วนได*เสียเป/นการส8วนตัวในเร่ืองใดกรรมการผู*น้ันไม8มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

 
มาตรา ๑๓  ให*คณะกรรมการมีอํานาจแต8งต้ังอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย8างหน่ึงอย8างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได* 
ให*คณะกรรมการกําหนดองคHประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการได*ตามความ

เหมาะสม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหน*าท่ี ให*คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ี

คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเป/นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให*ถ*อยคําหรือให*ส8งเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได*ตามความจําเป/น 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมวัตถุอันตราย 
   

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีมีกฎหมายว8าด*วยการใดบัญญัติเร่ืองใดไว*โดยเฉพาะแล*วให*

บังคับตามบทบัญญัติแห8งกฎหมายว8าด*วยการน้ัน แต8ถ*ามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีผู*รักษาการตามกฎหมายว8าด*วยการน้ันอาจมีมติให*นําบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ีไป
ใช*บังคับเป/นการเพ่ิมเติมหรือแทนท่ีกฎหมายว8าด*วยการน้ันได*  ท้ังน้ี โดยจะกําหนดระยะเวลาหรือ
เง่ือนไขอย8างใดไว*ในมติน้ันก็ได* 

มติตามวรรคหน่ึง เม่ือรัฐมนตรีผู*รักษาการตามกฎหมายว8าด*วยการน้ันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 

 
มาตรา ๑๕/๑๙  ในการมีมติหรือการให*ความเห็นของคณะกรรมการ การให*ความ

เห็นชอบของรัฐมนตรีผู*รักษาการตามกฎหมายอ่ืน และการออกประกาศของรัฐมนตรีว8าการกระทรวง
อุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติการให*เป/นไปตามพระราชบัญญัติน้ี ให*คํานึงถึง
อนุสัญญาห*ามอาวุธเคมีและสนธิสัญญาและข*อผูกพันระหว8างประเทศอ่ืนประกอบด*วย 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป/นเพ่ือปTองกันอันตรายท่ีจะเกิดแก8บุคคล สัตวH พืช 

ทรัพยH หรือสิ่งแวดล*อม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดท*องท่ีเพ่ือห*ามการครอบครอง การ
จําหน8าย หรือการใช*วัตถุอันตรายอย8างหน่ึงอย8างใดก็ได* 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๗  ให*จัดต้ังศูนยHข*อมูลวัตถุอันตรายข้ึนในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเป/น

ศูนยHกลางประสานงานในเร่ืองข*อมูลของวัตถุอันตรายกับส8วนราชการต8าง ๆ รวมท้ังจากภาคเอกชน 
เพ่ือรวบรวมและให*บริการข*อมูลทุกชนิดเก่ียวกับวัตถุอันตรายต้ังแต8การมีอยู8ในต8างประเทศ การ
นําเข*าหรือการผลิตภายในประเทศ การเคลื่อนย*าย การใช*สอย การทําลาย และการอ่ืนใดอัน
เก่ียวเน่ือง 

 
มาตรา ๑๘  วัตถุอันตรายแบ8งออกตามความจําเป/นแก8การควบคุม ดังน้ี 
(๑) วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ได*แก8วัตถุอันตรายท่ีการผลิต การนําเข*า การส8งออก 

หรือการมีไว*ในครอบครองต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกําหนด 
(๒) วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ได*แก8วัตถุอันตรายท่ีการผลิต การนําเข*า การส8งออก 

หรือการมีไว*ในครอบครองต*องแจ*งให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีทราบก8อนและต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑHและ
วิธีการท่ีกําหนดด*วย 

(๓) วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ได*แก8วัตถุอันตรายท่ีการผลิต การนําเข*า การส8งออก 
หรือการมีไว*ในครอบครองต*องได*รับใบอนุญาต 

(๔) วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ ได*แก8วัตถุอันตรายท่ีห*ามมิให*มีการผลิต การนําเข*า การ
ส8งออก หรือการมีไว*ในครอบครอง 

เพ่ือประโยชนHแก8การปTองกันและระงับอันตรายท่ีอาจมีแก8บุคคล สัตวH พืช ทรัพยH 
หรือสิ่งแวดล*อม ให*รัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย 
กําหนดเวลาการใช*บังคับและหน8วยงานผู*รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล8าว 

 
มาตรา ๑๙  เม่ือหน8วยงานหน่ึงหน8วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการ

บริหารส8วนกลางมีคําขอเป/นผู*รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอย8างหน่ึงอย8างใดเพ่ือดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให*คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นต8อรัฐมนตรีว8าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเพ่ือการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง กําหนดให*หน8วยงานน้ันเป/นผู*มีอํานาจ
หน*าท่ีรับผิดชอบดําเนินการท้ังหมด หรือบางส8วนเก่ียวกับวัตถุอันตรายน้ันได*  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความ
เช่ียวชาญเฉพาะด*าน จํานวนบุคลากร ความสัมพันธHกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความ
รับผิดชอบเป/นสําคัญ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นเป/นอย8างอ่ืนให*รัฐมนตรีของหน8วยงานท่ีมีคําขอ
เป/นผู*รับผิดชอบยืนยันต8อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเช8นว8าน้ี ให*นําเสนอรัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือนําเสนอให*คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 

 
มาตรา ๒๐  ให*รัฐมนตรีผู*รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑)๑๐ กําหนดปริมาณ องคHประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๐ (๑) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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และทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเข*า การส8งออก การขาย การขนส8ง การเก็บรักษา การ
กําจัด การทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การให*แจ*งข*อเท็จจริง การให*ส8งตัวอย8าง 
หรือการอ่ืนใดเก่ียวกับวัตถุอันตรายเพ่ือควบคุม ปTองกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายท่ีจะเกิดแก8บุคคล 
สัตวH พืช ทรัพยH หรือสิ่งแวดล*อม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและข*อผูกพันระหว8างประเทศประกอบด*วย 

(๑/๑)๑๑ กําหนดให*มีการดําเนินการถ8ายทอดความรู*เก่ียวกับวัตถุอันตรายและให*มี
การประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต8อสิ่งแวดล*อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพยHสินซึ่งเกิดจาก
การประกอบกิจการ 

(๒)๑๒ กําหนดให*มีผู*เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการดําเนินการอย8าง
หน่ึงอย8างใดตาม (๑) และ (๑/๑) 

(๓) กําหนดเกณฑHค8าคลาดเคลื่อนจากปริมาณท่ีกําหนดไว*ของสาระสําคัญในวัตถุ
อันตราย 

(๔) กําหนดข้ันตอนการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายดังกล8าว 
(๕) ระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ได*รับการยกเว*นตามมาตรา ๓๖ 
 
มาตรา ๒๐/๑๑๓  ผู*เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหน*าท่ีรับผิดชอบในการ

ดําเนินการเก่ียวกับวัตถุอันตราย ต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑH วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบ
กําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๑๑๔  ผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ชนิดท่ี ๑ ต*องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) 
 
มาตรา ๒๒๑๕  ภายใต*บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห*ามผู*ใดผลิต นําเข*า ส8งออก 

หรือมีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ เว*นแต8จะได*แจ*งความประสงคHจะดําเนินการดังกล8าว
ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีทราบก8อน 

เม่ือได*มีประกาศระบุวัตถุใดเป/นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ให*ผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ส8งออก 
หรือผู*มีไว*ในครอบครอง แจ*งการดําเนินการของตนท่ีกระทําอยู8ในขณะน้ันให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีทราบ
ภายในเวลาท่ีกําหนดในประกาศดังกล8าว 

