
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
วัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี ้ เ รียกวา  “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี ้
(๑) วัตถุระเบิดได 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หนา ๒๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) วัตถุกัดกรอน 
(๙) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
(๑๐) วัตถุอยางอ่ืน ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย

แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือ

รวมบรรจ ุ
“นําเขา” หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน 
“สงออก” หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ขาย” หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคา และ

ใหหมายความรวมถึงการมีไวเพ่ือขายดวย 
“มีไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพ่ือตนเองหรือ

ผูอ่ืน และไมวาจะเปนการมีไวเพ่ือขาย เพ่ือขนสง เพ่ือใช หรือเพ่ือประการอื่นใด และรวมถึงการ
ทิ้งอยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความครอบครองดวย 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใด ๆ ซึ่งแสดงไวที่วัตถุ
อันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุ
อันตรายดวย 

“อนุสัญญาหามอาวุธเคมี”๒ หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลติ 
สะสม และใชอาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๓๖ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผู รับผิดชอบแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริมและติดตามดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้๓ 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๓ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับ
ออกประกาศ  ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
   

 
มาตรา  ๖๔  ใหมีคณะกรรมการวัตถุ อันตรายคณะหนึ่ ง  ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการ
ขนสงทางบก อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
ธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน ผูแทนกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและประสบการณที่ เ ก่ียวของกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือกฎหมาย และอยางนอยหาคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่
เปนตัวแทนขององคการสาธารณประโยชนและมีประสบการณการดําเนินงานดานการคุมครอง
สุขภาพอนามัย ดานการคุมครองผูบริโภค ดานการเกษตรกรรมยั่งยืน ดานการจัดการปญหาวัตถุ
อันตรายในทองถ่ิน หรือดานสิ่งแวดลอม 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)๕ กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกํากับดูแลวัตถุอันตรายเมื่อ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เก่ียวของรับไปเปนแนวทางปฏิบัติ 

                                                 
๔ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๗ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑/๑)๖ ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออก
ประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 

(๒)๗ ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ 
มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา 
๔๗ (๕) 

(๓) ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอน
ทะเบียนวัตถุอันตราย 

(๔) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผู รับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ ในเรื่องใด ๆ เก่ียวกับวัตถุ
อันตราย 

(๕) พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุ
อันตราย 

(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ ในการนี้
จะระบุช่ือของวัตถุอันตรายหรือช่ือของผูประกอบการที่เก่ียวของดวยก็ได 

(๗) สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับวัตถุอันตรายตาง ๆ ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่
ที่กฎหมายกําหนด 

(๘) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุมวัตถุอันตราย และการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิด
จากวัตถุอันตรายเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกัน
ไมได 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ

                                                 
๖ มาตรา ๗ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๗ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้ง
ซอม ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลวนั้น 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยัง

มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตาม

ความเหมาะสม 
 
มาตรา ๑๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่

คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมวตัถุอันตราย 
   

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น แตถามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นอาจมีมติใหนําบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับเปนการเพิ่มเติมหรือแทนที่กฎหมายวาดวยการนั้นได  ทั้งนี้ โดยจะ
กําหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขอยางใดไวในมตินั้นก็ได 

มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๑๕/๑๙  ในการมีมติหรือการใหความเห็นของคณะกรรมการ การให

ความเห็นชอบของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายอื่น และการออกประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคํานึงถึงอนุสัญญาหามอาวุธเคมีและสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศอื่นประกอบดวย 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว 

พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพ่ือหามการครอบครอง 
การจําหนาย หรือการใชวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดก็ได 

 
มาตรา ๑๗  ใหจัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือ

เปนศูนยกลางประสานงานในเรื่องขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตาง ๆ รวมทั้งจาก
ภาคเอกชน เพ่ือรวบรวมและใหบริการขอมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูใน
ตางประเทศ การนําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ การเคล่ือนยาย การใชสอย การทําลาย และ
การอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง 

 
มาตรา ๑๘  วัตถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้ 
(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก 

หรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก 

หรือการมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดดวย 

(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก 
หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 

(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา 
การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

เพ่ือประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 
หรือส่ิงแวดลอม ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย 
                                                 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดเวลาการใชบังคับและหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 
 
