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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 

(2) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุระเบิดได้ 
(2) วัตถุไวไฟ 

(3) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
(4) วัตถุมีพิษ 

(5) วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 39/หน้า 21/6 เมษายน 2535 



(6) วัตถุกัมมันตรังสี 
(7) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

(8) วัตถุกัดกร่อน 

(9) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 

(10) วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด ที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 

“ผลิต” หมายความว่า ท า เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ 
“น าเข้า”2 หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย 

“ส่งออก”3 หมายความว่า ส่งหรือด าเนินการเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุ อันตราย 

“น าผ่าน”4 หมายความว่า น าหรือส่งวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะหรือไม่ก็ตาม   ทั้งนี้ จะต้อง
ไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ หรือมีพฤติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายดังกล่าวใน
ราชอาณาจักร 

“น ากลับเข้ามา”5 หมายความว่า น าวัตถุอันตรายที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย 

“ส่งกลับออกไป”6 หมายความว่า ส่งวัตถุอันตรายที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย 

“ขาย” หมายความถึง การจ าหน่าย จ่ายหรือแจกเพ่ือประโยชน์ทางการค้า และให้หมายความ
รวมถึงการมีไว้เพ่ือขายด้วย 

“มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะ
เป็นการมีไว้เพ่ือขาย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้ หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และรวมถึงการทิ้งอยู่ หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่
ในความครอบครองด้วย 

“ภาชนะบรรจุ”7 หมายความว่า ภาชนะที่มีลักษณะปิดและท าหน้าที่กักเก็บวัตถุ อันตราย
อย่างปลอดภัย 

                                                           
2 มาตรา 4 นยิามค าว่า “น าเข้า” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
3 มาตรา 4 นยิามค าว่า “ส่งออก” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
4 มาตรา 4 นยิามค าว่า “น าผ่าน” เพิ่มโดยพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
5 มาตรา 4 นยิามค าว่า “น ากลับเข้ามา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
6 มาตรา 4 นยิามค าว่า “ส่งกลับออกไป” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
7 มาตรา 4 นยิามค าว่า “ภาชนะบรรจุ” เพิ่มโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตราย หรือ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ 
และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตรายด้วย 

“โฆษณา”8 หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือได้ยิน หรือทราบ
ข้อความ และให้หมายความรวมถึงการให้ข้อมูล การชักน า หรือการกระท า โดยวิธีใด ๆ โดยมุ่งหมายให้มีการใช้
วัตถุอันตรายเพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

“ข้อความ”9 หมายความว่า การกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง 
เครื่องหมาย หรือการกระท าอย่างใด ๆ ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ 

“อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี”10 หมายความว่า อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้
อาวุธเคมี และว่าด้วยการท าลายอาวุธเหล่านี้ ซึ่งท าขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2536 

“ค่าเสียหายเบื้องต้น”11 หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอันจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือชดเชยแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากวัตถุอันตราย และเพ่ือเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น
เนื่องจากวัตถุอันตราย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์
ความรับผิด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา 19 

  
มาตรา 512  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม ส่งเสริม
และติดตามดูแลการด าเนินงานของเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

                                                           
8 มาตรา 4 นยิามค าว่า “โฆษณา” เพิ่มโดยพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
9 มาตรา 4 นยิามค าว่า “ข้อความ” เพิ่มโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
10 มาตรา 4 นิยามค าว่า “อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
11 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
12 มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่19) พ.ศ. 2562 



ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี ้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมกับก าหนดกิจการอื่น กับ ออกประกาศ  ทั้งนี้ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย 

 

  
มาตรา 613  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
พลังงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรม
ศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินแปดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือ
กฎหมาย และอย่างน้อยสี่คนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์และมี
ประสบการณ์การด าเนินงานด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน 
ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น หรือด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกรมธุรกิจพลั งงาน 
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

  

                                                           
13 มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 



มาตรา 714  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการวัตถุ อันตรายเพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ 
(2) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือควบคุมก ากับดูแลวัตถุอันตราย 

(3) ก ากับดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
(1) และ (2) 

(4) พิจารณาวินิจฉัยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

(5) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา 18 
วรรคสอง และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 

(6) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู ้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา 20 มาตรา 20/1 
มาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 47 (5) มาตรา 51 วรรคสอง (3) และ
มาตรา 51/5 วรรคสอง 

(7) ให้ค าแนะน าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย 

(8) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

(9) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 

(10) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาตามมาตรา 51/3 (4) 
(11) แจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนได้ทราบ   ในการนี้ จะ

ระบุชื่อของวัตถุอันตรายหรือชื่อของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 
(12) สอดส่องดูแล ให้ค าแนะน า และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของ

รัฐที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับวัตถุอันตรายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

(13) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ควบคุมวัตถุอันตราย และการป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

(14) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วัตถุอันตรายของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

(15) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  

                                                           
14 มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 



มาตรา 815  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

  
มาตรา 9  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา 10  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

