
พระราชบัญญัต ิ 
วัตถุอันตราย 
พ .ศ. 2535  

______________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบนั  

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให ประกาศวา โดยท่ี
เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวตัถุมีพิษจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดย
คําแนะนาํและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาต ิทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้ 
      มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. 2535  
      มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
      มาตรา 3 ใหยกเลิก 
                (1) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 
                (2) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 
      มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
                วัตถุอันตราย หมายความวา วัตถุดังตอไปนี ้ 
                (1) วัตถุระเบิดได  
                (2) วัตถุไวไฟ  
                (3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด  
                (4) วัตถุมีพิษ  
                (5) วัตถุที่ทําใหเกดิโรค  
                (6) วัตถุกัมมันตรงัสี  
                (7) วัตถุที่กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
                (8) วัตถุกัดกรอน  
                (9) วัตถุที่กอใหเกดิการระคายเคือง  
                (10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 
หรือส่ิงแวดลอม  
               ผลิต หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือ รวมบรรจ ุ 
               นําเขา หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรหรือนาํผาน  
               สงออก หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจกัร  



               ขาย หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคาและ ใหหมายความรวมถึงการมีไว
เพื่อขายดวย  
               มีไวในครอบครอง หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรอื ผูอ่ืน และไมวาจะเปนการมี
ไวเพื่อขาย เพือ่ขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิง้อยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความ
ครอบครองดวย  
               ฉลาก หมายความวารูป รอยประดิษฐหรือขอความใด?ซ่ึงแสดงไวทีว่ัตถุ อันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือ
หีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือภาชนะ  
               บรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุอันตรายดวย  
               พนักงานกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย  
               พนักงานเจาหนาที ่หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงตั้งใหปฏิบตัิ การตามพระราชบัญญัตินี้  
               รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ มอบหมายใหรับผิดชอบ
ควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา 19  
      มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริม และติดตามดูแลการดําเนินงานของ
เลขานุการ และผูชวยเลขานกุารของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม เกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกจิการอื่นกับออกประกาศ ทัง้นี้ เพื่อปฏิบัตกิารตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบังคบัได  

 
หมวด 1  

คณะกรรมการวัตถุอันตราย  
______________  

      มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงอตุสาห กรรมเปนประธาน
กรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดกีรมการแพทย อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดี กรมตํารวจ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดกีรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวด ลอมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
และผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตัง้ไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และอธิบดกีรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรม การและเลขานุการ และผูแทนกรมโยธาธิการ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ผูแทนกรมวิชาการ เกษตร ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เปนผูชวยเลขานกุาร กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมคีวามรูความ
เชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกีย่วของกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือ
กฎหมาย และอยางนอยสองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวฒุิที่ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชนเพื่อการ
คุมครองสุขภาพอนามัย หรือส่ิงแวดลอม  
      มาตรา 7 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาทีด่ังตอไปนี ้ 
                (1) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรมในการออกประกาศ ตามมาตรา 18 วรรคสอง 
และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง  
                (2) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา 20 มาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 
37 วรรคสอง มาตรา 44 และมาตรา 47(5)  
                (3) ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรบัขึ้นทะเบยีน หรือเพิกถอน ทะเบียนวัตถุอันตราย  
                (4) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง อุตสาหกรรม 
หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ ในเรื่อง ? เกี่ยวกับวัตถุอันตราย  
                (5) พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุ อันตราย  
                (6) แจงหรือโ?ษณาขาวสารเกีย่วกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ ในการนี ้จะระบุช่ือของวัตถุ
อันตรายหรือช่ือของผูประกอบการที่เกี่ยวของดวยก็ได  
                (7) สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนกังานเจาหนาที่สวนราชการหรือ หนวยงานของรัฐที่มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตาง ? ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที ่ 
กฎหมายกําหนด  
                (8) เสนอความเหน็ตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะ รัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุม
วัตถุอันตรายและการปองกันและเยยีวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุ  
อันตรายเพื่อเปนแนวปฏิบัตใินการดําเนินงานของหนวยงานตาง ? ของรัฐ  
                (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะ กรรมการ  
      มาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิซ่ึงพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งอีกได  
      มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิพนจากตําแหนง เมื่อ  
                (1) ตาย  
                (2) ลาออก  
                (3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที ่มีความประพฤติ เส่ือมเสียหรือหยอน
ความสามารถ  
                (4) เปนบุคคลลมละลาย  
                (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ  