เม่ือพนักงานเจ*าหน*าท่ีได*รับแจ*งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ี
ออกใบรับแจ*งเพ่ือเป/นหลักฐานการแจ*งให*แก8ผู*แจ*ง โดยใบรับแจ*งให*ใช*ได*ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในใบ
รับแจ*งระยะเวลาท่ีกําหนดต*องไม8เกินสามป0นับแต8วันท่ีออกใบรับแจ*ง 

การแจ*ง การออกใบรับแจ*ง การขอต8ออายุ และการต8ออายุใบรับแจ*ง ให*เป/นไปตาม
หลักเกณฑHและวิธีการท่ีหน8วยงานผู*รับผิดชอบกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๐ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๒๐ (๒) แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มาตรา ๒๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๒๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ต*อง
ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) ด*วย 

 
มาตรา ๒๓  ภายใต*บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห*ามมิให*ผู*ใดผลิต นําเข*า ส8งออก 

หรือมีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ เว*นแต8จะได*รับอนุญาตจากพนักงานเจ*าหน*าท่ี 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให*เป/นไปตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล8าวให*กําหนดกรณีท่ีพึงอนุญาตได*และกรณีท่ีจะอนุญาตไม8ได*ไว*
ให*ชัดเจนเท8าท่ีจะกระทําได* เว*นแต8กรณีจําเป/นท่ีไม8อาจคาดหมายได*ล8วงหน*าและให*กําหนดระยะเวลา
สําหรับการพิจารณาอนุญาตให*ชัดเจนด*วย 

ผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ต*อง
ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) น้ันด*วย๑๖ 

 
มาตรา ๒๔  เม่ือได*มีประกาศระบุช่ือวัตถุใดเป/นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ให*ผู*ผลิต 

ผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล8าวย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 
๒๓ ภายในเวลาท่ีกําหนดในประกาศดังกล8าว และในระหว8างระยะเวลาดังกล8าวให*ผู*น้ันประกอบ
กิจการไปพลางก8อนได*จนกว8าพนักงานเจ*าหน*าท่ีจะสั่งไม8อนุญาตตามคําขอน้ัน 

 
มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตท่ีออกไปแล*วน้ัน ถ*าต8อมากฎหมายหรือพฤติการณHได*

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุสําคัญเพ่ือคุ*มครองความปลอดภัย ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีผู*มีอํานาจออก
ใบอนุญาตมีอํานาจสั่งแก*ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการอนุญาตได*ตามความจําเป/น 

 
มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี ให*ใช*ได*ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดไว*ในใบอนุญาต แต8มิให*กําหนดเกินสามป0นับแต8วันออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๗  ผู*ได*รับใบอนุญาตถ*าประสงคHจะขอต8ออายุใบอนุญาตจะต*องย่ืนคําขอ

เสียก8อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได*ย่ืนคําขอดังกล8าวแล*วให*ถือว8ามีฐานะเสมือนผู*ได*รับอนุญาตและให*
ประกอบกิจการต8อไปได*จนกว8าพนักงานเจ*าหน*าท่ีจะสั่งไม8ต8ออายุใบอนุญาตน้ัน 

การขอต8ออายุใบอนุญาตและการต8ออายุใบอนุญาต ให*เป/นไปตามหลักเกณฑHและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีพนักงานเจ *าหน*าที ่ไม 8ออกใบอนุญาตหร ือไม 8ต 8ออายุ

ใบอนุญาต ผู*ขออนุญาตหรือผู*ขอต8ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณHต8อรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบภายใน
สามสิบวันนับแต8วันท่ีได*รับหนังสือจากพนักงานเจ*าหน*าท่ีแจ*งการไม8อนุญาตหรือไม8ต8ออายุใบอนุญาต 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบให*เป/นท่ีสุด 

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๓ วรรคสาม แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๒๙  ถ*าพนักงานเจ*าหน*าท่ีไม8ต8ออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบได*มี
คําวินิจฉัยให*ยกอุทธรณHการต8ออายุใบอนุญาต ผู*ขอต8ออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายท่ีมีอยู8ใน
ครอบครองได*ภายในกําหนดสามเดือนนับแต8วันทราบคําสั่งไม8ต8ออายุใบอนุญาตหรือทราบคําสั่งของ
รัฐมนตรีผู*รับผิดชอบให*ยกอุทธรณH แล*วแต8กรณี หากพ*นกําหนดเวลาดังกล8าวแล*วให*นํามาตรา ๕๒ 
วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  ถ*าใบอนุญาตหรือใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน 

หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให*ผู*ได*รับอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนวัตถุอันตรายต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ีภายในสิบห*าวันนับแต8วันท่ีได*ทราบการสูญหาย ลบเลือน
หรือชํารุด 

 
มาตรา ๓๑  ผู*ได*รับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใช*ได*เกินสามเดือนต*องแสดงใบอนุญาตหรือ

ใบแทนไว*ในท่ีเปUดเผยและเห็นได*ง8าย ณ สถานท่ีทําการท่ีระบุไว*ในใบอนุญาตน้ัน 
 
มาตรา ๓๒  เมื่อปรากฏต8อพนักงานเจ*าหน*าที่ว8าผู *ได*รับใบอนุญาตผู*ใดฝWาฝXน

หรือไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจพิจารณาสั่งพักใช*ใบอนุญาตมี
กําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต8ต*องไม8เกินหน่ึงป0 และถ*าเป/นกรณีสําคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
เสียก็ได* 

 
มาตรา ๓๓  ผู*ถูกสั่งพักใช*หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มีสิทธิอุทธรณHต8อ

รัฐมนตรีผู* รับผิดชอบภายในกําหนดสามสิบวันนับแต8วันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ผู*รับผิดชอบให*เป/นท่ีสุด 

การอุทธรณHตามวรรคหนึ่งย8อมไม8เป/นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช*หรือ
เพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๔  ผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายท่ีมีอยู8

ในครอบครองได*ภายในกําหนดสามเดือนนับแต8วันทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบคําสั่งของ
รัฐมนตรีผู*รับผิดชอบให*ยกอุทธรณH แล*วแต8กรณี หากพ*นกําหนดเวลาดังกล8าวแล*วให*นํามาตรา ๕๒ 
วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  ผู*ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหม8อีกไม8ได*จนกว8าจะพ*น

กําหนดห*าป0นับแต8วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๖  ให* รัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของ

คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายช่ือของวัตถุอันตรายท่ีกระบวนการผลิตและ
ลักษณะท่ีอาจก8อให*เกิดอันตรายเป/นท่ีทราบกันแน8ชัดโดยท่ัวไป 

การผลิต หรือการนําเข*า ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ หรือชนิดท่ี ๓ ท่ีอยู8นอกรายช่ือ
ของประกาศตามวรรคหน่ึง จะต*องนํามาขอข้ึนทะเบียนต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ีก8อนและเม่ือได*รับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนแล*ว ให*ผลิตหรือนําเข*าตามมาตรา ๒๒ หรือออกใบอนุญาตให*ผลิตหรือ
นําเข*าตามมาตรา ๒๓ ได*  ท้ังน้ี เว*นแต8จะมีประกาศของรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบยกเว*นให*ไม8ต*องข้ึน
ทะเบียนอีกถ*ามีผู*ข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายอย8างเดียวกันน้ันไว*แล*วหรือในกรณีอ่ืนท่ีมีเหตุอันควร 
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายให*มีอายุไม8เกินหกป0นับแต8วันท่ีออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน๑๗ 

การขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายและ
การต8ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ให*เป/นไปตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ผู*รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๘ 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีท่ีการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายจําเป/นต*องผลิตหรือนําเข*ามาซึ่ง