  
มาตรา 11  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

  
มาตรา 12  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็น
การส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

  

                                                           
15 มาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



มาตรา 13  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

ให้คณะกรรมการก าหนดองค์ประชุมและวิธีด าเนินงานของอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม 

  
มาตรา 14  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ

มอบหมายมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

  
หมวด 2 

การควบคุมวัตถุอันตราย 

 

 

มาตรา 15  ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ถ้ามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นอาจมีมติให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับเป็นการเพ่ิมเติ ม
หรือแทนที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้  ทั้งนี้ โดยจะก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างใดไว้ในมตินั้นก็ได้ 

มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

  
มาตรา 15/116  ในการมีมติหรือการให้ความเห็นของคณะกรรมการ การให้ความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายอ่ืน และการออกประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ค านึงถึงอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและ
สนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศอ่ืนประกอบด้วย 

  
มาตรา 16  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือ

สิ่งแวดล้อม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องที่เพ่ือห้ามการครอบครอง การจ าหน่าย หรือการใช้วัตถุ
อันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ 

  
มาตรา 17  ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นศูนย์กลาง

ประสานงานในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน  เพ่ือรวบรวมและ

                                                           
16 มาตรา 15/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 



ให้บริการข้อมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแต่การมีอยู่ในต่างประเทศ การน าเข้าหรือการผลิตภายในประเทศ 
การเคลื่อนย้าย การใช้สอย การท าลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง 

  
มาตรา 18  วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังนี้ 
(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน

ครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 

(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดด้วย 

(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 

(4)17 วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก การ
น าผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง 

เพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจมีแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย ก าหนดเวลาการใช้บังคับและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว 

  
มาตรา 19  เมื่อหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลางมี

ค าขอเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือการออกประกาศตาม
มาตรา 18 วรรคสอง ก าหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการทั้งหมด หรือบางส่วน
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ านวนบุคลากร ความสัมพันธ์กับภารกิจ
หลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนให้รัฐมนตรีของหน่วยงานที่มีค าขอเป็น
ผู้รับผิดชอบยืนยันต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเพ่ือน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 

  
มาตรา 20  ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

                                                           
17 มาตรา 18 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 



(1)18 ก าหนดปริมาณ องค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบ
ภาชนะ ฉลาก การผลิต การน าเข้า การส่งออก ด่านศุลกากรที่น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน การขาย การขนส่ง การ
เก็บรักษา การก าจัด การท าลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การให้แจ้งขอ้เท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง 
หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพ่ือควบคุม ป้องกัน บรรเทาหรือระงับอันตราย ที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย 

(1/1)19 ก าหนดให้มีการด าเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายและให้มีการประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการ 

(2)20 ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตาม (1) และ (1/1) 

(3) ก าหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณท่ีก าหนดไว้ของสาระส าคัญในวัตถุอันตราย 

(4) ก าหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกล่าว 

(5) ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา 36 

  
มาตรา 20/121  ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับ

วัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของ
คณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 20/222  ผู้น าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในแต่ละครั้งต้องแจ้งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ทราบกอ่น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว ให้ออกใบน าผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการรับแจ้ง 

ผู้น าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในแต่ละครั้งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตแล้ว ให้ออกใบน าผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการอนุญาต 

ใบน าผ่านจากการรับแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือจากการอนุญาตตามวรรคสอง ให้ใช้ได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดในใบน าผ่านนั้น แต่มิให้ก าหนดเกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบน าผ่าน   ทั้งนี้ ผู้น าผ่านจะต้องเป็นผู้
ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย 

วัตถุอันตรายที่น าผ่านต้องนาออกไปนอกราชอาณาจักรภายในห้าวัน นับแต่วันที่ตรวจปล่อยวัตถุ
อันตรายออกจากด่านศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร 

                                                           
18 มาตรา 20 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
19 มาตรา 20 (1/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
20 มาตรา 20 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
21 มาตรา 20/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
22 มาตรา 20/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



การแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบน าผ่าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
อย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการประกันส าหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการท าลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย
ตามมาตรา 52 มาตรา 52/2 และมาตรา 88 

ผู้น าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (1/1) และ (2) ด้วย 

  
มาตรา 20/323  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องน ากลับเข้ามา หรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุ อันตราย

ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 23 แล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งผ่อนผันการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว  ทั้งนี้ การผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 2124  ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ต้อง

ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (1/1) (2) และ (3) 
  
มาตรา 2225  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 36 ห้ามผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เว้นแต่จะได้แจ้งความประสงค์จะด าเนินการดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบก่อน 

เมื่อได้มีประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน
ครอบครอง แจ้งการด าเนินการของตนที่กระท าอยู่ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเวลาที่ก าหนดใน
ประกาศดังกล่าว 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง
เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง โดยใบรับแจ้งให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับแจ้งระยะเวลาที่ก าหนด
ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้ง 

การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจ้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (1/1) (2) และ (3) ด้วย 