                (6) ไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ ผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
      มาตรา 10 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวฒุิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิซ่ึงแตงตั้งไวแลวยงัมี
วาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม หผูไดรับ แตงตัง้อยูในตาํแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงตั้งไวแลวนั้น  
      มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒดิํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตง ตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึน้ใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึน้ใหม  
      มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ จํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชมุ ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ใหมีเสียงหนึง่ใน
การลง คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
กรรมการผูไดมีสวนไดเสียเปนการสวนตวัในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เร่ืองนั้น  
      มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัตกิารอยาง หนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายกไ็ด ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนนิงานของอนุกรรมการไดตามความ
เหมาะสม  
      มาตรา 14 ในการปฏิบัตหินาที่ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ มอบหมายมีอํานาจ
ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบคุคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ? มาเพือ่ประกอบการพจิารณาได
ตามความจําเปน  

 
หมวด 2  

การควบคุมวัตถุอันตราย  
______________  

      มาตรา 15 ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลวใหบงัคับตาม บทบัญญัติแหง
กฎหมายวาดวยการนั้น แตถามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย
ดวยการนั้นอาจมีมติใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใช บังคับเปนการเเพิม่เติมหรือแทนที่กฏหมายวาดวย
การนั้นได ทั้งนี้ ยจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข อยางใดไวในมตินัน้ก็ได มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผูรักษา
การตามกฎหมายวาดวยการนั้นประกาศในราชกิจจา นุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
      มาตรา 16 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม จะมี
การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพือ่หามการครอบครองการจําหนายหรือ การใชวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยาง



ใดก็ได  
      มาตรา 17 ใหจดัตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเปนศูนยกลาง ประสานงานในเรื่อง
ขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตาง? รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวม และใหบริการขอมูลทุกชนิด
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขาหรือการ ผลิตภายในประเทศ การเคลือ่นยาย การใช
สอย การทําลาย และการอื่นใดอันเกีย่วเนื่อง  
      มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้  
                (1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายทีก่ารผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  
                (2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายทีก่ารผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  
และวิธีการทีก่าํหนดดวย  
                (3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายทีก่ารผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง
ตองรับใบอนญุาต  
                (4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแกวัตถุอันตรายทีห่ามมิใหมกีารผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวใน
ครอบครอง 
                เพื่อประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบคุคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิง แวดลอม ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเหน็ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาระบุ
ช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนดิของวัตถุอันตราย กําหนดเวลาการ ใชบังคับและหนวยงานผูรับผิดชอบใน
การควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว  
      มาตรา 19 เมื่อหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบรหิารสวน กลางมีคําขอเปน
ผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดเพื่อดําเนินการตามพระราช บัญญัตินี้ใหคณะกรรมการ
พิจารณาและเสนอความเหน็ตอรัฐมนตีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ การอออกประกาศตามมาตรา 18 วรรค
สอง กําหนดใหหนวยงานนัน้เปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดําเนินการทั้งหมด หรือบางสวนเกีย่วกับวัตถุอันตราย
นั้นได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดาน จํานวนบุคคลากร ความสัมพันธกับภารกจิหลักและปริมาณงาน
ในความรับผิดชอบเปนสําคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเหน็เปนอยางอื่นใหรัฐมนตรีของหนวยงานที่มีคําขอ
เปนผูรับผิดชอบยืนยนัตอคณะกรรมการภายในสามสิบวนั ในกรณีเชนวานี้ ใหนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง  
อุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉยั  
      มาตรา 20 ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา  
                (1) กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและส่ิงเจอืปน ภาชนิบรรจุ วิธีตรวจและ ทดสอบภาชนะ ฉลาก การ
ผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกาํจัด การ ทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุ
อันตราย การใหแจงขอเทจ็จริง การใหสงตวัอยาง หรือการอื่นใด เกี่ยวกบัวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา 
หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวาง



ประเทศประกอบดวย  
                (2) กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ อยางหนึ่งอยางใดตาม 
(1)  
                (3) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสารสําคัญในวัตถุ อันตราย  
                (4) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบยีนวตัถุอันตรายดังกลาว  
                (5) ระบุช่ือ หรือคุณสมบัติของวตัถุอันตรายและกรณีทีไ่ดรับการยกเวนตาม มาตรา 36  
      มาตรา 21 ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1ตองปฏิบัติตามประกาศ
ของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20(1) (2) และ (3)  
      มาตรา 22 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 36 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไว ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการดังกลาวใหพนักงาน  
เจาหนาที่ทราบกอน  
      เมื่อไดมีประกาศระบวุัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนดิที ่2 ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผู มีไวครอบครอง แจง
การดําเนนิการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนกังานเจาหนาที่ทราบภายใน เวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 
ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตองปฏิบัติตาม ประกาศของรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (2) และ (3) ดวย  
      มาตรา 23 ภายใตบังคับบทบัญญัตมิาตรา 36 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่ง วัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาที ่การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดกรณีที่พึงอนญุาตไดและกรณี
ที่จะอนุญาตไมไดไวใหชัดเจนเทาที ่จะกระทําได เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาและใหกาํหนด
ระยะเวลาสําหรับการ พิจารณาอนุญาตใหชัดเจนดวย ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3 ตองปฏิบัติตาม ประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (2 ) และ (3) นั้นดวย  
      มาตรา 24 เมื่อไดมีประกาศระบุช่ือวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ใหผูผลิต ผูนําเขา ผู สงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดงักลาวยืน่คําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 23 ภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 
และในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไม
อนุญาตตามคําขอนั้น  
      มาตรา 25 ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมากฎหมายหรือพฤตกิารณไดเปลี่ยนแปลง ไปหรือมีเหตุสําคัญ
เพื่อคุมครองความปลอดภยั ใหพนกังานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตมีอํานาจ ส่ังแกไขเพิม่เติมเงื่อนไขในการ
อนุญาตไดตามความจาํเปน  
      มาตรา 26 ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน ใบอนุญาต แตมิให
กําหนดเกนิสามปนับแตวันออกใบอนุญาต  
      มาตรา 27 ผูไดรับใบอนญุาตถาประสงคจะขอตออายใุบอนุญาตจะตองยื่นคําขอเสียกอน ใบอนญุาตสิ้นอายุ เมื่อ