ตัวอย8างวัตถุอันตรายท่ีจะขอข้ึนทะเบียนหรือต*องนําเข*ามาซึ่งวัตถุอันตรายอย8างอ่ืนเพ่ือใช*ในการผลิต
วัตถุอันตรายท่ีจะขอข้ึนทะเบียน และวัตถุอันตรายน้ันมีกฎหมายบังคับให*การผลิตหรือการนําเข*าต*อง
ได*รับอนุญาตหรือต*องข้ึนทะเบียนเสียก8อน ผู*ขอข้ึนทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจ*าหน*าท่ีเพ่ือ
ผลิตหรือนําเข*าซึ่งวัตถุอันตรายน้ันได*ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยให*ได*รับยกเว*นไม8ต*องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดไว*ในกฎหมายว8าด*วยการน้ัน 

การผลิตหรือการนําเข*ามาตามวรรคหน่ึงต*องเป/นไปตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ี
รัฐมนตรีผู*รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๘  ห*ามมิให*พนักงานเจ*าหน*า ท่ี รับข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเ ม่ือ

คณะกรรมการเห็นว8า 
(๑) วัตถุอันตรายท่ีขอข้ึนทะเบียนไม8เป/นท่ีเช่ือถือได*ว8ามีคุณประโยชนHตามท่ีขอข้ึน

ทะเบียนไว* หรือหากนํามาใช*แล*วอาจเกิดอันตรายแก8บุคคล สัตวH พืช ทรัพยH หรือสิ่งแวดล*อม โดยไม8มี
วิธีปกติตามควรท่ีจะปTองกันได* 

(๒) วัตถุอันตรายท่ีขอข้ึนทะเบียนใช*ช่ือในทํานองโอ*อวด ไม8สุภาพ หรืออาจทําให*
เข*าใจผิดจากความเป/นจริง หรือ 

(๓) วัตถุอันตรายท่ีขอข้ึนทะเบียนเป/นวัตถุอันตรายปลอม หรือเป/นวัตถุอันตรายท่ี
พนักงานเจ*าหน*าท่ีสั่งเพิกถอนทะเบียนแล*ว 

คําสั่งไม8รับข้ึนทะเบียนของพนักงานเจ*าหน*าท่ีให*เป/นท่ีสุด 
 
มาตรา ๓๙  เพ่ือประโยชนHในการคุ*มครองบุคคล สัตวH พืช ทรัพยH หรือสิ่งแวดล*อม 

ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแก*ไขรายการทะเบียนวัตถุอันตราย
ได*ตามความจําเป/น 

 
มาตรา ๔๐  วัตถุอันตรายใดท่ีได*ข้ึนทะเบียนไว*แล*ว ต8อมาปรากฏว8าไม8มีประโยชนH

ตามท่ีขึ้นทะเบียนไว* หรือหากนํามาใช*แล*วอาจเกิดอันตรายแก8บุคคล สัตวH พืช ทรัพยH หรือสิ่งแวดล*อม
                                                 

๑๗ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๑๘ มาตรา ๓๖ วรรคสาม แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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โดยไม8มีวิธีปกติตามควรท่ีจะปTองกันได* ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี
อํานาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายน้ันได* 

คําสั่งเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจ*าหน*าท่ีให*เป/นท่ีสุด 
เม่ือมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแล*ว สิทธิในการผลิต นําเข*า ส8งออก หรือ

มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายน้ันเป/นอันระงับไป 
 
มาตรา ๔๑  เจ*าของวัตถุอันตรายท่ีถูกเพิกถอนทะเบียนต*องจัดการทําลายหรือ

ดําเนินการกับวัตถุอันตรายของตนตามท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีมีคําสั่งภายในระยะเวลาท่ีพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีกําหนด และให*นํามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓๒๐  ห*ามผู*ใดผลิต นําเข*า หรือมีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ 

เว*นแต8ได*รับอนุญาตเป/นหนังสือจากหน8วยงานผู*รับผิดชอบเฉพาะกรณีเพ่ือใช*เป/นสารมาตรฐานในการ
วิเคราะหHทางห*องปฏิบัติการ การขออนุญาต การอนุญาต ให*เป/นไปตามหลักเกณฑH วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

เม่ือรัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมได*ประกาศระบุวัตถุใดเป/นวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี ๔ ให*ผู*ผลิต ผู*นําเข*า หรือผู*มีไว*ในครอบครองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ*าหน*าท่ี และให*นํา
มาตรา ๔๑ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ให*รัฐมนตรีผู*รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศให*วัตถุอันตรายดังต8อไปน้ีได*รับการยกเว*นไม8ต*องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีท้ังหมดหรือแต8
บางส8วนตามท่ีเห็นสมควรได* 

(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก8อให*เกิดอันตรายน*อยหรือซึ่งการ
บังคับตามมาตรการต8าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีจะก8อให*เกิดภาระเกินความสมควร 

(๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส8วนท*องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคHการของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหน8วยงานอ่ืนตามท่ีจะเห็นสมควรกําหนด 

 
มาตรา ๔๕  ห*ามมิให*ผู*ใดผลิต นําเข*า ส8งออก หรือมีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี ๑ วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ดังต8อไปน้ี 
(๑) วัตถุอันตรายปลอม 
(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๔) วัตถุอันตรายท่ีต*องข้ึนทะเบียนแต8มิได*ขึ้นทะเบียนไว* 

                                                 
๑๙ มาตร ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๔๓ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๕) วัตถุอันตรายท่ีถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน 
การมีไว*ในครอบครองตามวรรคหน่ึงไม8หมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะ

ทําลาย หรือการส8งมอบแก8พนักงานเจ*าหน*าท่ี หรือการครอบครองเพ่ือการอย8างอ่ืนตามหน*าท่ีท่ี
กําหนดในกฎหมาย 

 
มาตรา ๔๖  ผู*ใดรู*ว8าวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเป/นวัตถุอันตรายตาม

มาตรา ๔๕ ผู*น้ันต*องทําลาย ต*องแจ*งต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ี หรือต*องส8งมอบให*แก8พนักงานเจ*าหน*าท่ี
ตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) 

 
มาตรา ๔๗  วัตถุอันตรายหรือสิ่งดังต8อไปน้ี ให*ถือว8าเป/นวัตถุอันตรายปลอม 
(๑) สิ่งท่ีทําเทียมวัตถุอันตรายแท*ทั้งหมดหรือแต8บางส8วน 
(๒) วัตถุอันตรายท่ีแสดงช่ือว8าเป/นวัตถุอันตรายอ่ืน หรือแสดงกําหนดเวลาท่ีวัตถุ

อันตรายหมดอายุการใช*เกินความเป/นจริง 
(๓) วัตถุอันตรายท่ีแสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผู*ผลิตหรือท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตซึ่ง

มิใช8ความจริง 
(๔) วัตถุอันตรายท่ีแสดงว8าเป/นวัตถุอันตรายท่ีขึ้นทะเบียนไว*ซึ่งมิใช8ความจริง 
(๕)วัตถุอันตรายท่ีผลิตข้ึนโดยมีสารสําคัญน*อยหรือมากกว8าเกณฑHค8าคลาดเคลื่อน

ตามมาตรา ๒๐ (๓) ในระดับท่ีรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๘  วัตถุอันตรายดังต8อไปน้ี ให*ถือว8าเป/นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๑) วัตถุอันตรายท่ีผลิตข้ึนโดยมีสารสําคัญน*อยหรือมากกว8าเกณฑHค8าคลาดเคลื่อน

ตามมาตรา ๒๐ (๓) แต8ไม8ถึงระดับท่ีกําหนดตามมาตรา ๔๗ (๕) 
(๒) วัตถุอันตรายท่ีผลิตข้ึนโดยมีความบริสุทธ์ิ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอ่ืนท่ีมี