                                                           
23 มาตรา 20/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
24 มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
25 มาตรา 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



มาตรา 23  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ก าหนดกรณีที่พึงอนุญาตได้และกรณีที่จะอนุญาตไม่ได้ไว้ให้ชัดเจนเท่าที่จะกระท าได้ 
เว้นแต่กรณีจ าเป็นที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและให้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจน
ด้วย 

ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (1/1) (2) และ (3) นั้นด้วย26 

  
มาตรา 24  เมื่อได้มีประกาศระบุชื่อวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก 

หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 23 ภายในเวลาที่ก าหนดใน
ประกาศดังกล่าว และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้นั้นประกอบกิจการไปพลางก่อนได้จนกว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตตามค าขอนั้น 

  
มาตรา 25  ใบอนุญาตที่ออกไปแล้วนั้น ถ้าต่อมากฎหมายหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือ

มีเหตุส าคัญเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตมีอ านาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม
เงื่อนไขในการอนุญาตได้ตามความจ าเป็น 

  
มาตรา 26  ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน

ใบอนุญาต แต่มิให้ก าหนดเกินสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 

  
มาตรา 27  ผู้ได้รับใบอนุญาตถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอเสียก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับอนุญาตและให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 28  ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที ่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู ้ขอ
อนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด 

                                                           
26 มาตรา 23 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



มาตรา 29  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้มีค าวินิจฉัยให้
ยกอุทธรณ์การต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยู่ในครอบครองได้ภายในก าหนด
สามเดือนนับแต่วันทราบค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือทราบค าสั่งของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่
กรณี หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้น ามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 30  ถ้าใบอนุญาตหรือใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดใน

สาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือช ารุด 

  
มาตรา 31  ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใช้ได้เกินสามเดือนต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในที่

เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ท าการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น 

  
มาตรา 32  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งปี และถ้าเป็นกรณีส าคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 

  
มาตรา 33  ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั ่งพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต 

  
มาตรา 34  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 จะขายวัตถุอันตรายที่มีอยู่ในครอบครอง

ได้ภายในก าหนดสามเดือนนับแต่วันทราบค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบค าสั่งของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้ยก
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้น ามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 35  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดห้าปีนับแต่
วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา 36  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาก าหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นที่
ทราบกันแน่ชัดโดยทั่วไป 



การผลิต หรือการน าเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่อยู่นอกรายชื่อของประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง จะต้องน ามาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนและเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแล้ว 
ให้ผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา 22 หรือออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา 23 ได้  ทั้งนี้ เว้นแต่จะมี
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยกเว้นให้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกถ้ามีผู้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอย่างเดียวกันนั้นไว้
แล้วหรือในกรณีอ่ืนที่มีเหตุอันควร ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้มีอายุไม่เกินหกปีนับแต่วันที่ออก
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน27 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของ
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา28 

  
มาตรา 37  ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจ าเป็นต้องผลิตหรือน าเข้ามาซึ่งตัวอย่างวัตถุ

อันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือต้องน าเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายอย่างอ่ืนเพ่ือใช้ในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้น
ทะเบียน และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับให้การผลิตหรือการน าเข้าต้องได้รับอนุญาตหรือต้องขึ้นทะเบียน
เสียก่อน ผู้ขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือผลิตหรือน าเข้าซึ่งวัตถุอันตรายนั้นได้ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

การผลิตหรือการน าเข้ามาตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 38  ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า 

(1) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ หรือ
หากน ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกัน
ได ้

(2) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในท านองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจท าให้เข้าใจผิดจาก
ความเป็นจริง หรือ 

(3) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายปลอม หรือเป็นวัตถุอันตรายที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่สั่งเพิกถอนทะเบียนแล้ว 

ค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สุด 

  

                                                           
27 มาตรา 36 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
28 มาตรา 36 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



มาตรา 39  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์  หรือสิ่งแวดล้อม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายได้ตามความจ าเป็น 

  
มาตรา 40  วัตถุอันตรายใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีประโยชน์ตามที่ขึ้น

ทะเบียนไว้ หรือหากน ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีวิธีปกติตาม
ควรที่จะป้องกันได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย
นั้นได ้

ค าสั่งเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สุด 

เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแล้ว สิทธิในการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเป็นอันระงับไป 

  
มาตรา 41  เจ้าของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนต้องจัดการท าลายหรือด าเนินการกับวัตถุ

อันตรายของตนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด และให้น ามาตรา 52 
วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 4229  (ยกเลิก) 
มาตรา 4330  ห้ามผู้ใดผลิต น าเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเฉพาะกรณีเพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเครา ะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ การขออนุญาต การอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
ก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ให้
ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้มีไว้ในครอบครองปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้น ามาตรา 41 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา 4431  ในกรณีมีความจ าเป็นให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมี

อ านาจประกาศให้วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศก าหนด 

                                                           
29 มาตรา 42 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
30 มาตรา 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
31 มาตรา 44 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 