ไดยืน่คําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับอนุญาตและใหประกอบ กิจการตอไปไดจนกวาพนักงาน
เจาหนาทีจ่ะสัง่ไมตออายุใบอนุญาตนั้น การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที ่กําหนดในกฎกระทรวง  
      มาตรา 28 ในกรณีพนกังานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขอ อนุญาตหรือผูตออายุ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในสามสิบวันนบัแตวนัที ่ไดรับหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาทีแ่จงการไมอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต คําวินิจฉยัของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด  
      มาตรา 29 ถาพนักงานเจาหนาที่ไมตออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดมีคํา วินิจฉยัใหยกอุทธรณการ
ตออายุใบอนญุาต ผูขอตออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบ ครองไดภายในกําหนดสามเดือนนับแต
วันทราบคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตหรือทราบคําส่ังของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหยกอทุธรณ แลวแตกรณี หากพน
กําหนดเวลาดงักลาวแลวใหนํามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม  
      มาตรา 30 ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขี้นทะเบยีนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน หรือ ชํารุดในสาระสําคัญ 
ใหผูไดรับอนญุาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบยีน วัตถุอันตรายตอพนกังาน
เจาหนาทีภ่ายในสิบหาวันนับแตวนัที่ไดทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือชํารุด  
      มาตรา 31 ผูไดรับใบอนญุาตซึ่งมีอายุไดเกินสามเดือนตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทน ไวในที่เปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนญุาตนั้น  
      มาตรา 32 เมื่อปรากฎตอพนักงานเจาหนาที่วาผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาสั่งพกัใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่ เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งป และ
ถาเปนกรณีสําคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเลยก็ได  
      มาตรา 33 ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบให เปนทีสุ่ด การอุทธรณตามวรรค
หนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบ อนุญาต  
      มาตรา 34 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 จะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบครองไดภายใน กําหนด
สามเดือนนับแตวนัทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบคําส่ังของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแต
กรณี หากพนกําหนดเวลาดงักลาวแลวใหนํามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม  
      มาตรา 35 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหาป นับแตวนัที่ถูกเพกิ
ถอนใบอนุญาต  
      มาตรา 36 ใหรัฐมนตรวีาการกระทวงอตุสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดรายชื่อของวตัถุอันตรายทีก่ระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจกอใหเกิด อันตรายเปนที่ทราบกันแน
ชัดโดยทัว่ไป การผลิต หรือการนําเขา ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่อยูนอกรายชื่อของ ประกาศตาม
วรรคหนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนแลวจึงจะ
ผลิตหรือนําเขาตามมาตรา 22 หรือจึงจะออกใบอนุญาตใหผลิตหรือนาํเขา ตามมาตรา 23 ได ทั้งนี ้เวนแตจะมี



ประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียน อีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยาง
เดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอ่ืนที่มีเหตุอันควร การขอขึ้นทะเบยีนวตัถุอันตรายและการออกใบสาํคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรผูีรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการ
กําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
      มาตรา 37 ในกรณีที่การขึ้นทะเบยีนวตัถุอันตรายจําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะ ขอ
ขึ้นทะเบยีนหรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุ อันตรายที่จะขอขึน้ทะเบียน และวัตถุ
อันตรายนั้นมกีฎหมายบงัคับใหการผลิตหรือการนําเขาตองไดรับอนญุาตหรือตองขึ้นทะเบยีนเสยีกอนผูขอขึ้น
ทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจาหนาที่เพื่อ ผลิตหรือนําเขาซ่ึงวัตถุอันตรายนั้นไดตามพระราชบัญญัตินี้โดยให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม ขั้นตอนและวิธีการทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น การผลิตหรือการนําเขามา
ตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผู รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการ
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
      มาตรา 38 หามมิใหพนักงานเจาหนาทีรั่บขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นวา  
                (1) วัตถุอันตรายทีข่อขึ้นทะเบียนไมเปนที่เชื่อถือไดวามีคุณประโยชนตามที่ ขอขึ้นทะเบยีนไว หรือหาก
นํามาใชแลวอาจเกิดอนัตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม โดยไมมวีิธีปกติตามควรที่จะปองกันได  
                (2) วัตถุอันตรายทีข่อขึ้นทะเบียนใชช่ือในทาํนองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจ ทําใหเขาใจผิดจากความเปน
จริง หรือ  
                (3) วัตถุอันตรายทีข่อขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายปลอม หรือเปนวัตถุ อันตรายที ่พนักงานเจาหนาทีส่ั่ง
เพิกถอนทะเบยีนแลว คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนของพนกังานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด  
      มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการคุมครองบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม ใหพนกังาน เจาหนาที่โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายไดตามความ จําเปน  
      มาตรา 40 วัตถุอันตรายใดที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีประโยชนตามที่ขึ้น ทะเบียนไวหรือหาก
นํามาใชแลวอาจเกิดอนัตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมโดยไม มวีิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ให
พนักงานเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ เพกิถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนัน้ได คําส่ังเพิกถอน
ทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด เมื่อมีการเพกิถอนทะเบยีนวัตถุอันตรายใดแลว สิทธิในการผลิต นําเขา 
สงออก หรือมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเปนอนัระงับไป  
      มาตรา 41 เจาของวัตถุอันตรายที่ถูกเพกิถอนทะเบยีนตองจัดการทําลายหรือดําเนนิการ กับวัตถุอันตรายของงตน
ตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคาํส่ังภายในระยะเวลาที่พนกังานเจาหนาทีก่ําหนด และใหนํามาตรา 52 วรรคสอง วรรค
สามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม  
      มาตรา 42 ผูผลิตเพื่อการคา ผูนําเขาเพือ่การคา ผูสงออกเพี่อการคา ผูเก็บรักษาเพือ่การคา หรือผูขายซ่ึงวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
แตอัตราคาธรรมเนียมนัน้ตองไมเกินอัตราตามทายพระราชบัญญัตินี้ ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหเสียเงนิเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน ในกรณีที่คางชาํระโดยไมมเีหตุอันควรและเปนกรณีที่มี



ใบอนุญาตในการดําเนนิการ พนักงานเจาหนาที่ จะสั่งพกัใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามควรแกกรณีก็ได  
      มาตรา 43 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เมื่อรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
ไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวตัถุอันตรายชนิดที่ 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําส่ังของ
พนักงานเจาหนาที่ และใหนาํมาตรา 41 มาใชบังคับโดย อนุโลม  
      มาตรา 44 ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใหวัตถุ อันตราย
ดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนตาม ที่เห็นสมควรได  
                (1) วัตถุอันตรายซึง่โดยลักษณะหรือปริมาณอาจกอใหเกดิอันตรายนอยหรือ ซ่ึงการบังคับตามมาตรการ
ตาง ? ตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดภาระเกินความสมควร  
                (2) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกจิ องคการของรัฐ สภากาชาด
ไทย หรือหนวยงานอื่นตามทีจ่ะเห็นสมควรกําหนด  
      มาตรา 45 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัตถุอันตรายชนดิ
ที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดังตอไปนี้  
                (1) วัตถุอันตรายปลอม  
                (2) วัตถุอันตรายผดิมาตรฐาน  
                (3) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ  
                (4) วัตถุอันตรายทีต่องขึ้นทะเบยีนแตมิไดขึ้นทะเบียนไว  
                (5) วัตถุอันตรายทีถู่กสั่งเพิกถอนทะเบียน  
      การมีไวในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะทําลาย หรือการสงมอบแก
พนักงานเจาหนาที่ หรือการครอบครองเพื่อการอยางอื่นตามหนาที่ที่กาํหนดในกฎหมาย  
      มาตรา 46 ผูใดรูวาวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเปนวตัถุอันตรายตามมาตรา 45 ผูนั้นตองทําลาย 
ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตองสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศที่ออกตามมาตรา 20 (1)  
      มาตรา 47 วัตถุอันตรายหรือส่ิงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม  
                (1) ส่ิงที่ทําเทียมวตัถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน  
                (2) วัตถุอันตรายทีแ่สดงชื่อวาเปนวัตถุอันตรายอื่นหรือแสดงกําหนดเวลาที ่วัตถุอันตรายหมดอายกุารใช
เกินความเปนจริง  
                (3) วัตถุอันตรายทีแ่สดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ ผลิตซ่ึงมิใชความจริง  
                (4) วัตถุอันตรายทีแ่สดงวาเปนวตัถุอันตรายทีข่ึ้นทะเบยีนไวซ่ึงมิใชความจริง  
                (5) วัตถุอันตรายทีผ่ลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาด เคล่ือนตามมาตรา 20 (3) ใน
ระดับที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเหน็ของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
      มาตรา 48 วัตถุอันตรายดงัตอไปนี้ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน  
                (1) วัตถุอันตรายทีผ่ลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาด เคล่ือนตามมาตรา 20 (3) แต