ความสําคัญต8อคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑHที่กําหนดหรือท่ีขึ้นทะเบียนไว* 
 
มาตรา ๔๙  วัตถุอันตรายดังต8อไปน้ี ให*ถือว8าเป/นวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๑) วัตถุอันตรายท่ีหมดอายุการใช*ตามท่ีแสดงไว*ในฉลาก 
(๒) วัตถุอันตรายท่ีแปรสภาพจนมีลักษณะเช8นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตาม

มาตรา ๔๗ (๕) หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 
มาตรา ๕๐  เม่ือคณะกรรมการเห็นว8าฉลากใดไม8เป/นไปตามมาตรา ๒๐ (๑) 

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให*ผู*ผลิตหรือผู*นําเข*าเลิกใช*ฉลากดังกล8าว หรือดําเนินการแก*ไขฉลากน้ันให*ถูกต*อง 
 
มาตรา ๕๑  การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายให*เป/นไปตามกฎหมายว8าด*วยการ

คุ*มครองผู*บริโภค และเพ่ือประโยชนHในการควบคุมโฆษณาให*ถือว8าวัตถุอันตรายท่ีมีการกําหนดฉลาก
ตามมาตรา ๒๐ (๑) เป/นสินค*าท่ีมีการควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมาย
ดังกล8าวโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๕๒  เม่ือปรากฏต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ีว8าผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือผู*มีไว*

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู*ใด ฝWาฝXนหรือไม8ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมี
อํานาจสั่งให*ผู*น้ันระงับการกระทําท่ีฝWาฝXน หรือแก*ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให*ถูกต*องได* ในการน้ี
หากเป/นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ*าหน*าท่ีจะสั่งให*ผู*น้ันส8งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายน้ันเพ่ือคืน
ให*แก8ผู*ผลิตหรือผู*จัดส8งวัตถุอันตรายน้ันมาให* หรือเพ่ือการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได* โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีกําหนด๒๑ 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง ถ*าปรากฏว8าผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือผู*มีไว*ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล8าวไม8สามารถปฏิบัติให*ถูกต*องได* ไม8ว8าเพราะไม8มีความสามารถหรือ
เพราะเหตุอ่ืนใด ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจสั่งให*บุคคลดังกล8าวส8งมอบวัตถุอันตรายน้ันแก8
พนักงานเจ*าหน*าท่ี ณ สถานท่ีท่ีกําหนด เพ่ือทําลายหรือจัดการตามควรแก8กรณี โดยคํานึงถึงอันตราย
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากวัตถุอันตรายดังกล8าวด*วย 

ในกรณีท่ีวัตถุอันตรายน้ันอาจจําหน8ายได*ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีดําเนินการขาย
ทอดตลาดหรือขายให*แก8หน8วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต8วันได*รับมอบ เงินท่ีขายได*เม่ือหัก
ค8าใช*จ8ายในการเก็บรักษา การจําหน8าย และค8าภาระท่ีเก่ียวข*องแล*วให*เก็บไว*เพ่ือคืนแก8เจ*าของ แต8ถ*า
พ*นกําหนดสามเดือนดังกล8าวแล*วยังจําหน8ายไม8ได*หากพนักงานเจ*าหน*าท่ีเห็นว8าการผ8อนเวลาต8อไปจะ
เป/นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให*มีอํานาจสั่งให*ทําลายหรือจัดการตามควรแก8กรณี 

ในกรณีท่ีต*องทําลายหรือจัดการตามควรแก8กรณีหากมีค8าใช*จ8ายเกิดข้ึนให*เจ*าของ
วัตถุอันตรายมีหน*าท่ีจ8ายหรือชดใช*เงินจํานวนน้ันแก8ทางราชการ 

 
มาตรา ๕๒/๑๒๒  เม่ือปรากฏต8อพนักงานเจ*าหน*าท่ีว8าผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือ

ผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ประกอบกิจการอันมีสภาพท่ีอาจก8อให*เกิดอันตราย ความเสียหาย
หรือความเดือดร*อนแก8บุคคลหรือทรัพยHสินท่ีอยู8ในสถานประกอบการหรือท่ีอยู8ใกล*เคียงกับสถาน
ประกอบการ ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจสั่งให*ผู*น้ันดําเนินการแก*ไขการกระทําดังกล8าว โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑHวิธีการและเง่ือนไขท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีกําหนด 

 
มาตรา ๕๓๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหน*าท่ี ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจดังต8อไปน้ี 
(๑) เข*าไปในสถานท่ีประกอบการเก่ียวกับวัตถุอันตราย สถานท่ีผลิตวัตถุอันตราย 

สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสถานท่ีที่สงสัยว8าเป/นสถานท่ีเช8นว8าน้ันในระหว8างเวลาพระอาทิตยH
ข้ึนถึงพระอาทิตยHตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีดังกล8าว หรือเข*าไปในพาหนะท่ีบรรทุกวัตถุ
อันตรายหรือสงสัยว8าบรรทุกวัตถุอันตราย เพ่ือตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย 
สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ท่ีเก่ียวกับวัตถุอันตราย 

                                                 
๒๑ มาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๕๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(๒) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุท่ีสงสัยว8าเป/นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป/น
ตัวอย8างเพ่ือตรวจสอบ 

(๓) ตรวจค*น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี 
เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ท่ีเก่ียวข*อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว8ามีการกระทําผิดต8อพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให*ถ*อยคํา หรือให*ส8งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได* 

 
มาตรา ๕๕  วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของ

ใด ๆ ท่ีได*ยึดหรืออายัดไว*ตามมาตรา ๕๔ (๓) ถ*าสิ่งของท่ียึดหรืออายัดไว*เป/นของเสียง8าย หรือถ*าการ
เก็บไว*จะเป/นการเสี่ยงต8อความเสียหายหรืออันตรายท่ีจะเกิดจากสิ่งของน้ันหรือค8าใช*จ8ายจะเกินส8วน
กับค8าแห8งสิ่งของน้ัน ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามควรแก8กรณีโดยคํานึงถึง
อันตรายท่ีอาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกล8าวด*วย และให*นํามาตรา ๕๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช*
บังคับโดยอนุโลม 

ถ*าพนักงานเจ*าหน*าท่ีพิจารณาแล*วเห็นว8าสิ่งของท่ียึดหรืออายัดไว*มิใช8เป/นทรัพยHท่ีต*อง
ริบตามมาตรา ๘๘ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม8ฟTองคดี ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีถอนการอายัดหรือคืน
วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งน้ัน ๆ ให*แก8ผู*ควรได*รับคืนโดยมิชักช*า 

ในกรณีท่ีมีการคืนสิ่งของท่ียึดหรืออายัดไว* หรือเงินท่ีขายได* ให*แจ*งการคืนโดยส8ง
ทางไปรษณียHลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผู*ควรได*รับคืน แต8ในกรณีไม8รู*ตัวผู*ควรได*รับคืน
หรือรู*ตัวแต8ไม8รู*ภูมิลําเนา ถ*าได*ประกาศในหนังสือพิมพHหน่ึงฉบับท่ีได*แพร8หลายในท*องท่ีท่ีได*ยึดหรือ
อายัดสิ่งของน้ัน หรือการประกาศในหนังสือพิมพHจะไม8คุ*มกับมูลค8าสิ่งของท่ีจะคืน ถ*าได*ประกาศไว* ณ 
ท่ีทําการอําเภอแห8งท*องท่ีน้ันไม8น*อยกว8าสิบห*าวัน ให*ถือว8าได*มีการแจ*งเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแต8
วันท่ีได*ประกาศในหนังสือพิมพH หรือวันท่ีครบกําหนดการประกาศ ณ ท่ีทําการอําเภอ แล*วแต8กรณี 