(1) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือซึ่งการบังคับตาม
มาตรการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร 

(2) วัตถุอันตรายซึ่งมีวัตถุประสงค์นามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ 
การวิจัย และการพัฒนา 

(3) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ 
สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรก าหนด 

  
มาตรา 45  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
(1) วัตถุอันตรายปลอม 

(2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 

(3) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 

(4) วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
(5) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน 

การมีไว้ในครอบครองตามวรรคหนึ่งไม่หมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะท าลาย หรือการ
ส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการครอบครองเพ่ือการอย่างอ่ืนตามหน้าที่ท่ีก าหนดในกฎหมาย 

  
มาตรา 46  ผู้ใดรู้ว่าวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเป็นวัตถุอันตรายตามมาตรา 45 ผู้

นั้นต้องท าลาย ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต้องส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในประกาศท่ีออกตามมาตรา 20 (1) 

  
มาตรา 47  วัตถุอันตรายหรือสิ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายปลอม 

(1) สิ่งที่ท าเทียมวัตถุอันตรายแท้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 

(2) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอ่ืน หรือแสดงก าหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุ
การใช้เกินความเป็นจริง 

(3) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือท่ีตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง 

(4) วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง 

(5)วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารส าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา 20 
(3) ในระดับท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  



มาตรา 48  วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 

(1) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารส าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา 20 
(3) แต่ไม่ถึงระดับที่ก าหนดตามมาตรา 47 (5) 

(2) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอ่ืนที่มีความส าคัญต่อ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือที่ข้ึนทะเบียนไว้ 

  
มาตรา 49  วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 

(1) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก 

(2) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา 47 (5) 
หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 

  
มาตรา 50  เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา 20 (1) คณะกรรมการมีอ านาจสั่ง

ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเลิกใช้ฉลากดังกล่าว หรือด าเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง 
 

มาตรา 5132  การโฆษณาวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืนหรือใช้ข้อความ
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด 
สภาพ คุณภาพ ลักษณะของวัตถุอันตราย หรือการใช้วัตถุอันตราย 

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืนหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

(1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง 

(2) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้
หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม 

(3) ข้อความอย่างอ่ืนตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 51/133  การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย 

หรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

                                                           
32 มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 
33 มาตรา 51/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



มาตรา 51/234  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ 
หรือสิ่งแวดล้อมจากการโฆษณาวัตถุอันตรายใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับวัตถุอันตรายนั้นในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การโฆษณาวัตถุอันตรายที่ต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับวิธีใช้หรือ
อันตราย 

(2) จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับวัตถุอันตราย 

(3) ห้ามการโฆษณาวัตถุอันตราย 

  
มาตรา 51/335  ในกรณีที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 51 มาตรา 51/1 

หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51/2 ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ใน
ครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 

(2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 

(3) ระงับการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 

(4) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อ่ืนที่อาจเกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ในการออกค าสั่งตาม (4) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระท าของผู้ผลิต ผู้น า
เข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย 

มาตรา 51/436  ในกรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใดที่ใช้ ในการ
โฆษณาเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริงตามมาตรา 51 วรรคสอง (1) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่ง
ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริงได้ 

ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย อ้างรายงาน
ทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอ่ืนใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการ
โฆษณา ถ้าผู ้ผลิต ผู ้น าเข้า ผู ้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่งตาม
มาตรา 51/3 ได ้

  
                                                           
34 มาตรา 51/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
35 มาตรา 51/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
36 มาตรา 51/4 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



มาตรา 51/537  ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย
ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ อาจขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท าการโฆษณาได้   ทั้งนี้ หน่วยงานผู ้รับผิดชอบจะต้องให้
ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รับค าขอ 

การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ ค่าป่วยการที่ได้รับให้
น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การให้ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการตัดอ านาจของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควร 

การใดที่ได้กระท าไปตามความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ถ้าได้
กระท าโดยสุจริตมิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทางอาญา 

  
มาตรา 51/638  ในกรณีผู้ที่ได้รับค าสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา 51/3 หรือมาตรา 

51/4 ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 

มาตรา 51/739  การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51/6 ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบพิจารณาอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

  
มาตรา 52  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้า

มา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข  หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ได้  ในการนี้ หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพ่ือ

                                                           
37 มาตรา 51/5 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
38 มาตรา 51/6 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
39 มาตรา 51/7 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



คืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้น หรือเพื่อการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ40 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้
ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มี
ความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบวัตถุอันตรายนั้นแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนด เพ่ือท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
วัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย41 

ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจ าหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาดหรือขาย
ให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต่วันได้รับมอบ เงินที่ขายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา การ
จ าหน่าย และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพ่ือคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นก าหนดสามเดือนดังกล่าวแล้วยัง
จ าหน่ายไม่ได้หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มีอ านาจสั่งให้
ท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่ต้องท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของวัตถุอันตรายมี
หน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจ านวนนั้นแก่ทางราชการ 