ไมถึงระดับทีก่ําหนดตามมาตรา 47 (5)  
                (2) วัตถุอันตรายทีผ่ลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ ส่ิงเจือปน หรือลักษณะอื่นทีม่ีความสําคัญตอคุณสมบัติของ
วัตถุอันตรายผดิไปจากเกณฑที่กําหนดหรอืที่ขึ้นทะเบยีนไว  
      มาตรา 49 วัตถุอันตรายดงัตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคณุภาพ  
                (1) วัตถุอันตรายทีห่มดอายกุารใชตามที่แสดงไวในฉลาก  
                (2) วัตถุอันตรายทีแ่ปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอม ตามมาตรา 47 (5) หรือวัตถุ
อันตรายผิดมาตรฐาน  
      มาตรา 50 เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 20 (1) คณะกรรมการ มีอํานาจสั่งใหผูผลิต
หรือผูนําเขาเลิกใชฉลากดังกลาว หรือดําเนนิการแกไขฉลากนั้นใหถูกตอง  
      มาตรา 51 การควบคุมการโ?ษณาวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง ผูบริโภค และเพื่อ
ประโยชนในการควบคุมโ?ษณาใหถือวาวตัถุอันตรายทีม่ีการกําหนดฉลากตามมาตรา 20 (1) เปนสินคาที่มีการ
ควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกลาวโดย อนุโลม  
      มาตรา 52 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ผูใด ฝาฝนหรอืไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาทีม่ี อํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน 
หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองไดในการนี้ หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาทีจ่ะ
อนุญาตใหผูนัน้สงออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้น เพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนัน้มาให หรือเพื่อการ
อ่ืนตามความเหมาะสมก็ได โดย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วธีิการและเงื่อนไขที่พนกังานเจาหนาที่กําหนด เมื่อมกีรณี
ตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูผลิต ผูนาํเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตรายดังกลาวไมสามารถ
ปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหบุคคล
ดังกลาวสงมอบวัตถุอันตรายนั้นแกพนกังานเจาหนาที ่ณ สถานที่ที่กําหนด เพื่อทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณ ี
โดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุ อันตรายดังกลาวดวย ในกรณทีี่วตัถุอันตรายนั้นอาจจาํหนายไดให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนนิการขายทอดตลาดหรือ ขายใหแกหนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวนัไดรับมอบ 
เงินที่ขายไดเมือ่หักคาใชจายในการ เก็บรักษา การจําหนาย และคาภาระที่เกี่ยวของแลวใหเก็บไวเพือ่คืนแกเจาของ 
แตถาพนกําหนด สามเดือนดังกลาวแลวยงัจําหนายไมไดหากพนักงานเจาหนาที่เหน็วาการผอนเวลาตอไปจะเปน 
อันตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมีอํานาจสัง่ใหทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณ ีในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการ
ตามควรแกกรณีหากมีคาใชจายเกิดขึ้นใหเจาของวัตถุอันตราย มีหนาทีจ่ายหรือชดใชเงินจํานวนนั้นแกทางราชการ  
      มาตรา 53 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหรือมีเหตอัุนควร สงสัยวากระทําการเชน
วานั้น ใหพนักงานเจาหนาทีม่ีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงานสอบสวนดาํเนิน การตอไปตามกฎหมาย  
      มาตรา 54 ในการปฏิบัตหินาที ่ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี ้ 
                (1) เขาไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุ อันตราย สถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวานั้นในระหวางเวลา พระอาทิตยขึน้ถึงพระอาทติยตกหรือในเวลา
ทําการของสถานที่ดังกลาว หรือเขาไปในพาหนะที่บรรทุก วัตถุอันตรายหรือสงสยัวาบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อ



ตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวตัถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงใด ? ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย  
                (2) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเปนตวัอยางเพื่อ
ตรวจสอบ  
                (3) ตรวจคน กกั ยดึ หรืออายัดวตัถุอันตราย ภาชนะบรรจุวตัถุอันตราย สมุด บัญชี เอกสารหรือส่ิงใด ? ที่
เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้  
                (4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ? มาเพื่อประกอบการพิจารณาได  
      มาตรา 55 วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวตัถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของใด ? ที่ไดยึดหรืออายัดไวตาม
มาตรา 54 (3) ถาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงาย หรือถาการเก็บ ไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรอื
อันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือคาใชจายจะเกนิสวนกับ คาแหงส่ิงของนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลาย
หรือจัดการตามควรแกกรณโีดยคํานึงถึง อันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย และใหนาํมาตรา 52 วรรค
สามและวรรคสี่ มาใช บังคับโดยอนุโลม ถาพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเหน็วาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวมิใชเปน
ทรัพยที่ตองริบ ตามมาตรา 88 หรือพนักงานอัยการสั่งเดด็ขาดไมฟองคดี ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดหรือ 
คืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้น? ใหแกผูควรไดรับคืนโดย มิชักชา ใน
กรณีที่มีการคนืสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว หรือเงินที่ขายได ใหแจงการคืนโดยสงทางไปรษณยี ลงทะเบียนตอบรับไป
ยังภูมิลําเนาของผูควรไดรับคืน แตในกรณีไมรูตัวผูควรไดรับคืนหรือรูตัวแตไม รูภูมิลําเนา ถาไดประกาศใน
หนังสือพิมพหนึ่งฉบับที่ไดแพรหลายในทองที่ที่ไดยดึหรืออายัดสิ่งของ นั้น หรือการประกาศในหนังสือพิมพจะไม
คุมกับมูลคาส่ิงของที่จะคืน ถาไดประกาศไว ณ ทีท่ําการ อําเภอแหงทองที่นั้นไมนอยกวาสิบหาวัน ใหถือวาไดมี
การแจงเมื่อครบกําหนดเจด็วนันับแตวันทีไ่ด ประกาศในหนังสือพิมพ หรือวันที่ครบกําหนดการประกาศ ณ ที่ทํา
การอําเภอ แลวแตกรณ ีผูขอรับคืนตองรับผิดชอบชดใชคาภาระตาง ? ของรัฐที่เกิดขึน้เพราะการประกาศในหนังสือ 
พิมพพรอมเงนิเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของเงินจํานวนดังกลาว ในกรณีที่ไมสามารถจะคืนไดเพราะหาตวัผูควรไดรับคนื
ไมพบ ก็ใหรักษาสิ่งของที่ยืดไว หรือ เงนิทีจ่ะคืนใหนัน้ไว แลวแตกรณ ีหากภายในหนึ่งปนับตั้งแตไดแจงแกผูควร
ไดรับคืนและไมมีผูควร ไดรับคืนมาขอรับก็ใหตกเปนของรัฐ  
      มาตรา 56 ในการปฏิบัตหินาที ่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตวัแกบุคคลซึ่ง เกี่ยวของ บัตรประจําตวั
พนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด  

 
หมวด 3  

หนาท่ีและความรับผิดทางแพง  
______________  

      มาตรา 57 บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลางหรือจํากัดหนาทีแ่ละความรับผิดทาง แพงที่บคุคลมีอยูตาม
บทบัญญติในหมวดอืน่หรือของบทกฎหมายอื่น  



      มาตรา 58 เพื่อประโยชนในการกําหนดหนาที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ใหรัฐมนตรีวาการ กระทรวง
อุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุทีใ่หถือวาเปนวัตถุอันตราย ตามความในหมวดนี้  
      มาตรา 59 ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมดัระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชในการผลิต การกําหนด วิธีการและขั้นตอนที่
วางใจไดของการผลิต การจัดใหมภีาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตอ การใช การเคลื่อนยาย และการ
ขนสง การจดัใหมีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพยีงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และ
การตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไป จากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบ
วัตถุอันตรายดงักลาว  
      มาตรา 60 ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุอันตราย 
การตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนสงและ ผูขนสง ความเหมาะสมของการ
เก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุ อันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวา
อาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว  
      มาตรา 61 ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของสิ่งที่ใชในการขนสงหรือ ยานพาหนะและ
อุปกรณ ความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลากความเหมาะสมของวิธีการขนสง ความถูกตองของการจัดวางบน
ยานพาหนะ และความไววางใจไดของลูกจางหรือผูจัดทาํการงานใหแก ตนหรือรวมกับตน  
      มาตรา 62 ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือ ไดของผูผลิตหรือผู
นําเขาหรือผูที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตนความถูกตองของภาชนะบรรจุและ ฉลาก ความเหมาะสมของการเก็บ
รักษาและความไววางใจไดของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตน หรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุ
อันตรายดังกลาว  
      มาตรา 63 ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอนั
เกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาความ เสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือ
เกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง  
      มาตรา 64 ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหกับบุคคลใด ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหาย ของบุคคลดังกลาว
อันเกิดแตวตัถุอันตรายนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนัน้เกดิแตเหต ุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู
ตองเสียหายนัน้เอง  
      มาตรา 65 นายจาง ตวัการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดที่ บุคคลตามมาตรา 63 
หรือมาตรา 64 ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน แตชอบที่จะไดชดใชจาก บุคคลดังกลาว เวนแตตนจะมีสวนผิด
ในการสั่งใหทาํ การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่น อันมีผลโดยตรงใหเกดิการละเมิดขึน้นั้น  
      มาตรา 66 ผูผลิต ผูนําเขา ผูขายสง ผูขายปลีก คนกลาง และผูมีสวนในการจําหนายจายแจก ทุกชวงตอจากผูผลิต
จนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกดิการละเมิดตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ตอง รวมรับผิดในผลแหงการละเมิดดวย  
      มาตรา 67 สิทธิเรียกรองคาเสียหายอนัเกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เปนอัน ขาดอายุความเมื่อพน
สามปนับแตวนัที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความเปนวัตถุอันตรายและผู พึงตองใชคาสินไหมทดแทน ถามีการ