ผู*ขอรับคืนต*องรับผิดชอบชดใช*ค8าภาระต8าง ๆ ของรัฐท่ีเกิดข้ึนเพราะการประกาศใน
หนังสือพิมพHพร*อมเงินเพ่ิมอีกร*อยละย่ีสิบของเงินจํานวนดังกล8าว 

ในกรณีท่ีไม8สามารถจะคืนได*เพราะหาตัวผู*ควรได*รับคืนไม8พบ ก็ให*รักษาสิ่งของท่ียึด
ไว* หรือเงินท่ีจะคืนให*น้ันไว* แล*วแต8กรณี หากภายในหน่ึงป0นับต้ังแต8ได*แจ*งแก8ผู*ควรได*รับคืนและไม8มีผู*
ควรได*รับคืนมาขอรับ ก็ให*ตกเป/นของรัฐ 

 
มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหน*าท่ี พนักงานเจ*าหน*าท่ีต*องแสดงบัตรประจําตัวแก8

บุคคลซึ่งเก่ียวข*อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ*าหน*าท่ีให*เป/นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบกําหนด 

 
หมวด ๓ 

หน*าท่ีและความรับผิดทางแพ8ง 
   

 
มาตรา ๕๗  บทบัญญัติในหมวดน้ีไม8เป/นการลบล*างหรือจํากัดหน*าท่ีและความรับผิด

ทางแพ8งท่ีบุคคลมีอยู8ตามบทบัญญัติในหมวดอ่ืนหรือของบทกฎหมายอ่ืน 
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มาตรา ๕๘  เพื่อประโยชนHในการกําหนดหน*าที่และความรับผิดตามหมวดน้ี 

ให*รัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุที่ให*
ถือว8าเป/นวัตถุอันตรายตามความในหมวดน้ี 

 
มาตรา ๕๙  ผู*ผลิตวัตถุอันตรายต*องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใช*ในการผลิต การ

กําหนดวิธีการและข้ันตอนท่ีวางใจได*ของการผลิต การจัดให*มีภาชนะบรรจุท่ีม่ันคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยต8อการใช* การเคลื่อนย*าย และการขนส8ง การจัดให*มีฉลากท่ีแสดงสภาพอันตรายของสิ่งน้ันท่ี
ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู*ท่ีรับมอบ
วัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู*ที่อาจคาดหมายได*ว8าอาจจะได*รับมอบวัตถุอันตรายดังกล8าว 

 
มาตรา ๖๐  ผู* นําเข*าวัตถุอันตรายต*องระมัดระวังในการเลือกหาผู*ผลิต การ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย การตรวจสอบความถูกต*องของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือก
วิธีการขนส8งและผู*ขนส8ง ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู*ท่ี
รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู*ที่อาจคาดหมายได*ว8าอาจจะได*รับมอบวัตถุอันตรายดังกล8าว 

 
มาตรา ๖๑  ผู*ขนส8งต*องระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต*องของสิ่งท่ีใช*ในการ

ขนส8งหรือยานพาหนะและอุปกรณH ความถูกต*องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของ
วิธีการขนส8ง ความถูกต*องของการจัดวางบนยานพาหนะ และความไว*วางใจได*ของลูกจ*างหรือผู*จัดทํา
การงานให*แก8ตนหรือร8วมกับตน 

 
มาตรา ๖๒  ผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต*องระมัดระวังในการตรวจสอบ

ความเช่ือถือได*ของผู*ผลิตหรือผู*นําเข*าหรือผู*ที่จัดหาวัตถุอันตรายน้ันให*แก8ตน ความถูกต*องของภาชนะ
บรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของการเก็บรักษาและความไว*วางใจได*ของผู*ท่ีรับมอบวัตถุอันตรายไป
จากตนหรืออาจคาดหมายได*ว8าอาจจะได*รับมอบวัตถุอันตรายดังกล8าว 

 
มาตรา ๖๓  ผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ขนส8ง หรือผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต*อง

รับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต8วัตถุอันตรายท่ีอยู8ในความครอบครองของตน เว*นแต8จะพิสูจนHได*
ว8าความเสียหายน้ันเกิดแต8เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู*ต*องเสียหายน้ันเอง 

 
มาตรา ๖๔  ผู*ขายหรือผู*ส8งมอบวัตถุอันตรายให*กับบุคคลใด ต*องรับผิดชอบเพ่ือการ

เสียหายของบุคคลดังกล8าวอันเกิดแต8วัตถุอันตรายน้ัน เว*นแต8จะพิสูจนHได*ว8าความเสียหายน้ันเกิดแต8
เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู*ต*องเสียหายน้ันเอง 

 
มาตรา ๖๕  นายจ*าง ตัวการ ผู*ว8าจ*าง หรือเจ*าของกิจการต*องร8วมรับผิดในผลแห8ง

ละเมิดท่ีบุคคลตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ได*กระทําไปในการทํางานให*แก8ตน แต8ชอบท่ีจะได*
ชดใช*จากบุคคลดังกล8าว เว*นแต8ตนจะมีส8วนผิดในการสั่งให*ทํา การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือ
การอ่ืนอันมีผลโดยตรงให*เกิดการละเมิดข้ึนน้ัน 
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มาตรา ๖๖  ผู*ผลิต ผู*นําเข*า ผู*ขายส8ง ผู*ขายปลีก คนกลาง และผู*มีส8วนในการ

จําหน8ายจ8ายแจกทุกช8วงต8อจากผู*ผลิตจนถึงผู*ท่ีรับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือ 
มาตรา ๖๔ ต*องร8วมรับผิดในผลแห8งการละเมิดด*วย 

 
มาตรา ๖๗  สิทธิเรียกร*องค8าเสียหายอันเกิดแต8วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติน้ี

เป/นอันขาดอายุความเม่ือพ*นสามป0นับแต8วันท่ีผู*ต*องเสียหายรู*ถึงการเสียหายความเป/นวัตถุอันตราย
และผู*พึงต*องใช*ค8าสินไหมทดแทน 

ถ*ามีการเจรจาเก่ียวกับค8าสินไหมทดแทนท่ีพึงจ8ายระหว8างผู*ท่ีเข*าใจกันว8าต*องรับผิด
ใช*ค8าสินไหมทดแทนและผู*มีสิทธิได*ค8าสินไหมทดแทน ให*อายุความสะดุดหยุดอยู8จนกว8าจะปรากฏว8า
การเจรจาน้ันไม8อาจตกลงกันได* 

 
มาตรา ๖๘  ผู*ท่ีต*องรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ 

ท่ีได*ชําระค8าสินไหมทดแทนให*แก8ผู*เสียหายแล*ว ย8อมมีสิทธิไล8เบ้ียเอากับผู*ท่ีส8งมอบวัตถุอันตรายให*แก8
ตน หรือแก8ผู*ซึ่งทํางานให*แก8ตน และบรรดาผู*ท่ีมีส8วนในการส8งมอบวัตถุอันตรายดังกล8าวในลําดับต8าง 
ๆ ถัดข้ึนไปคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนก็ได*ไปจนถึงผู*ผลิต โดยต*องใช*สิทธิไล8เบ้ียภายในสามป0นับแต8
วันท่ีตนได*ชําระค8าสินไหมทดแทน แต8ถ*าผู*ใช*สิทธิไล8เบ้ียน้ันเป/นผู*ท่ีจงใจหรือประมาทเลินเล8อทําให*เกิด
การละเมิดข้ึน ผู*น้ันจะมีสิทธิไล8เบ้ียเฉพาะส8วนท่ีเกินจากความรับผิดโดยเฉพาะของตนเท8าน้ัน 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีวัตถุอันตรายก8อให*เกิดความเสียหายแก8บุคคล สัตวH พืช หรือ