  
มาตรา 52/142  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อน
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในสถานประกอบการหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งให้ผู้นั้นด าเนินการแก้ไขการกระท าดังกล่าว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนด 

  
มาตรา 52/243  เมื่อความปรากฏต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบว่าวัตถุอันตรายที่น าเข้าหรือน าผ่าน

โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งการเก็บรักษาหรือจ าหน่ายอาจมีอันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช 
และสิ่งแวดล้อม และไม่สมควรมีการท าลายหรือจัดการในราชอาณาจักร ให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบเก็บ
ตัวอย่างวัตถุอันตรายเท่าที่จ าเป็นเพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนั้นสั่งให้
ผู้น าเข้าหรือผู้น าผ่านส่งวัตถุอันตรายดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร่งด่วน 

                                                           
40 มาตรา 52 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
41 มาตรา 52 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
42 มาตรา 52/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
43 มาตรา 52/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้ผู้น าเข้าหรือผู้น าผ่านเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้ การก าหนดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบประกาศก าหนด 

  
มาตรา 5344 (ยกเลิก) 
  
มาตรา 54  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย สถานที่เก็บ

รักษาวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยว่าเป็นสถานที่เช่นว่านั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาท าการของสถานที่ดังกล่าว หรือเข้าไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสั ยว่าบรรทุกวัตถุ
อันตราย เพ่ือตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย 

(2) น าวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจสอบ 

(3) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือ
สิ่งใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 

(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได ้

 

มาตรา 55  วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของใด ๆ ที่ได้ยึด
หรืออายัดไว้ตามมาตรา 54 (3) ถ้าสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่าย หรือถ้าการเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าแห่งสิ่งของนั้น ให้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีโดยค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย 
และให้น ามาตรา 52 วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้มิใช่เป็นทรัพย์ที่ต้องริบตามมาตรา 
88 หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดหรือคืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้น ๆ ให้แก่ผู้ควรได้รับคืนโดยมิชักช้า 

                                                           
44 มาตรา 53 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้ หรือเงินที่ขายได้ ให้แจ้งการคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาของผู้ควรได้รับคืน แต่ในกรณีไม่รู้ตัวผู้ควรได้รับคืนหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา ถ้า
ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับที่ได้แพร่หลายในท้องที่ที่ได้ยึดหรืออายัดสิ่งของนั้น หรือการประกาศใน
หนังสือพิมพ์จะไม่คุ้มกับมูลค่าสิ่งของที่จะคืน ถ้าได้ประกาศไว้ ณ ที่ท าการอ าเภอแห่งท้องที่นั้นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
ให้ถือว่าได้มีการแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือวันที่ครบก าหนดการ
ประกาศ ณ ที่ท าการอ าเภอ แล้วแต่กรณี 

ผู้ขอรับคืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าภาระต่าง ๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือพิมพ์
พร้อมเงินเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของเงินจ านวนดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่สามารถจะคืนได้เพราะหาตัวผู้ควรได้รับคืนไม่พบ ก็ให้รักษาสิ่งของที่ยึดไว้ หรือเงินที่
จะคืนให้นั้นไว้ แล้วแต่กรณี หากภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่ได้แจ้งแก่ผู้ควรได้รับคืนและไม่มีผู้ควรได้รับคืนมาขอรับ ก็
ให้ตกเป็นของรัฐ 

  
มาตรา 56  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนด 

หมวด 3 

หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง 

 

  
มาตรา 57  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เป็นการลบล้างหรือจ ากัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่งที่

บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น 

  
มาตรา  58   เ พื ่อประโยชน ์ในการก าหนดหน ้าที ่และความร ับผ ิดตามหมวดนี ้ ใ ห้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวัตถุที่ให้ถือว่าเป็นวัตถุ
อันตรายตามความในหมวดนี้ 

  
มาตรา 59  ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใช้ในการผลิต การก าหนด

วิธีการและขั้นตอนที่วางใจได้ของการผลิต การจัดให้มีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้ การ
เคลื่อนย้าย และการขนส่ง การจัดให้มีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของ
การเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่า
อาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว 

  



มาตรา 60  ผู้น าเข้าวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการเลือกหาผู้ผลิต การตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุอันตราย การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนส่งและผู้ขนส่ง ความ
เหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจ
คาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว 

  
มาตรา 61  ผู้ขนส่งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ใช้ในการขนส่งหรือ

ยานพาหนะและอุปกรณ์ ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของวิธีการขนส่ง ความถูกต้อง
ของการจัดวางบนยานพาหนะ และความไว้วางใจได้ของลูกจ้างหรือผู้จัดท าการงานให้แก่ตนหรือร่วมกับตน 

  
มาตรา 62  ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือได้

ของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าหรือผู้ที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นให้แก่ตน ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความ
เหมาะสมของการเก็บรักษาและความไว้วางใจได้ของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายได้ว่า
อาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว 