มาตรา ๑๙  เมื่อหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการ

บริหารสวนกลางมีคําขอเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง กําหนดใหหนวยงานนั้น
เปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด หรือบางสวนเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นได  ทั้งนี้ 
โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จํานวนบุคลากร ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณ
งานในความรับผิดชอบเปนสําคัญ 

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอ่ืนใหรัฐมนตรีของหนวยงานที่มีคํา
ขอเปนผูรับผิดชอบยืนยันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเชนวานี้ ใหนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 

 
มาตรา ๒๐  ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑)๑๐ กําหนดปริมาณ องคประกอบ คุณสมบัติและส่ิงเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธี

ตรวจ และทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บ
รักษา การกําจัด การทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การให
สงตัวอยาง หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่
จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวาง
ประเทศประกอบดวย 

(๑/๑)๑๑ กําหนดใหมีการดําเนินการถายทอดความรูเก่ียวกับวัตถุอันตรายและ
ใหมีการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพยสินซึ่ง
เกิดจากการประกอบกิจการ 

(๒)๑๒ กําหนดใหมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดตาม (๑) และ (๑/๑) 

(๓) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสาระสําคัญในวัตถุ
อันตราย 

(๔) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาว 
(๕) ระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ไดรับการยกเวนตาม

มาตรา ๓๖ 
 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๐ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๒๐ (๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๒๐ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐/๑๑๓  ผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๑๑๔  ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ชนิดที่ ๑ ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) 
(๒) และ (๓) 

 
มาตรา ๒๒๑๕  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามผูใดผลิต นําเขา สงออก 

หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการ
ดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใหผูผลิต ผูนําเขา ผู
สงออก หรือผูมีไวในครอบครอง แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงาน
เจาหนาที่ออกใบรับแจงเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจง โดยใบรับแจงใหใชไดตามระยะเวลา
ที่กําหนดในใบรับแจงระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกินสามปนับแตวันที่ออกใบรับแจง 

การแจง การออกใบรับแจง การขอตออายุ และการตออายุใบรับแจง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตอง
ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) 
ดวย 

 
มาตรา ๒๓  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา 

สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที ่

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดกรณีที่พึงอนุญาตไดและกรณีที่จะอนุญาต
ไมไดไวใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาและให
กําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหชัดเจนดวย 

ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตอง
ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) 

                                                 
๑๓ มาตรา ๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นั้นดวย๑๖ 
 
มาตรา ๒๔  เมื่อไดมีประกาศระบุช่ือวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใหผูผลิต 

ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๓ ภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว และในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหผูนั้น
ประกอบกิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามคําขอนั้น 

 
มาตรา ๒๕  ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมากฎหมายหรือพฤติการณได

เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุสําคัญเพื่อคุมครองความปลอดภัย ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออก
ใบอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไขในการอนุญาตไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่

กําหนดไวในใบอนุญาต แตมิใหกําหนดเกินสามปนับแตวันออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๗  ผูไดรับใบอนุญาตถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคํา

ขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับอนุญาต
และใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุ

ใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่แจงการไมอนุญาตหรือไมตออายุ
ใบอนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๙  ถาพนักงานเจาหนาที่ไมตออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ

ไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณการตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มี
อยูในครอบครองไดภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตหรือทราบ
คําส่ังของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํา
มาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน 

หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๓ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลบเลือนหรือชํารุด 
 
มาตรา ๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใชไดเกินสามเดือนตองแสดงใบอนุญาต

หรือใบแทนไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๓๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาสั่งพักใชใบอนุญาตมี
กําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งป และถาเปนกรณีสําคัญจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได 

 
มาตรา ๓๓  ผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มีสิทธิ

อุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือ
เพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๓๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายที่มี

อยูในครอบครองไดภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบ
คําส่ังของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํา
มาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๕  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพน

กําหนดหาปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๓๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของ

คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิต
และลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายเปนที่ทราบกันแนชัดโดยทั่วไป 

การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่อยูนอก
รายชื่อของประกาศตามวรรคหนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อ
ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลว ใหผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๒๒ หรือออกใบอนุญาตใหผลิต
หรือนําเขาตามมาตรา ๒๓ ได  ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไม
ตองข้ึนทะเบียนอีกถามีผูข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอ่ืนที่มีเหตุ
อันควร ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหมีอายุไมเกินหกปนับแตวันที่ออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียน๑๗ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๖ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา๑๘ 

 
มาตรา ๓๗  ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจําเปนตองผลิตหรือนําเขามา

ซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอ่ืนเพื่อใชใน
การผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับใหการผลิตหรือ
การนําเขาตองไดรับอนุญาตหรือตองข้ึนทะเบียนเสียกอน ผูขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงาน
เจาหนาที่เพ่ือผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายนั้นไดตามพระราชบัญญัตินี้โดยใหไดรับยกเวนไม
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 

การผลิตหรือการนําเขามาตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อ

คณะกรรมการเห็นวา 
(๑) วัตถุอันตรายที่ขอข้ึนทะเบียนไมเปนที่เช่ือถือไดวามีคุณประโยชนตามที่ขอ

ข้ึนทะเบียนไว หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม 
โดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได 

(๒) วัตถุอันตรายที่ขอข้ึนทะเบียนใชช่ือในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทํา
ใหเขาใจผิดจากความเปนจริง หรือ 

(๓) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายปลอม หรือเปนวัตถุอันตราย
ที่พนักงานเจาหนาที่ส่ังเพิกถอนทะเบียนแลว 

คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๓๙  เพ่ือประโยชนในการคุมครองบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ

ส่ิงแวดลอม ใหพนักงานเจาหนาที่โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขรายการ
ทะเบียนวัตถุอันตรายไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๔๐  วัตถุอันตรายใดที่ได ข้ึนทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมี

ประโยชนตามที่ข้ึนทะเบียนไว หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 
หรือส่ิงแวดลอมโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ใหพนักงานเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได 

คําส่ังเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด 
เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแลว สิทธิในการผลิต นําเขา สงออก 

                                                 
๑๘ มาตรา ๓๖ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเปนอันระงับไป 
 
มาตรา ๔๑  เจาของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตองจัดการทําลายหรือ

ดําเนินการกับวัตถุอันตรายของตนตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังภายในระยะเวลาที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๓๒๐  หามผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิด

ที่ ๔ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงานผูรับผิดชอบเฉพาะกรณีเพ่ือใชเปนสาร
มาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การขออนุญาต การอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๔ ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ และใหนํามาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศใหวัตถุอันตรายดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด
หรือแตบางสวนตามที่เห็นสมควรได 

(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจกอใหเกิดอันตรายนอยหรือซึ่ง
การบังคับตามมาตรการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดภาระเกินความสมควร 

(๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องคการของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกําหนด 

 
มาตรา ๔๕  หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ดังตอไปนี ้
(๑) วัตถุอันตรายปลอม 
(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๔) วัตถุอันตรายที่ตองข้ึนทะเบียนแตมิไดข้ึนทะเบียนไว 
(๕) วัตถุอันตรายที่ถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน 
การมีไวในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะ

ทําลาย หรือการสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่ หรือการครอบครองเพื่อการอยางอ่ืนตามหนาที่ที่
                                                 

๑๙ มาตร ๔๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดในกฎหมาย 
 
มาตรา ๔๖  ผูใดรูวาวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเปนวัตถุอันตราย

ตามมาตรา ๔๕ ผูนั้นตองทําลาย ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตองสงมอบใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) 

 
มาตรา ๔๗  วัตถุอันตรายหรือส่ิงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม 
(๑) ส่ิงที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน 
(๒) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกําหนดเวลาที่

วัตถุอันตรายหมดอายุการใชเกินความเปนจริง 
(๓) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่

ผลิตซึ่งมิใชความจริง 
(๔) วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง 
(๕)วัตถุ อันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวา เกณฑค า

คลาดเคลื่อนตามมาตรา  ๒๐ (๓) ในระดับที่ รัฐมนตรีผู รับผิดชอบโดยความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๘  วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๑) วัตถุ อันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคา

คลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) แตไมถึงระดับที่กําหนดตามมาตรา ๔๗ (๕) 
(๒) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ ส่ิงเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มี

ความสําคัญตอคุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑที่กําหนดหรือที่ข้ึนทะเบียนไว 
 
มาตรา ๔๙  วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
(๑) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใชตามที่แสดงไวในฉลาก 
(๒) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตาม

มาตรา ๔๗ (๕) หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 
มาตรา ๕๐  เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๐ (๑) 

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูผลิตหรือผูนําเขาเลิกใชฉลากดังกลาว หรือดําเนินการแกไขฉลาก
นั้นใหถูกตอง 

 
มาตรา ๕๑  การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองผูบริโภค และเพ่ือประโยชนในการควบคุมโฆษณาใหถือวาวัตถุอันตรายที่มีการ
กําหนดฉลากตามมาตรา ๒๐ (๑) เปนสินคาที่มีการควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลาก
ตามกฎหมายดังกลาวโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผู
มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให
ถูกตองได ในการนี้หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูนั้นสงออกไปซึ่ง
วัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้นมาให หรือเพ่ือการอื่นตามความ
เหมาะสมก็ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด๒๑ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมีความสามารถ
หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบวัตถุอันตรายนั้น
แกพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่กําหนด เพ่ือทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี โดยคํานึงถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย 

ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจําหนายไดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขาย
ทอดตลาดหรือขายใหแกหนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวันไดรับมอบ เงินที่ขายไดเมื่อ
หักคาใชจายในการเก็บรักษา การจําหนาย และคาภาระที่เก่ียวของแลวใหเก็บไวเพ่ือคืนแกเจาของ 
แตถาพนกําหนดสามเดือนดังกลาวแลวยังจําหนายไมไดหากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาการผอน
เวลาตอไปจะเปนอันตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมีอํานาจสั่งใหทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี 

ในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีหากมีคาใชจายเกิดขึ้นใหเจาของ
วัตถุอันตรายมีหนาที่จายหรือชดใชเงินจํานวนนั้นแกทางราชการ 

 
มาตรา ๕๒/๑๒๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก 

หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย 
ความเสียหายหรือความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในสถานประกอบการหรือที่อยู
ใกลเคียงกับสถานประกอบการ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นดําเนินการแกไขการ
กระทําดังกลาว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

 
มาตรา ๕๓๒๓  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๔  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุ

อันตราย สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวานั้นในระหวาง
เวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว หรือเขาไปในพาหนะ

                                                 
๒๑ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที ่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๕๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยวาบรรทุกวัตถุอันตราย เพ่ือตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงใด ๆ ที่เก่ียวกับวัตถุอันตราย 

(๒) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไป
เปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ 

(๓) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุด
บัญชี เอกสารหรือส่ิงใด ๆ ที่เก่ียวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มา
เพ่ือประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๕๕  วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและ

ส่ิงของใด ๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๕๔ (๓) ถาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงาย 
หรือถาการเก็บไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือ
คาใชจายจะเกินสวนกับคาแหงส่ิงของนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายหรือจัดการตาม
ควรแกกรณีโดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย และใหนํามาตรา ๕๒ 
วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวมิใชเปนทรัพย
ที่ตองริบตามมาตรา ๘๘ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี ใหพนักงานเจาหนาทีถ่อนการ
อายัดหรือคืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้น ๆ ใหแกผู
ควรไดรับคืนโดยมิชักชา 

ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว หรือเงินที่ขายได ใหแจงการคืนโดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูควรไดรับคืน แตในกรณีไมรูตัวผูควร
ไดรับคืนหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา ถาไดประกาศในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับที่ไดแพรหลายในทองที่
ที่ไดยึดหรืออายัดสิ่งของนั้น หรือการประกาศในหนังสือพิมพจะไมคุมกับมูลคาส่ิงของที่จะคืน ถา
ไดประกาศไว ณ ที่ทําการอําเภอแหงทองที่นั้นไมนอยกวาสิบหาวัน ใหถือวาไดมีการแจงเมื่อครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดประกาศในหนังสือพิมพ หรือวันที่ครบกําหนดการประกาศ ณ ที่ทํา
การอําเภอ แลวแตกรณี 

