
หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

รัฐมนตรีว าการกระทรวงพลังงาน   รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย   รัฐมนตรีว าการ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม  ควบคุม   สงเสริมและติดตามดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ  และ

ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖  ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปนประธานกรรมการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการขนสงทางบก  อธิบดีกรมการคาภายใน  

อธิบดีกรมการแพทย   อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน   อธิบดีกรมประมง   

อธิบดีกรมปศุสัตว  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  เลขาธิการสํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนกระทรวงคมนาคม  ผูแทนสํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินสิบคน 

เปนกรรมการ  และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ  และผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน  

ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผูแทนกรมวิชาการเกษตร  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

และผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเปนผูชวยเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ  

มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี  วิทยาศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  เกษตรศาสตร  

หรือกฎหมาย  และอยางนอยหาคนใหแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนขององคการสาธารณประโยชน

และมีประสบการณการดําเนินงานดานการคุมครองสุขภาพอนามัย  ดานการคุมครองผูบริโภค   

ดานการเกษตรกรรมยั่งยืน  ดานการจัดการปญหาวัตถุอันตรายในทองถิ่น  หรือดานส่ิงแวดลอม” 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  กําหนดนโยบาย  มาตรการและแผนการกํากับดูแลวัตถุอันตรายเมื่อคณะรัฐมนตรี

พิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปเปนแนวทางปฏิบัติ 

(๑/๑)  ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา  ๑๘  

วรรคสอง  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง 

(๒)  ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๐/๑  

มาตรา  ๓๖  วรรคสาม  มาตรา  ๓๗  วรรคสอง  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๔๗  (๕)” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบญัญติัวัตถอุนัตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑)  กําหนดปริมาณ  องคประกอบ  คุณสมบัติและส่ิงเจือปน  ภาชนะบรรจุ  วิธีตรวจ 

และทดสอบภาชนะ  ฉลาก  การผลิต  การนําเขา  การสงออก  การขาย  การขนสง  การเก็บรักษา  การกําจัด  

การทําลาย  การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย  การใหแจงขอเท็จจริง  การใหสงตัวอยาง  หรือการอื่นใด

เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม  ปองกัน  บรรเทา  หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล  สัตว  พืช  

ทรัพย  หรือส่ิงแวดลอม  โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศประกอบดวย 

(๑/๑)  กําหนดใหมีการดําเนินการถายทอดความรูเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและใหมีการประกัน 

ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนตอส่ิงแวดลอม  สุขภาพอนามัย  ชีวิต  หรือทรัพยสินซ่ึงเกิดจากการประกอบกิจการ 

(๒)  กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด

ตาม  (๑)  และ  (๑/๑)” 

มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๒๐/๑  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๒๐/๑  ผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับ

วัตถุอันตราย  ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็น

ของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๑  ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๑  

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

มาตรา  ๒๒  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา  ๓๖  หามผูใดผลิต  นําเขา  สงออก  หรือมีไว 

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการดังกลาว 

ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ใหผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไว

ในครอบครอง  แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 

เวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจง

เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจง  โดยใบรับแจงใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับแจง  

ระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกินสามปนับแตวันที่ออกใบรับแจง 

การแจง  การออกใบรับแจง  การขอตออายุ  และการตออายุใบรับแจง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่หนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ตองปฏิบัติ 

ตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา  ๒๐  (๑)  (๑/๑)  (๒)  และ  (๓)  ดวย” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ตองปฏิบัติ 

ตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา  ๒๐  (๑)  (๑/๑)  (๒)  และ  (๓)  นั้นดวย” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“การผลิต  หรือการนําเขา  ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓  ที่อยูนอกรายชื่อของ

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  จะตองนํามาขอข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญ

การข้ึนทะเบียนแลว  ใหผลิตหรือนําเขาตามมาตรา  ๒๒  หรือออกใบอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา 

ตามมาตรา  ๒๓  ได  ทั้งนี้  เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองข้ึนทะเบียนอีก   

ถามีผูข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอื่นที่มีเหตุอันควร  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตรายใหมีอายุไมเกินหกปนับแตวันที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

การขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการตออายุ

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ 

โดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๓  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๓  หามผูใดผลิต  นําเขา  หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๔  เวนแต

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงานผูรับผิดชอบเฉพาะกรณีเพื่อใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะห

ทางหองปฏิบัติการ  การขออนุญาต  การอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข 

ที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่  ๔  

ใหผูผลิต  ผูนําเขา  หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่  และใหนํามาตรา  ๔๑  

มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๒  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๒  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไว 

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผูใด  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่ 

มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน  หรือแกไข  หรือปรับปรุง  หรือปฏิบัติใหถูกตองได  ในการนี้

หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร  พนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูนั้นสงออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนใหแก



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๘   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้นมาให  หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเง่ือนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด” 

มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๕๒/๑  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๕๒/๑  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไว 

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย  ความเสียหายหรือ

ความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในสถานประกอบการหรือที่อยูใกลเคียงกับสถานประกอบการ  

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นดําเนินการแกไขการกระทําดังกลาว  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

วิธกีารและเง่ือนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗๐/๑  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๗๐/๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐/๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน

หาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๑  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  วรรคหา  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๓  

วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘๕/๑  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๘๕/๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๕๒/๑  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘๗/๑  และมาตรา  ๘๗/๒  แหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๘๗/๑  ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวคร้ังหนึ่ง  

ถาไดกระทําผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซํ้าอีก  ใหศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้น

อีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษสาํหรับความผิดนั้น 
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มาตรา  ๘๗/๒  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  กรรมการ  ผูจัดการ  

หรือผูเชี่ยวชาญ  บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการกระทําความผิดนั้น  ตองรับผิด

ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น  ๆ ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น

หรือยินยอมดวย” 

มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘๙  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมีโทษปรับ

สถานเดียว  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได  และเมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่

เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูกระทําความผิดไดรับแจง  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ใหมีอํานาจเปรียบเทียบก็ได  ทั้งนี้การเปรียบเทยีบใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด 

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  

ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได  เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไขของกลาง 

ที่ยึดหรืออายัดไวใหถูกตอง 

(๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได  เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรือ

อายัดไวตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว 

ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบไดแกไขของกลางใหถูกตองแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่ 

ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย 

บรรดาส่ิงของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหจัดการ 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด” 
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มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๒๓ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๔ คําขอใด ๆ  ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนคําขอ

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕ ใหใบอนุญาตผลิต  นําเขา  สงออก  หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย 

ชนิดที่  ๓  ที่ออกใหตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  

คงใชไดตอไปจนส้ินอายุที่กําหนดไว 

มาตรา ๒๖ ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  และชนิดที่  ๓  หรือใบรับแจง

การดําเนินการผลิต  นําเขา  สงออก  หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  ที่ออกให 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  คงใชไดตอไปอีก

สามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 (๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 (๓) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 (๔) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 (๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 (๖) ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

 (๗) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

 (๘) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 (๙) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

 (๑๐) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

  วตัถุอันตรายครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ 

  ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

 (๑๑) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม 

  สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน  ซ่ึงมีสภาพปญหา

เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ทวีความรุนแรงขึ้น  มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัยของประชาชนและ

ส่ิงแวดลอม  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบ  อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  อํานาจของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการ  เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของประชาชน  การกําหนดใหผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด  การกําหนดอายุและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการ

วัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๒  และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดท่ี  ๒  หรือชนิดท่ี  ๓  การอนุญาตใหมี 

การผลิต  นําเขา  หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดท่ี   ๔  รวมทั้งการยกเลิกอํานาจจับกุมของ 

พนักงานเจาหนาท่ี  ตลอดจนปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