  
มาตรา 6345  ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง  

มาตรา 64  ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใด ต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายของ
บุคคลดังกล่าวอันเกิดแต่วัตถุอันตรายนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะ
ความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 

  
มาตรา 65  นายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของกิจการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่บุคคล

ตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ได้กระท าไปในการท างานให้แก่ตน แต่ชอบที่จะได้ชดใช้จากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่
ตนจะมีส่วนผิดในการสั่งให้ท า การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอ่ืนอันมีผลโดยตรงให้เกิดการละเมิดขึ้น
นั้น 

 

มาตรา 6646  ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายส่ง ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป ผู้ขายปลีก คน
กลาง และผู้มีส่วนในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา 
63 หรือมาตรา 64 ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย 

                                                           
45 มาตรา 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 
46 มาตรา 66 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 



มาตรา 67  สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุ
ความเมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวัตถุอันตรายและผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน 

ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่พึงจ่ายระหว่างผู้ที่เข้าใจกันว่าต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและผู้มีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะปรากฏว่าการเจรจานั้นไม่อาจตกลง
กันได้ 

  
มาตรา 68  ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 หรือมาตรา 66 ที่ได้ช าระค่า

สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับผู้ที่ส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ตน หรือแก่ผู้ซึ่งท างานให้แก่
ตน และบรรดาผู้ที่มีส่วนในการส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าวในล าดับต่าง ๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็
ได้ไปจนถึงผู้ผลิต โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภายในสามปีนับแต่วันที่ตนได้ช าระค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ใช้สิทธิไล่เบี้ย
นั้นเป็นผู้ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้เกิดการละเมิดขึ้น ผู้นั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินจากความรับผิด
โดยเฉพาะของตนเท่านั้น 

  
มาตรา 69  ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม ถ้า

รัฐได้รับความเสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความ
เสียหายให้เกิดการคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์ไม่มีเจ้าของ 
หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดิน เมื่อได้รับค าร้องขอจากหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกล่าวให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายของรัฐดังกล่าวได้ 

  
มาตรา 69/147  ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม 

และได้มีการท าประกันตามมาตรา 20 (1/1) ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย
จากวัตถุอันตราย และให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐในการเข้าช่วยเหลือ 
เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดข้ึน 

จ านวนค่าเสียหายเบื้องต้น การเก็บรักษาค่าเสียหายเบื้องต้น และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้รับจากผู้รับประกันภัยในการที่หน่วยงานของรัฐเข้า
ช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดข้ึน ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

                                                           
47 มาตรา 69/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



ให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นตามวรรคสามเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 69 และ
ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเพ่ิมเติม 

เมื่อผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้ผู้รับประกันภัยดังกล่าวมี
สิทธิไล่เบี้ยเอากับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
  

หมวด 4 

บทก าหนดโทษ 

 

 

มาตรา 70  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา 14  หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา 54 (4) ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 70/148  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/1 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 70/249  ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/2 วรรคหนึ่งหรือ

วรรคหก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/2 วรรคหนึ่งหรือวรรคหก ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/2 วรรคสองหรือวรรคหก ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 7150  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 วรรคห้า มาตรา 41 หรือมาตรา 43 วรรค

สอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา 72  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคสอง หรือตามมาตรา 
23 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

                                                           
48 มาตรา 70/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
49 มาตรา 70/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
50 มาตรา 71 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



มาตรา 73  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 74  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดแสนบาท 

  
มาตรา 74/151  ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา 73 หรือมาตรา 

74 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษที่ระบุใน
อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

  
มาตรา 74/252  การกระท าความผิดตามมาตรา 73 หรือมาตรา 74 ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี
ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา 18 หากผู้กระท าความผิดมีสัญชาติไทย แม้จะ
กระท านอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 

ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระท านั้นอีก ถ้า 

(1) ได้มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ 

(2) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว 

ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษส าหรับการกระท านั้นตามค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศมา
แล้วแต่ยังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษ
เลยก็ได้  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้ว 

  
มาตรา 74/353  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู ้รับผิดชอบก าหนดตามมาตรา  44 (2) 

ส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขที ่รัฐมนตรีผู ้ร ับผิดชอบก าหนดตามมาตรา 44 (2) ส าหรับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

                                                           
51 มาตรา 74/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
52 มาตรา 74/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
53 มาตรา 74/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



ผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื ่อนไขที่รัฐมนตรีผู ้ร ับผิดชอบก าหนดตามมาตรา 44 (2) ส าหรับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 75  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 (1) หรือมาตรา 45 (5) ส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจ

เกิดอันตรายโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุ อันตรายชนิดที่ 3 ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

  
มาตรา 76  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 (2) หรือมาตรา 45 (5) ส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไม่มี

ประโยชน์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

มาตรา 77  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 (3) ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปด
หมื่นบาท 

  
มาตรา 78  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 (4) ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 79  ถ้าการกระท าตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรือมาตรา 78 เกี่ยวกับวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 2 ผู้กระท าต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว 