ผูขอรับคืนตองรับผิดชอบชดใชคาภาระตางๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศ
ในหนังสือพิมพพรอมเงินเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของเงินจํานวนดังกลาว 

ในกรณีที่ไมสามารถจะคืนไดเพราะหาตัวผูควรไดรับคืนไมพบ ก็ใหรักษาสิง่ของที่
ยึดไว หรือเงินที่จะคืนใหนั้นไว แลวแตกรณี หากภายในหนึ่งปนับตั้งแตไดแจงแกผูควรไดรับคืน
และไมมีผูควรไดรับคืนมาขอรับ ก็ใหตกเปนของรัฐ 

 
มาตรา ๕๖  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนด 
 

หมวด ๓ 
หนาที่และความรับผิดทางแพง 

   
 

มาตรา ๕๗  บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลางหรือจํากัดหนาที่และความ
รับผิดทางแพงที่บุคคลมีอยูตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๕๘  เพ่ือประโยชนในการกําหนดหนาที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุที่ใหถือวา
เปนวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้ 

 
มาตรา ๕๙  ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชในการผลิต 

การกําหนดวิธีการและขั้นตอนที่วางใจไดของการผลิต การจัดใหมีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยตอการใช การเคลื่อนยาย และการขนสง การจัดใหมีฉลากที่แสดงสภาพอันตราย
ของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสม
ของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาว 

 
มาตรา ๖๐  ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต การ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย การตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก การ
เลือกวิธีการขนสงและผูขนสง ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสม
ของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาว 

 
มาตรา ๖๑  ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของส่ิงที่ใชใน

การขนสงหรือยานพาหนะและอุปกรณ ความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสม
ของวิธีการขนสง ความถูกตองของการจัดวางบนยานพาหนะ และความไววางใจไดของลูกจางหรือ
ผูจัดทําการงานใหแกตนหรือรวมกับตน 

 
มาตรา ๖๒  ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการตรวจสอบ

ความเชื่อถือไดของผูผลิตหรือผูนําเขาหรือผูที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตน ความถูกตองของ
ภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของการเก็บรักษาและความไววางใจไดของผูที่รับมอบวัตถุ
อันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว 

 
มาตรา ๖๓  ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง 
 
มาตรา ๖๔  ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหกับบุคคลใด ตองรับผิดชอบเพื่อ

การเสียหายของบุคคลดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้น
เกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง 

 
มาตรา ๖๕  นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผล

แหงละเมิดที่บุคคลตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน แตชอบที่
จะไดชดใชจากบุคคลดังกลาว เวนแตตนจะมีสวนผิดในการสั่งใหทํา การเลือกหาตัวบุคคล การ
ควบคุม หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดขึ้นนั้น 

 
มาตรา ๖๖  ผูผลิต ผูนําเขา ผูขายสง ผูขายปลีก คนกลาง และผูมีสวนในการ

จําหนายจายแจกทุกชวงตอจากผูผลิตจนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือ 
มาตรา ๖๔ ตองรวมรับผิดในผลแหงการละเมิดดวย 

 
มาตรา ๖๗  สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ

นี้เปนอันขาดอายุความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความเปนวัตถุ
อันตรายและผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทน 

ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกันวาตองรับ
ผิดใชคาสินไหมทดแทนและผูมีสิทธิไดคาสินไหมทดแทน ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะ
ปรากฏวาการเจรจานั้นไมอาจตกลงกันได 

 
มาตรา ๖๘  ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา 

๖๖ ที่ไดชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหายแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุ
อันตรายใหแกตน หรือแกผูซึ่งทํางานใหแกตน และบรรดาผูที่มีสวนในการสงมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาวในลําดับตาง ๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ไดไปจนถึงผูผลิต โดยตองใชสิทธิ
ไลเบี้ยภายในสามปนับแตวันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยนั้นเปนผูที่จงใจ
หรือประมาทเลินเลอทําใหเกิดการละเมิดขึ้น ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรับ
ผิดโดยเฉพาะของตนเทานั้น 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืช 