สิ่งแวดล*อม ถ*ารัฐได*รับความเสียหายเพราะต*องเสียค8าใช*จ8ายในการเข*าช8วยเหลือ เคลื่อนย*าย บําบัด 
บรรเทา หรือขจัดความเสียหายให*เกิดการคืนสู8สภาพเดิมหรือสภาพท่ีใกล*เคียงกับสภาพเดิม หรือเป/น
ความเสียหายต8อทรัพยHไม8มีเจ*าของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป/นความเสียหายต8อทรัพยHสินของ
แผ8นดิน เม่ือได*รับคําร*องขอจากหน8วยงานท่ีได*รับมอบหมายให*รับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกล8าวให*
พนักงานอัยการมีอํานาจฟTองเรียกค8าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายของรัฐดังกล8าวได* 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๗๐  ผู* ใดไม8มาให*ถ*อยคํา หรือไม8ส8งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔  หรือท่ีพนักงานเจ*าหน*าท่ีมีหนังสือเรียกตาม
มาตรา ๕๔ (๔) ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๐/๑๒๔  ผู*ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกิน

หกเดือน หรือปรับไม8เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๒๔ มาตรา ๗๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๗๑๒๕  ผู*ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคห*า มาตรา ๔๑ หรือ

มาตรา ๔๓ วรรคสอง ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๒  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง หรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง 

หรือตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป0 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป0 หรือ

ปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๔  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินสิบป0 หรือ

ปรับไม8เกินหน่ึงล*านบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ*าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป/นการกระทําโดยประมาทของผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือ

ผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล8าว ผู*กระทําต*องระวางโทษปรับไม8เกินแปดแสนบาท 
 
มาตรา ๗๔/๑๒๖  ผู*ใช*หรือผู*สนับสนุนในการกระทําความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา ๗๓ 

หรือมาตรา ๗๔ ในส8วนท่ีเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ หรือชนิดท่ี ๔ ซึ่งเป/นสารเคมีพิษหรือสารท่ีใช*
ผลิตสารเคมีพิษท่ีระบุในอนุสัญญาห*ามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีว8าการกระทรวง
อุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘ ต*องระวางโทษเช8นเดียวกับตัวการในความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๗๔/๒๒๗  การกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในส8วนท่ี

เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ หรือชนิดท่ี ๔ ซึ่งเป/นสารเคมีพิษหรือสารท่ีใช*ผลิตสารเคมีพิษท่ีระบุใน
อนุสัญญาห*ามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีว8าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๘ หาก
ผู*กระทําความผิดมีสัญชาติไทย แม*จะกระทํานอกราชอาณาจักร จะต*องรับโทษในราชอาณาจักร 

ห*ามมิให*ลงโทษผู*น้ันในราชอาณาจักรเพราะการกระทําน้ันอีก ถ*า 
(๑) ได*มีคําพิพากษาของศาลในต8างประเทศอันถึงท่ีสุดให*ปล8อยตัวผู*น้ัน หรือ 
(๒) ศาลในต8างประเทศพิพากษาให*ลงโทษและผู*น้ันได*พ*นโทษแล*ว 
ถ*าผู*ต*องคําพิพากษาได*รับโทษสําหรับการกระทําน้ันตามคําพิพากษาของศาลใน

ต8างประเทศมาแล*วแต8ยังไม8พ*นโทษ ศาลจะลงโทษน*อยกว8าท่ีกฎหมายกําหนดไว*สําหรับความผิดน้ัน
เพียงใดก็ได* หรือจะไม8ลงโทษเลยก็ได*  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงโทษท่ีผู*น้ันได*รับมาแล*ว 

 
มาตรา ๗๕  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอน

ทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตรายโดยไม8มีวิธีปกติตามควรท่ีจะปTองกันได* ถ*าเป/นการกระทําเก่ียวกับวัตถุ

                                                 
๒๕ มาตรา ๗๑ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๗๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒๗ มาตรา ๗๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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อันตรายชนิดท่ี ๓ ผู*กระทําต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินเจ็ดป0 หรือปรับไม8เกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ*าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป/นการกระทําโดยประมาทของผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือ

มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล8าว ผู*กระทําต*องระวางโทษปรับไม8เกินห*าแสนบาท 
 
มาตรา ๗๖  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอน

ทะเบียนเพราะไม8มีประโยชนHตามท่ีข้ึนทะเบียนไว* ถ*าเป/นการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ 
ผู*กระทําต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินห*าป0 หรือปรับไม8เกินห*าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ*าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป/นการกระทําโดยประมาทของผู*นําเข*า ผู*ส8งออก หรือ
ผู*มีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล8าว ผู*กระทําต*องระวางโทษปรับไม8เกินสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๗๗  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๕ (๓) ถ*าเป/นการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิด

ท่ี ๓ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป0 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ*าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป/นการกระทําโดยประมาท ผู*กระทําต*องระวางโทษ

ปรับไม8เกินแปดหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๗๘  ผู*ใดฝWาฝXนมาตรา ๔๕ (๔) ถ*าเป/นการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิด

ท่ี ๓ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามป0 หรือปรับไม8เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๙  ถ*าการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ 

เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ผู*กระทําต*องระวางโทษสองในสามของโทษท่ีบัญญัติไว*ในมาตรา
ดังกล8าว 

 
มาตรา ๘๐  ถ*าการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ 

เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ผู*กระทําต*องระวางโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีบัญญัติไว*ในมาตราดังกล8าว 
 
มาตรา ๘๑  ผู*ได*รับใบอนุญาตผู*ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต*อง

ระวางโทษปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๘๒  ผู*ใดโดยเจตนาก8อให*เกิดความเข*าใจผิดในแหล8งกําเนิด สภาพ คุณภาพ 

ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอ่ืนอันเก่ียวกับวัตถุอันตราย ไม8ว8าจะเป/นของตนเองหรือผู*อ่ืน ทํา 
หรือใช*ฉลากท่ีมีข*อความอันเป/นเท็จ หรือข*อความท่ีรู*หรือควรรู*อยู8แล*วว8าอาจก8อให*เกิดความเข*าใจผิด
เช8นว8าน้ัน ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป0 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ*าผู*กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแต8วันกระทํา
ความผิดคร้ังก8อน ผู*กระทําต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป0 หรือปรับไม8เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๓  ผู*ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม8มีฉลากหรือมีฉลากแต8ฉลากหรือการแสดง

ฉลากไม8ถูกต*อง หรือขายวัตถุอันตรายท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการสั่งเลิกใช* หรือให*แก*ไขตามมาตรา ๕๐ 
ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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ถ*าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป/นการกระทําโดยประมาท ผู*กระทําต*องระวางโทษ
ปรับไม8เกินสี่หม่ืนบาท 

ถ*าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป/นการกระทําของผู*ผลิตหรือผู*นําเข*าผู*กระทําต*อง
ระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป0 หรือปรับไม8เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๔  ผู*ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจ*างทําฉลากท่ีไม8ถูกต*องตาม

กฎหมาย หรือรับจ*างติดตรึงฉลากท่ีไม8ถูกต*องตามกฎหมาย หรือรับจ*างทําลายส8วนอันเป/นสาระสําคัญ
ของฉลากท่ีถูกต*องตามกฎหมาย สําหรับวัตถุอันตรายอย8างหน่ึงอย8างใดตามความในหมวด ๒ ต*อง
ระวางโทษจําคุกไม8เกินหกเดือน หรือปรับไม8เกินห*าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘๕  ผู*ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกิน

สามเดือน หรือปรับไม8เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๕/๑๒๘  ผู*ใดไม8ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามมาตรา ๕๒/๑ 

ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามเดือน หรือปรับไม8เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๖  ผู*ใดไม8อํานวยความสะดวกตามสมควรแก8พนักงานเจ*าหน*าท่ีซึ่ง

ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔ ต*องระวางโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ หรือ

มาตรา ๗๒ และเป/นกรณีท่ีมีการยกเว*นไม8ต*องได*รับใบอนุญาต ถ*ามีพฤติการณHให*เห็นว8าบุคคล
ดังกล8าวอาจจะกระทําความผิดเช8นน้ันอีก ศาลจะสั่งไว*ในคําพิพากษาห*ามการประกอบการเก่ียวกับ
วัตถุอันตรายมีกําหนดเวลาไม8เกินห*าป0นับแต8วันพ*นโทษไปแล*วก็ได* 

 
มาตรา ๘๗/๑๒๙  ผู*ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี

แล*วคร้ังหน่ึง ถ*าได*กระทําผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับท่ีเคยถูกลงโทษแล*วน้ันซ้ําอีก ให*ศาลเพ่ิมโทษท่ี
จะลงแก8ผู*น้ันอีกก่ึงหน่ึงของอัตราโทษสําหรับความผิดน้ัน 

 
มาตรา ๘๗/๒๓๐  ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดเป/นนิติบุคคล ถ*าการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการหรือผู*จัดการ ผู*เช่ียวชาญ บุคลากร
เฉพาะ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล8าว
มีหน*าที่ต*องสั่งการหรือกระทําการและละเว*นไม8สั่งการหรือไม8กระทําการจนเป/นเหตุให*นิติบุคคลน้ัน
กระทําความผิด ผู*น้ันต*องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด*วย 

                                                 
๒๘ มาตรา ๘๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ มาตรา ๘๗/๒ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห8งกฎหมายท่ี

เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู*แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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มาตรา ๘๘  วัตถุอันตรายท่ีผลิต นําเข*า ส8งออก หรือมีไว*ในครอบครองโดยไม8ชอบ

ด*วยพระราชบัญญัติน้ี ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกล8าว เคร่ืองมือและอุปกรณHท่ีเก่ียวข*อง หรือ
ทรัพยHสินใดบรรดาท่ีศาลมีคําพิพากษาให*ริบ ให*ส8งมอบแก8หน8วยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตราย
ดังกล8าวเพ่ือทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรต8อไป 

ในกรณีท่ีต*องทําลายให*ศาลมีคําสั่งในคําพิพากษาให*เจ*าของชําระค8าใช*จ8ายท่ีเกิดข้ึน
ให*แก8ทางราชการด*วย 

 
มาตรา ๘๙๓๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีมีโทษจําคุกไม8เกินหน่ึงป0หรือ

มีโทษปรับสถานเดียว ให*คณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได* และเม่ือผู*กระทําความผิดได*เสีย
ค8าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีผู*กระทําความผิดได*รับแจ*ง ให*ถือว8าคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจะแต8งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจ*าหน*าท่ีให*มีอํานาจเปรียบเทียบก็ได*  ท้ังน้ี การเปรียบเทียบให*เป/นไปตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีมีการยึดหรืออายัดของกลางท่ีเก่ียวข*องกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี ผู*มีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบได*ในกรณี
ดังต8อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีอาจแก*ไขให*ถูกต*องได* เม่ือผู*กระทําความผิดยินยอมและได*แก*ไขของ
กลางท่ียึดหรืออายัดไว*ให*ถูกต*อง 

(๒) ในกรณีท่ีไม8อาจแก*ไขให*ถูกต*องได* เม่ือผู*กระทําความผิดยินยอมให*ของกลางท่ี
ยึดหรืออายัดไว*ตกเป/นของหน8วยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล8าว 

ในกรณีท่ีผู*ยินยอมให*เปรียบเทียบได*แก*ไขของกลางให*ถูกต*องแล*ว ให*พนักงาน
เจ*าหน*าท่ีถอนการอายัดของกลางน้ันเสีย 

บรรดาสิ่งของท่ีตกเป/นของหน8วยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล8าวให*
จัดการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบกําหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๙๐  คําขออนุญาตใด ๆ ท่ีได*ย่ืนไว*ตามกฎหมายว8าด*วยวัตถุมีพิษและยังอยู8

ในระหว8างพิจารณาให*ถือเป/นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม ในกรณีท่ีคําขออนุญาตมี
ข*อแตกต8างไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ให*ผู*มีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งให*แก*ไข
เพ่ิมเติมได*ตามความจําเป/นเพ่ือให*การเป/นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙๑  ใบอนุญาตและใบสําคัญการข้ึนทะเบียนท่ีออกให*แก8บุคคลใด ๆ ตาม

                                                 
๓๑ มาตรา ๘๙ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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กฎหมายว8าด*วยวัตถุมีพิษก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*คงใช*ได*ต8อไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว* 
 
มาตรา ๙๒  ให*ทบทวนบรรดาวัตถุหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีการประกาศกําหนดให*เป/น

วัตถุมีพิษธรรมดาและวัตถุมีพิษร*ายแรงตามกฎหมายว8าด*วยวัตถุมีพิษ และดําเนินการออกประกาศ
กําหนดเป/นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ชนิดท่ี ๒ ชนิดท่ี ๓ หรือชนิดท่ี ๔ ตามพระราชบัญญัติน้ีให*แล*ว
เสร็จภายในหกเดือนนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 

ในระหว8างท่ีการดําเนินการตามวรรคหน่ึงยังไม8แล*วเสร็จ ให*บทบัญญัติแห8งกฎหมาย
ว8าด*วยวัตถุมีพิษยังคงใช*บังคับต8อไปได* เว*นแต8บทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษให*ใช*
บทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติน้ีแทน และให*การต8าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช*บังคับได*ทันทีเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย*งกับกฎหมายว8าด*วยวัตถุมีพิษ 

 
มาตรา ๙๓  บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามกฎหมายว8าด*วยวัตถุมีพิษ

ให*คงใช*บังคับได*ต8อไปเท8าท่ีไม8ขัดหรือแย*งกับบทแห8งพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทH  ป3นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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อัตราค8าธรรมเนียม๓๒ 
   

 
(๑) ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตนําเข*าวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตส8งออกวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตมีไว*ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตผลิตตัวอย8างวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตนําเข*าตัวอย8างวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๐) การต8ออายุใบสําคัญการข้ึนทะเบียน 

วัตถุอันตรายคร้ังละเท8ากับค8าธรรมเนียมสําหรับ 
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 