  
มาตรา 8054  ถ้าการกระท าตามมาตรา 75 มาตรา 76 หรือมาตรา 77 เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิด

ที่ 1 ผู้กระท าต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว 

 

                                                           
54 มาตรา 80 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 



มาตรา 81  ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 82  ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ

สาระส าคัญประการอ่ืนอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืน ท า หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอัน
เป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีกภายในหกเดือนนับแต่วันกระท าความผิดครั้ง
ก่อน ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 83  ผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่

ถูกต้อง หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช้ หรือให้แก้ไขตามมาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 84  ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจ้างท าฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้าง

ติดตรึงฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างท าลายส่วนอันเป็นสาระส าคัญของฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ส าหรับวัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดตามความในหมวด 2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 84/155  ผู้ใดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา 51 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51/1 ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 84/256  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51/2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

                                                           
55 มาตรา 84/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
56 มาตรา 84/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



มาตรา 84/357  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา 51/3 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 85  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ

ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 85/158  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 52/1 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 86  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 

54 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
 

มาตรา 87  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 
และเป็นกรณีที่มีการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ถ้ามีพฤติการณ์ให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระท าความผิด
เช่นนั้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในค าพิพากษาห้ามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่
วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้ 

  
มาตรา 87/159  ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้วครั้งหนึ่ง 

ถ้าได้กระท าผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับท่ีเคยถูกลงโทษแล้วนั้นซ้ าอีก ให้ศาลเพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของ
อัตราโทษส าหรับความผิดนั้น 

  
มาตรา 87/260  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการหรือผู้จัดการ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร เฉพาะ หรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ ต้องสั่งการหรือกระท าการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  

                                                           
57 มาตรา 84/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
58 มาตรา 85/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
59 มาตรา 87/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
60 มาตรา 87/2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 
2560 



มาตรา 8861  วัตถุอันตรายที่ผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่าน น ากลับเข้ามา ส่งกลับออกไป หรือมีไว้
ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกล่าว เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีค าพิพากษาให้ริบ ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว
เพ่ือท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในกรณีที่ต้องท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร ให้ศาลมีค าสั่งในค าพิพากษาให้เจ้าของช าระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนให้แก่ทางราชการด้วย 

  
มาตรา 8962  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิดที่มี

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 74 วรรคสอง ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และ
เมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้กระท าความผิด
ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา63 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี
อ านาจเปรียบเทียบก็ได้  ทั้งนี้ การเปรียบเทียบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้มี
อ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมและได้แก้ไขของกลางที่ยึดหรือ
อายัดไว้ให้ถูกต้อง 

(2) ในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้
ตกเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ยินยอมให้เปรียบเทียบได้แก้ไขของกลางให้ถูกต้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการ
อายัดของกลางนั้นเสีย 

บรรดาสิ่งของที่ตกเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้จัดการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนด 

  
  

                                                           
61 มาตรา 88 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 
62 มาตรา 89 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
63 มาตรา 89 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 



บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 90  ค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษและยังอยู่ในระหว่าง

พิจารณาให้ถือเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่ค าขออนุญาตมีข้อแตกต่างไปจากค า
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพ่ือให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 91  ใบอนุญาตและใบส าคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกให้แก่บุคคลใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย

วัตถุมีพิษก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก าหนดไว้ 
  
มาตรา 92  ให้ทบทวนบรรดาวัตถุหรือสิ่งอ่ืนใดที่มีการประกาศก าหนดให้เป็นวัตถุมีพิษธรรมดา

และวัตถุมีพิษร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ และด าเนินการออกประกาศก าหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 
ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

ในระหว่างที่การด าเนินการตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
วัตถุมีพิษยังคงใช้บังคับต่อไปได้ เว้นแต่บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษให้ใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน และให้การต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับได้
ทันทีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ 

มาตรา 93  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษให้คงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียม64 

 

  
(1) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย                        ฉบับละ         15,000     บาท 

(2) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย                                   ฉบับละ         20,000     บาท 

(3) ใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย                                 ฉบับละ         20,000     บาท 

(4) ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย                                ฉบับละ         20,000     บาท 

(5) ใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย                     ฉบับละ         20,000     บาท 

(6) ใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย                          ฉบับละ           2,000     บาท 

(7) ใบอนุญาตน าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย                        ฉบับละ           2,000     บาท 

(8) ใบแทนใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย                ฉบับละ           1,000     บาท 

(9) ใบแทนใบอนุญาต                                             ฉบับละ           1,000     บาท 

(10) การต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียน 

วัตถุอันตรายครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมส าหรับ 

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

(11) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

ส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

(12)65 ใบน าผ่าน                                                   ฉบับละ         20,000    บาท 