หรือส่ิงแวดลอม ถารัฐไดรับความเสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการเขาชวยเหลือ เคลื่อนยาย 
บําบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายใหเกิดการคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพ
เดิม หรือเปนความเสียหายตอทรัพยไมมีเจาของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนความเสียหาย
ตอทรัพยสินของแผนดิน เมื่อไดรับคํารองขอจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุ
อันตรายดังกลาวใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐ
ดังกลาวได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๐  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔  หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียก
ตามมาตรา ๕๔ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๐/๑๒๔  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๑๒๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคหา มาตรา ๔๑ 

หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ 

วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป 

หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 

หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก 

หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดแสนบาท 
 
มาตรา ๗๔/๑๒๖  ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา 

๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษ
หรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๗๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖ มาตรา ๗๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔/๒๒๗  การกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่
เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่
ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา 
๑๘ หากผูกระทําความผิดมีสัญชาติไทย แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษใน
ราชอาณาจักร 

หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา 
(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ 
(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว 
ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลใน

ตางประเทศมาแลวแตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 

 
มาตรา ๗๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิก

ถอนทะเบียนเพราะอาจเกิดอันตรายโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ถาเปนการกระทํา
เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก 
หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

 
มาตรา ๗๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิก

ถอนทะเบียนเพราะไมมีประโยชนตามที่ข้ึนทะเบียนไว ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก 
หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่แสนบาท 

 
มาตรา ๗๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๓) ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตราย

ชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ

ปรับไมเกินแปดหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๔) ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตราย

ชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๙  ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา 

๗๘ เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไวใน
                                                 

๒๗ มาตรา ๗๔/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตราดังกลาว 
 
มาตรา ๘๐  ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา 

๗๘ เก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตรา
ดังกลาว 

 
มาตรา ๘๑  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๒  ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ 

คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไมวาจะเปนของตนเองหรือ
ผูอ่ืน ทํา หรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิด
ความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวัน
กระทําความผิดครั้งกอน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๓  ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการ

แสดงฉลากไมถูกตอง หรือขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไขตาม
มาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๔  ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากท่ีไมถูกตองตาม

กฎหมาย หรือรับจางติดตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางทําลายสวนอันเปน
สาระสําคัญของฉลากที่ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดตามความใน
หมวด ๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๕/๑๒๘  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๕๒/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
                                                 

๒๘ มาตรา ๘๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๖  ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๗  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ 

หรือมาตรา ๗๒ และเปนกรณีที่มีการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ถามีพฤติการณใหเห็นวา
บุคคลดังกลาวอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นอีก ศาลจะส่ังไวในคําพิพากษาหามการประกอบการ
เก่ียวกับวัตถุอันตรายมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได 

 
มาตรา  ๘๗/๑๒๙  ผู ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทํ าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาไดกระทําผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ํา
อีก ใหศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอีกก่ึงหนึ่งของอัตราโทษสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๘๗/๒๓๐  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการ ผูจัดการหรือผูเช่ียวชาญ บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ
กระทําความผิดนั้น ตองรับผิดตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา
การกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
มาตรา ๘๘  วัตถุอันตรายที่ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองโดยไม

ชอบดวยพระราชบัญญัตินี้ ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกลาว เครื่องมือและอุปกรณที่เก่ียวของ 
หรือทรัพยสินใดบรรดาที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบ ใหสงมอบแกหนวยงานที่รับผิดชอบควบคมุวตัถุ
อันตรายดังกลาวเพื่อทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรตอไป 

ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําส่ังในคําพิพากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่
เกิดข้ึนใหแกทางราชการดวย 

 
มาตรา ๘๙๓๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป

หรือมีโทษปรับสถานเดียว ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดได
เสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูกระทําความผิดไดรับแจง ใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจาหนาที่ใหมีอํานาจเปรียบเทียบก็ได  ทั้งนี้ การเปรียบเทียบใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

                                                 
๒๙ มาตรา ๘๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ มาตรา ๘๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑ มาตรา ๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไข
ของกลางที่ยึดหรืออายัดไวใหถูกตอง 

(๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของ
กลางที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 

ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบไดแกไขของกลางใหถูกตองแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย 

บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว
ใหจัดการตามระเบียบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๙๐  คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดย่ืนไวตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษและยัง
อยูในระหวางพิจารณาใหถือเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอ
อนุญาตมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่ง
ใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๑  ใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกใหแกบุคคลใด ๆ 