(๑๑) การต8ออายุใบอนุญาตคร้ังละเท8ากับค8าธรรมเนียม 
สําหรับใบอนุญาตแต8ละประเภท 

                                                 
๓๒ อัตราค8าธรรมเนียม แก*ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีปรากฏว8าในป3จจุบันมีการนํา
วัตถุอันตรายมาใช*ในกิจการประเภทต8าง ๆ เป/นจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจก8อให*เกิด
อันตรายอย8างร*ายแรงแก8บุคคล สัตวH พืช ทรัพยH และสิ่งแวดล*อมได* แม*ว8าในขณะน้ีจะมีกฎหมายท่ีใช*
ควบคุมวัตถุท่ีก8อให*เกิดอันตรายอยู8บ*างแล*วก็ตาม แต8ก็มีอยู8หลายฉบับและอยู8ในอํานาจหน*าท่ีของ
หลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งกฎหมายเหล8าน้ันได*ออกมาต8างยุคต8างสมัยกัน ทําให*มีบทบัญญัติท่ี
แตกต8างกันและยังไม8ครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมายว8าด*วยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขต
ให*ครอบคลุมวัตถุอันตรายต8าง ๆ ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑHและวิธีการในการควบคุมวัตถุ
อันตรายให*เหมาะสมย่ิงข้ึน พร*อมกับจัดระบบบริหารให*มีการประสานงานกันระหว8างหน8วยงานต8าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข*องกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกล8าวด*วย  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประเทศไทยจะเข*าเป/นภาคี
อนุสัญญาว8าด*วยการห*ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช*อาวุธเคมี และว8าด*วยการทําลายอาวุธเหล8าน้ี ซึ่ง
ทําข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งอนุสัญญาดังกล8าวกําหนดมาตรการควบคุมเก่ียวกับการ
ผลิต ได*มา จัดเก็บ ใช* และโยกย*ายสารเคมีพิษและสารท่ีใช*ผลิตสารเคมีพิษท่ีระบุในอนุสัญญาห*าม
อาวุธเคมีในอาณาเขตของบรรดารัฐภาคีและรัฐนอกภาคี รวมท้ังกําหนดให*รัฐภาคีออกกฎหมายท่ีมี
โทษทางอาญาเพ่ือใช*บังคับกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ีอยู8ในอาณาเขตหรือเขตอํานาจของรัฐ
ภาคีที่กระทําการละเมิดมาตรการดังกล8าว และให*ขยายขอบเขตการบังคับใช*กฎหมายให*ครอบคลุมถึง
การกระทําท่ีต*องห*ามตามอนุสัญญาห*ามอาวุธเคมีของบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติของรัฐภาคี ซึ่งกระทํา
นอกอาณาเขตของรัฐภาคีด*วย สมควรแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเร่ือง
มาตรการในการควบคุมการกระทําใด ๆ เก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีเป/นสารเคมีพิษหรือสารท่ีใช*ผลิต
สารเคมีพิษท่ีระบุในอนุสัญญาห*ามอาวุธเคมีและบทกําหนดโทษให*สอดคล*องกับพันธกรณีตาม
อนุสัญญาห*ามอาวุธเคมี  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก*ไขบทบัญญัติให*สอดคล*องกับการโอนอํานาจหน*าท่ีของส8วนราชการให*เป/นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๔ 
 

มาตรา ๙๘  ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑) ให*แก*ไขคําว8า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป/น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” และ

คําว8า “ผู*แทนกรมโยธาธิการ” เป/น “ผู*แทนกรมธุรกิจพลังงาน” 
(๒) ให*เพ่ิม “รัฐมนตรีว8าการกระทรวงพลังงาน” เป/นผู*รักษาการ เฉพาะท่ีเก่ียวกับ

วัตถุที่อยู8ในขอบอํานาจหน*าท่ีของกระทรวงพลังงาน 
 

                                                 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๐๖ ก/หน*า ๕/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน*า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได*บัญญัติให*จัดต้ังส8วนราชการข้ึนใหม8โดยมีภารกิจใหม8 ซึ่งได*มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน*าท่ีของส8วนราชการให*เป/นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล*ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล8าวได*
บัญญัติให*โอนอํานาจหน*าท่ีของส8วนราชการ รัฐมนตรีผู*ดํารงตําแหน8งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีในส8วน
ราชการเดิมมาเป/นของส8วนราชการใหม8 โดยให*มีการแก*ไขบทบัญญัติต8างๆ ให*สอดคล*องกับอํานาจ
หน*าท่ีท่ีโอนไปด*วย ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให*เป/นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล8าว จึงสมควรแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*สอดคล*องกับการโอนส8วนราชการ เพ่ือให*
ผู*เก่ียวข*องมีความชัดเจนในการใช*กฎหมายโดยไม8ต*องไปค*นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน*าท่ีว8าตาม
กฎหมายใดได*มีการโอนภารกิจของส8วนราชการหรือผู* รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป/นของ
หน8วยงานใดหรือผู*ใดแล*ว โดยแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายให*มีการเปลี่ยนช่ือส8วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู*ดํารงตําแหน8งหรือผู*ซึ่งปฏิบัติหน*าท่ีของส8วนราชการให*ตรงกับการโอนอํานาจหน*าท่ี และเพ่ิมผู*แทน
ส8วนราชการในคณะกรรมการให*ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส8วนราชการเดิมมาเป/นของส8วน
ราชการใหม8รวมท้ังตัดส8วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล*ว ซึ่งเป/นการแก*ไขให*ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล8าว  จึงจําเป/นต*องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๓๕ 
 

มาตรา ๒๓  ให*กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึ่งดํารงตําแหน8งอยู8ในวันก8อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ปฏิบัติหน*าที่ต8อไปจนกว8า
จะได*มีการแต8งตั้งกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แต8ต*องไม8เกินหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับแต8วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช*
บังคับ 

 
มาตรา ๒๔  คําขอใด ๆ ท่ีได*ย่ืนไว*ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ ให*ถือว8าเป/น

คําขอตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๒๕  ให*ใบอนุญาตผลิต นําเข*า ส8งออก หรือมีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดท่ี ๓ ท่ีออกให*ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช*บังคับคงใช*ได*ต8อไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว* 

 
มาตรา ๒๖  ให*ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และชนิดท่ี ๓ หรือ

ใบรับแจ*งการดําเนินการผลิต นําเข*า ส8งออก หรือมีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ท่ีออก
ให*ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ คงใช*ได*ต8อไป
อีกสามป0นับแต8วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช*บังคับ 
 

                                                 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๘ ก/หน*า ๒๓/๒๕ กุมภาพันธH ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได*ใช*บังคับมาเป/นเวลานานแล*ว บทบัญญัติบางประการไม8เหมาะสมกับสถานการณHใน
ป3จจุบัน ซึ่งมีสภาพป3ญหาเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีทวีความรุนแรงข้ึน มีผลกระทบต8อสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล*อม สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับองคHประกอบ 
อํานาจและหน*าท่ีของคณะกรรมการวัตถุอันตราย วาระการดํารงตําแหน8งของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ 
อํานาจของรัฐมนตรีผู*รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑHและวิธีการ เพ่ือคุ*มครองความปลอดภัยของ
ประชาชน การกําหนดให*ผู*เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะต*องปฏิบัติตามหลักเกณฑH วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด การกําหนดอายุและการต8ออายุใบรับแจ*งการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดท่ี 
๒ และใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ หรือชนิดท่ี ๓ การอนุญาตให*มีการผลิต นําเข*า 
หรือมีไว*ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ รวมท้ังการยกเลิกอํานาจจับกุมของพนักงานเจ*าหน*าท่ี 
ตลอดจนปรับปรุงอัตราค8าธรรมเนียมให*เหมาะสมย่ิงข้ึน  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติแก*ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห8งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู*แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให*ใช*บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได*มีคําวินิจฉัยว8า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส8วนท่ีสันนิษฐานให*
กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ต*องรับโทษ
ทางอาญาร8วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม8ปรากฏว8ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแย*งต8อรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป/นอันใช*บังคับไม8ได*ตามรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต8อมาศาลรัฐธรรมนูญได*มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล8าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ]ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย*งต8อรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป/นอันใช*บังคับไม8ได*ตามรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังน้ัน เพ่ือแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล8าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให*ขัดหรือแย*งต8อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป/นต*องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

                                                 
๓๖ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน*า ๑/๑๑ กุมภาพันธH ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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สัญชัย/ผู*จัดทํา 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 
วิภา/ปรับปรุง 

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

วริญา/เพ่ิมเติม 
๑๖ กุมภาพันธH ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษH/ตรวจ 

๒๐ กุมภาพันธH ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