  
 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันมีการน าวัตถุอันตราย
มาใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่
บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อมได้ แม้ว่าในขณะนี้จะมีกฎหมายที่ใช้ควบคุมวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายอยู่บ้าง
แล้วก็ตาม แต่ก็มีอยู่หลายฉบับและอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นได้
ออกมาต่างยุคต่างสมัยกัน ท าให้มีบทบัญญัติที่แตกต่างกันและยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมวัตถุอันตรายต่าง ๆ ทุกชนิด และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดระบบบริหารให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
64 อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
65 อัตราค่าธรรมเนียม (12) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 



                      
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 254466 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่า
ด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และว่าด้วยการท าลายอาวุธเหล่านี้ ซึ่งท าขึ้นเมื่อวันที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2536 ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวก าหนดมาตรการควบคุมเก่ียวกับการผลิต ได้มา จัดเก็บ ใช้ และโยกย้าย
สารเคมีพิษและสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีในอาณาเขตของบรรดารัฐภาคีและรัฐนอก
ภาคี รวมทั้งก าหนดให้รัฐภาคีออกกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเพ่ือใช้บังคับกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยู่ใน
อาณาเขตหรือเขตอ านาจของรัฐภาคีที่กระท าการละเมิดมาตรการดังกล่าว และให้ขยายขอบเขตการบังคับใช้
กฎหมายให้ครอบคลุมถึงการกระท าที่ต้องห้ามตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติของรัฐ
ภาคี ซึ่งกระท านอกอาณาเขตของรัฐภาคีด้วย สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ใน
เรื่องมาตรการในการควบคุมการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่เป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษที่
ระบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254567 

  
มาตรา 98  ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

(1) ให้แก้ไขค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” และค าว่า “ผู้แทน
กรมโยธาธิการ” เป็น “ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน” 

(2) ให้เพ่ิม “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน” เป็นผู้รักษาการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ใน
ขอบอ านาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง

                                                           
66 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118/ตอนที่ 106 ก/หน้า 5/16 พฤศจิกายน 2544 
67 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255168 

  
มาตรา 23  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งด ารง

ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

  
มาตรา 24  ค าขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขอตาม

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 25  ให้ใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่

ออกให้ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่
ก าหนดไว้ 

  
มาตรา 26  ให้ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 หรือใบรับแจ้งการ

ด าเนินการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงใช้ได้ต่อไปอีกสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

  

                                                           
68 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125/ตอนที่ 38 ก/หน้า 23/25 กุมภาพันธ์ 2551 



หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพปัญหา
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ทวีความรุนแรงขึ้น มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ านาจของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน การก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด การก าหนดอายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการด าเนินการวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 การอนุญาตให้มีการผลิต 
น าเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 รวมทั้งการยกเลิกอ านาจจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี ่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. 256069 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
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6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256270 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 28  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้

บ ังค ับเป ็นกรรมการผู ้ทรงคุณว ุฒ ิตามพระราชบัญญัต ิว ัตถ ุอ ันตราย พ.ศ. 2535 ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเต ิมโดย
พระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

  
มาตรา 29  เรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  
มาตรา 30  ใบรับแจ้งการด าเนินการน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และใบอนุญาตน าเข้าวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 3 ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าผ่านวัตถุอันตรายให้ถือว่าเป็นใบน าผ่านตามมาตรา 20/2 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าใบรับแจ้งหรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี จะสิ้นอายุ 

ค าขอเกี่ยวกับการแจ้งน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน าผ่านวัตถุอันตรายที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอแจ้งน าผ่านวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 หรือค าขออนุญาตน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามมาตรา 20/2 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่ค าขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 31  บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่

ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียง เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
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พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

  
มาตรา 32  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหต ุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได้
ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังไม่มีการก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าผ่าน การน ากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป รวมทั้งการโฆษณาวัตถุอันตรายไว้
โดยเฉพาะ ประกอบกับกลไกการควบคุมวัตถุอันตรายยังไม่อาจขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ดังนั้น 
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าผ่านวัตถุอันตรายไว้เป็นการเฉพาะ และมีมาตรการก ากับดูแล
อย่างเคร่งครัด โดยมิให้เปลี่ยนแปลงการน าผ่านวัตถุอันตรายเป็นการน าเข้าหรือให้ตกเป็นของแผ่นดิน เพ่ือป้องกันมิ
ให้น าวัตถุอันตรายที่น าผ่านในราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์หรือปล่อยทิ้งโดยไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้และเกิด
อันตรายในราชอาณาจักร รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน ากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไปเพ่ือเป็นการลด
ภาระแก่ผู้ประกอบการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภคยิ่งขึ้น และแก้ไข
เพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประธานกรรมการและปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนการควบคุมวัตถุอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก าหนดให้มีการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนใน
กรณีการน าวัตถุอันตรายมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา และ
ก าหนดให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพ่ือชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายและผู้เข้าช่วยเหลือ 
เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษและบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 256271 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา 12  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รักษาการ
หรือเป็นผู้รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้
รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี 1 ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม หากเป็น
กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ให้เปลี่ยนเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในบัญชี 2 ท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ 

มาตรา 17  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรมขึ้น เพื่อให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนาประเทศ  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้    