เจรจาเกีย่วกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกนัวาตองรับผิดใชคาสินไหม ทดแทนและผูมีสิทธิ์ไดคา
สินไหมทดแทน ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะปรากฏวาการเจรจานั้น ไมอาจตกลงกันได  
      มาตรา 68 ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 หรือมาตรา 66 ที่ไดชําระ คาสินไหมทดแทนใหแก
ผูเสียหายแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุอันตรายใหแกตน รือแกผูซ่ึงทํางานใหแกตน และบรรดาผูที่มี
สวนในการสงมอบวัตถุอันตรายดังกลาวในลําดับตาง ? ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนกไ็ดไปจนถึงผูผลิต 
โดยตองใชสิทธิไลเบี้ยภายในสามปนับแต วันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยนั้นเปนผูที่จง
ใจหรือประมาทเลินเลอทําให เกิดการละเมิดขึ้น ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรบัผิดโดยเฉพาะ
ของตนเทานั้น  
      มาตรา 69 ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืช หรือส่ิงแวดลอม ถารัฐไดรับความ
เสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการเขาชวยเหลือ เคล่ือนยาย บําบัด บรรเทา หรือ ขจัดความเสยีหายใหเกิดการคนื
สูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเปนความเสียหาย ตอทรัพยไมมีเจาของ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนความเสียหายตอทรัพยสินของแผนดินเมือ่ได รับคํารองขอจากหนวยงานที่ใบรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกลาวใหพนักงานอัยการม ีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายของรฐัดังกลาวได  

 
หมวด 4  

บทกําหนดโทษ  
______________  

      มาตรา 70 ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ? ตามที่คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการสั่ง
ตามมาตรา 14 หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนงัสือเรียกตามมาตรา 54 (4) ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  
      มาตรา 71 ผูใดไมปฎิบัตติามมาตรา 21 มาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 41 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
      มาตรา 72 ผูใดฝาฝนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคสอง หรือ ตามมาตรา 23 วรรคสาม 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จําทั้งปรับ  
      มาตรา 73 ผูใดฝาฝนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  
      มาตรา 74 ผูใดฝาฝนมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไม เกินหนึ่งลานบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทาํโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน  
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดงักลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกนิแปดแสนบาท  



      มาตรา 75 ผูใดฝาฝน มาตรา 45 (1) หรือมาตรา 45 (5) สําหรับกรณพีิกถอนทะเบยีน เพราะอาจเกิดอันตรายโดย
ไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ผูกระทําตองระวางโทษจําคกุ
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดย
ประมาทของผูนําเขา ผูสงออก หรือมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดงักลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกนิ
หาแสนบาท  
      มาตรา 76 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (2) หรือมาตรา 45 (5) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบยีน เพราะไมมปีระโยชนตามที่
ขึ้นทะเบยีนไว ถาเปนการกระทําเกีย่วกับวตัถุอันตรายชนิดที่ 3 ผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับ
ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผู
สงออก หรือผูมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่แสนบาท  
      มาตรา 77 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (3) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนดิที่ 3 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทาํโดยประมาท 
ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกิน แปดหมื่นบาท  
      มาตรา 78 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (4) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนดิที่ 3 ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ
สามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
      มาตรา 79 ถาการกระทําตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรือมาตรา 78 เกี่ยวกบั วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 
ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว  
      มาตรา 80 ถาการกระทําตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรือมาตรา 78 เกี่ยวกบั วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 
ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว  
      มาตรา 81 ผูไดรับใบอนญุาตผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งหมืน่
บาท  
      มาตรา 82 ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญ
ประการอื่นอนัเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืนทํา หรือใชฉลาก ที่มีขอความอันเปนเท็จหรือ
ขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
      ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันกระทําความผิด คร้ังกอน ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
      มาตรา 83 ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลาก ไมถูกตอง หรือขายวตัถุ
อันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไขตามมาตรา 50 ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
      ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกิน ส่ีหมื่นบาท  
      ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตองระวางโทษจําคกุ ไมเกินหนึ่งป 



หรือปรับไมเกนิหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  
      มาตรา 84 ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือ รับจางติดตรึงฉลากที่
ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางทําลายสวนอันเปนสาระสําคัญของฉลากที่ ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับวัตถุ
อันตรายอยางหนึ่งอยางใดตามความในหมวด 2 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  
      มาตรา 85 ผูใดไมปฎิบัตติามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิสามเดือน หรือปรับไมเกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
      มาตรา 86 ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฎิบัติการตาม มาตรา 54 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท  
      มาตรา 87 ในกรณีที่ศาลพิจารณาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 และเปนกรณีที่มกีาร
ยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลกลาวอาจจะ กระทําความผิดเชนนั้นอีก ศาลจะสั่งไว
คําพิพากษาหามการประกอบการเกี่ยวกับวตัถุอันตรายมีกาํหนด  
เวลาไมเกนิหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได  
      มาตรา 88 วัตถุอันตรายทีผ่ลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยพระราช บัญญัตินี้ ภาชนะ
ของวัตถุอันตรายดังกลาว เครื่องมือและอุปกรณที่เกีย่วของ หรือทรัพยสินใดบรรดา ที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบ ใหสง
มอบแกหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวเพื่อทํา ลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรตอไป  
ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําสงในคําพพิากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกทาง ราชการดวย  
      มาตรา 89 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งปหรือมีโทษปรับ สถานเดียว ให
คณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทยีบปรับ
ได       ในกรณีที่มีการยดึหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรยีบเทียบปรับไดตอเมื่อ  
                (1) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยนิยอมและไดแกไข ของกลางที่อายัดไวให
ถูกตอง  
                (2) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของ กลางที่ยึดหรืออายัดไวตก
เปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว       ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทยีบปรับไดแกไข
ของกลางใหถูกตองแลวใหพนักงานเจาหนาที่ ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย  
      บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหจัดการตาม ระเบียบตามที่
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด  

 
บทเฉพาะกาล  

______________  



      มาตรา 90 คําขออนุญาตใด ? ที่ไดยื่นไวตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพษิและยังอยูระหวาง พิจารณาใหถือเปนคํา
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีทีค่ําขออนุญาตมีขอแตก ตางไปจากคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตาม ความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  
      มาตรา 91 ใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนทีอ่อกใหแกบุคคลใด ? ตามกฎหมาย วาดวยวัตถุมีพิษกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว  
      มาตรา 92 ใหทบทวนบรรดาวัตถุหรือส่ิงอ่ืนใดที่มกีารประกาศกําหนดใหเปนวตัถุมีพิษธรรมดา และวัตถุมีพิษ
รายแรงตามกฎหมายวาดวยวัตถุพิษ และดาํเนินการออกประกาศกําหนดเปนวัตถุ อันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 
3 หรือชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัตนิี้ใหแลวเสร็จภายใน หกเดือนนับแตวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ       ใน
ระหวางทีก่ารดําเนินการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย วัตถุมีพษิยังคงใชบังคับ
ตอไปได เวนแตบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ วัตถุมีพิษใหใชบทบัญญัติเกี่ยวกบัคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ตามพระราชบญัญัตินี้แทน และใหการตาง ?ตามพระราชบัญญัติ นี้มีผลใชบังคับไดทนัทีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยวัตถุมีพษิ  
      มาตรา 93 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพษิใหคงใช บังคับไดตอไปเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกบับทแหงพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
อานันท ปนยารชุน  
นายกรัฐมนตร ี

อัตราคาธรรมเนียม  
______________ 

(1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ 5,000 บาท 
(2) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 
(3) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 
(4) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 
(5) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 
(6) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ 1,000 บาท 
(7) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ฉบับละ 1,000 บาท 
(8) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท 



(9) ผูผลิตวัตถุอันตราย ปละ 10,000 บาท 
(10) ผูนําเขาวตัถุอันตราย ปละ 5,000 บาท 
(11) ผูสงออกวัตถุอันตราย ปละ 5,000 บาท 
(12) ผูรับเก็บรักษาเพื่อการคาซ่ึงวัตถุอันตราย ปละ 10,000 บาท 
(13) ผูขายวัตถุอันตราย ปละ 10,000 บาท 
(14) การตออายุใบอนุญาต 
คาธรรมเนียมสําหรับใบอนญุาตแตละประเภท  

      หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาในปจจุบนัมีการนําวัตถุ
อันตราย มาใชในกจิการประเภทตาง ? เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงแก บุคคล สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอมได แมวาในขณะนี้จะมีกฎหมายทีใ่ชควบคุมทวตัถุที่กอใหเกิด
อันตรายอยู บางแลวก็ตาม แตก็มอียูหลายฉบับและอยูในอํานาจหนาที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงกฎหมาย
เทานั้น ไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทําใหมีบทบัญญัติที่แตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุง
กฎหมาย วาดวยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตใหครอบคลุมวัตถุอันตรายตาง ? ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการ ในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการประสานงานกันระหวาง
หนวยงาน ตาง ? ที่เกี่ยวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

   

   

<<< กลับหนาหลัก  
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