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่
กําหนดไว 

 
มาตรา ๙๒  ใหทบทวนบรรดาวัตถุหรือส่ิงอ่ืนใดที่มีการประกาศกําหนดใหเปน

วัตถุมีพิษธรรมดาและวัตถุมีพิษรายแรงตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ และดําเนินการออก
ประกาศกําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษยังคงใชบังคับตอไปได เวนแตบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการ
วัตถุมีพิษใหใชบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน และให
การตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับไดทันทีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวย
วัตถุมีพิษ 

 
มาตรา ๙๓  บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวย

วัตถุมีพิษใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม๓๒ 
   

 
(๑) ใบสาํคญัการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตผลติวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนญุาตนาํเขาวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนญุาตสงออกวัตถอัุนตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนญุาตมีไวครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนญุาตผลติตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนญุาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบสําคญัการขึน้ทะเบียนวตัถุอันตราย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๐) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

วัตถุอันตรายครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

(๑๑) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 

                                                 
๓๒ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันมีการ
นําวัตถุอันตรายมาใชในกิจการประเภทตาง ๆ เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจ
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย และส่ิงแวดลอมได แมวาในขณะนี้จะมี
กฎหมายที่ใชควบคุมวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายอยูบางแลวก็ตาม แตก็มีอยูหลายฉบับและอยูใน
อํานาจหนาที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งกฎหมายเหลานั้นไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทํา
ใหมีบทบัญญัติที่แตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
วัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตใหครอบคลุมวัตถุอันตรายตาง ๆ ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมยิ่งข้ึน พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการ
ประสานงานกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกลาว
ดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๓๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยจะเขาเปน
ภาคีอนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต สะสม และใชอาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธ
เหลานี้ ซึ่งทําข้ึนเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งอนุสัญญาดังกลาวกําหนดมาตรการ
ควบคุมเกี่ยวกับการผลิต ไดมา จัดเก็บ ใช และโยกยายสารเคมีพิษและสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่
ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีในอาณาเขตของบรรดารัฐภาคีและรัฐนอกภาคี รวมทั้งกําหนดให
รัฐภาคีออกกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเพื่อใชบังคับกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่อยูในอาณา
เขตหรือเขตอํานาจของรัฐภาคีที่กระทําการละเมิดมาตรการดังกลาว และใหขยายขอบเขตการ
บังคับใชกฎหมายใหครอบคลุมถึงการกระทําที่ตองหามตามอนุสัญญาหามอาวุธเคมีของบุคคล
ธรรมดาที่มีสัญชาติของรัฐภาคี ซึ่งกระทํานอกอาณาเขตของรัฐภาคีดวย สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเรื่องมาตรการในการควบคุมการกระทําใด ๆ 
เก่ียวกับวัตถุอันตรายที่เปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธ
เคมีและบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับพันธกรณีตามอนุสัญญาหามอาวุธเคมี  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๔ 
 

มาตรา ๙๘  ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๑) ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” และ

คําวา “ผูแทนกรมโยธาธิการ” เปน “ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน” 

                                                 
๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๐๖ ก/หนา ๕/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 
๓๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใหเพ่ิม “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” เปนผูรักษาการ เฉพาะท่ี
เก่ียวกับวัตถุที่อยูในขอบอํานาจหนาที่ของกระทรวงพลังงาน 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๓๕ 
 

มาตรา ๒๓  ใหกรรมการผู ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๔  คําขอใด ๆ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวา

เปนคําขอตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๒๕  ใหใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดที่ ๓ ที่ออกใหตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ . ๒๕๓๕ กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว 

 

                                                 
๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๘ ก/หนา ๒๓/๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖  ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ 
หรือใบรับแจงการดําเนินการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
ที่ออกใหตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คง
ใชไดตอไปอีกสามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน ซึ่งมีสภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ทวีความรุนแรงขึ้น มีผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
เก่ียวกับองคประกอบ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย วาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อํานาจของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 
เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของประชาชน การกําหนดใหผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด การกําหนดอายุและการตออายุใบรับ
แจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ 
หรือชนิดที่ ๓ การอนุญาตใหมีการผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ 
รวมทั้งการยกเลิกอํานาจจับกุมของพนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมให
เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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