พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕(๑)
______________________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุระเบิดได้
(๒) วัตถุไวไฟ
(๓) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
(๔) วัตถุมีพิษ
(๕) วัตถุที่ทาให้เกิดโรค
______________________________
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๑๐๖ ก ตอน ๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

(๖) วัตถุกัมมันตรังสี
(๗) วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(๘) วัตถุกัดกร่อน
(๙) วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
(๑๐) วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล
สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
“ผลิต” หมายความว่า ทา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ
“นาเข้า” หมายความว่า นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนาผ่าน
“ส่งออก” หมายความว่า ส่งหรือดาเนินการเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
“ขาย” หมายความถึง การจาหน่าย จ่ายหรือแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าและให้หมายความรวมถึงการมีไว้
เพื่อขายด้วย
“มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และ
ไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู่หรือปรากฏอยู่ใน
บริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือ
หีบห่อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ และหมายความ
รวมถึงเอกสาร หรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตรายด้วย
“อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” หมายความว่า อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และ
ว่าด้วยการทาลายอาวุธเหล่านี้ ซึ่งทาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖”(๒)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุม
วัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม ส่งเสริมและติดตามดูแลการดาเนินงาน
ของเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอานาจออกกฏกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้และยกเว้นค่าธรรมเนียมกับกาหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติ
ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
______________________________
(๒) ข้อความนี้เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓

หมวด ๑
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมตารวจ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคน
เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกรมโยธาธิการ
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนสานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีผลงาน และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย และ
อย่างน้อยสองคนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดาเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อการคุ้มครองสุขภาพ
อนามัย หรือสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และ
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
(๒) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗
วรรคสอง มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗(๕)
(๓) ให้คาแนะนาแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย
(๔) ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
(๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอัตราย
(๖) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนได้รับทราบ ในการนี้จะระบุชื่อของวัตถุอันตราย
หรือชื่อของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้
(๗) สอดส่องดูแล ให้คาแนะนา และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่างๆ ให้ปฏิบัติการตามอานาจและหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
(๘) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุ
อันตรายและการป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตรายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
(๖) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตัง้ ไว้แล้วยัง
มีวาระอยู่ในตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็น
การส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฎิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้
ให้คณะกรรมการกาหนดองค์ประชุมและวิธีดาเนินงานของอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจ
ออกคาสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการ พิจารณา
ได้ตามความจาเป็น
หมวด ๒
การควบคุมวัตถุอันตราย
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ถ้ามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นอาจมีมติให้นาบทบัญญติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับเป็นการเพิ่มเติมหรือแทนที่
กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ ทั้งนี้ โดยจะกาหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างใดไว้ในมตินนั้ ก็ได้
มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้
(๓)มาตรา ๑๕/๑ ในการมีมติหรือการให้ความเห็นของคณะกรรมการ การให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมายอื่น และการออกประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คานึงถึงอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและสนธิสัญญา
และข้อผูกพันระหว่างประเทศอื่นประกอบด้วย
(๓) ข้อความนี้เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม จะมี
การตราพระราชกฤษฎีกากาหนดท้องที่เพื่อห้ามการครอบครอง การจาหน่าย หรือการใช้วัตถุอันตรายอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ได้
มาตรา ๑๗ ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและ
ให้บริการข้อมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแต่การมีอยู่ในต่างประเทศ การนาเข้าหรือการผลิต
ภายในประเทศ การเคลื่อนย้าย การใช้สอย การทาลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง
มาตรา ๑๘ วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจาเป็นแก่การควบคุม ดังนี้
(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ได้แต่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้อง
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดด้วย
(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้อง
ได้รับใบอนุญาต
(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครอง
เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจมีแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย กาหนดเวลาการใช้บังคับและหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว
มาตรา ๑๙ เมื่อหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลาง มีคาขอเป็น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอัตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อการออกประกาศตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง กาหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการทั้งหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายนั้นได้ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จานวนบุคลากรความสัมพันธ์กับภารกิจหลักและ
ปริมาณงานในความรับผิดชอบเป็นสาคัญ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้รัฐมนตรีของหน่วยงานที่มีคาขอเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ
นาเสนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) กาหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบ ภาชนะ ฉลากการผลิต
การนาเข้า การส่งออก การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การกาจัด การทาลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุ

อันตราย การให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ป้องกัน
บรรเทา หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงสนธิสัญญาและข้อ
ผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย
(๒) กาหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสาหรับการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (๑)
(๓) กาหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กาหนดไว้ของสารสาคัญในวัตถุอันตราย
(๔) กาหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกล่าว
(๕) ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๒๑ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เว้นแต่จะได้แจ้งความประสงค์จะดาเนินการดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
เมื่อได้มีประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
แจ้งการดาเนินการของตนที่กระทาอยู่ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในเวลาที่กาหนดในประกาศ
ดังกล่าว
ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) ด้วย
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งอก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๓ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวงโดยใน
กฎกระทรวงดังกล่าวให้กาหนดกรณีที่พึงอนุญาตได้และกรณีที่จะอนุญาตไม่ได้ไว้ให้ชัดเจนเท่าที่จะกระทาได้
เว้นแต่กรณีจาเป็นที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่างหน้าและให้กาหนดระยะเวลาสาหรับการพิจารณาอนุญาตให้
ชัดเจนด้วย
ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) นั้นด้วย
มาตรา ๒๔ เมื่อได้มีประกาศระบุชื่อวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ภายในเวลาที่กาหนดในประกาศ
ดังกล่าว และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้นั้นประกอบกิจการไปพลางก่อนได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
สั่งไม่อนุญาตตามคาขอนั้น
มาตรา ๒๕ ใบอนุญาตที่ออกไปแล้วนั้น ถ้าต่อมากฎหมายหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุสาคัญ
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจออกใบอนุญาตมีอานาจสั่งแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข
ในการอนุญาตได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
แต่มิให้กาหนดเกินสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอเสียก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับอนุญาตและให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๒๘ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๙ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้มีคาวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
การต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยู่ในครอบครองได้ภายในกาหนดสาม
เดือนนับแต่วันทราบคาสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือทราบคาสั่งของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่
กรณี หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้นามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ถ้าใบอนุญาตหรือใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน หรือชารุดในสาระสาคัญ
ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือชารุด
มาตรา ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใช้ได้เกินสามเดือนต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในที่เปิด เผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ทาการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๒ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
นี้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
และถ้าเป็นกรณีสาคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้
มาตรา ๓๓ ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายใน
กาหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๔ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายที่มีอยู่ในครอบครองได้ภายใน
กาหนดสามเดือนนับแต่วันทราบคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบคาสั่งของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้ยก
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้นามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและ
วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดห้าปี นับแต่วันที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากาหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นที่ทราบกันแน่
ชัดโดยทั่วไป
การผลิต หรือการนาเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่อยู่นอกรายชื่อของประกาศตามวรรคหนึ่ง
จะต้องนามาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนและเมื่อได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนแล้วจึงจะผลิต
หรือนาเข้าตามมาตรา ๒๒ หรือจึงจะออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือนาเข้าตามมาตรา ๒๓ ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมี
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยกเว้นให้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกในกรณีมีผู้ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอย่าง
เดียวกันนั้นไว้แล้วหรือในกรณีอื่นที่มีเหตุอันควร
การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการออกใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจาเป็นต้องผลิตหรือนาเข้ามาซึ่งตัวอย่างวัตถุอันตรายที่จะ
ขอขึ้นทะเบียนหรือต้องนาเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายอย่างอื่นเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน
และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับให้การผลิตหรือการนาเข้าต้องได้รับอนุญาตหรือต้องขึ้นทะเบียนเสียก่อน
ผู้ขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อผลิตหรือนาเข้าซึ่งวัตถุอันตรายนั้นได้ตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การผลิตหรือการนาเข้ามาตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดย
ความเห็นของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า
(๑) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไม่เป็นที่เชื่อถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ หรือหากนามาใช้
แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้
(๒) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใช้ชื่อในทานองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจทาให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง
หรือ
(๓) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายปลอม หรือเป็นวัตถุอันตรายที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งเพิก
ถอนทะเบียนแล้ว
คาสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดย
คาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจสั่งแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายได้ตามความจาเป็น
มาตรา ๔๐ วัตถุอันตรายใดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีประโยชน์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือ
หากนามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะ
ป้องกันได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้น
ได้
คาสั่งเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่สุด
เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแล้ว สิทธิในการผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายนั้นเป็นอันระงับไป
มาตรา ๔๑ เจ้าของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนต้องจัดการทาลายหรือดาเนินการกับวัตถุอันตรายของ
ตนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดและให้นามาตรา ๕๒ วรรค
สอง วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ผู้ผลิตเพื่อการค้า ผู้นาเข้าเพื่อการค้า ผู้ส่งออกเพื่อการค้า ผู้เก็บรักษาเพื่อการค้าหรือผู้ขายซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง แต่อัตราค่าธรรมเนียมนั้นต้องไม่เกินอัตราตามท้ายพระราชบัญญัตินี้
ถ้าไม่มีการชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือนในกรณีที่ค้าง
ชาระโดยไม่มีเหตุอันควรและเป็นกรณีที่มีใบอนุญาตในการดาเนินการ พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งพักใช้ หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตตามควรแก่กรณีก็ได้
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้ประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ให้ผู้ผลิต ผู้นาเข้าหรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองปฎิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้นามาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอานาจประกาศให้วัตถุอันตราย
ดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่เห็นสมควรได้
(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือซึ่งการบังคับตามมาตรการต่างๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร
(๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ สภากาชาดไทย
หรือหน่วยงานอืน่ ตามที่จะเห็นสมควรกาหนด

มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุอันตรายปลอม
(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
(๔) วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้
(๕) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน
การมีไว้ในครอบครองตามวรรคหนึ่งไม่หมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะทาลาย หรือการส่งมอบแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการครอบครองเพื่อการอย่างอื่นตามหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมาย
มาตรา ๔๖ ผู้ใดรู้ว่าวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเป็นวัตถุอันตรายตามมาตรา ๔๕ ผู้นั้นต้องทาลาย
ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต้องส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑)
มาตรา ๔๗ วัตถุอันตรายหรือสิ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายปลอม
(๑) สิ่งที่ทาเทียมวัตถุอันตรายแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
(๒) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกาหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการใช้เกิน
ความเป็นจริง
(๓) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง
(๔) วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง
(๕) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสาคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) ในระดับ
ที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๘ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
(๑) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสาคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ (๓) แต่ไม่ถึง
ระดับที่กาหนดตามมาตรา ๔๗ (๕)
(๒) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มีความสาคัญต่อคุณสมบัติของวัตถุ
อันตรายผิดไปจากเกณฑ์ที่กาหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว้
มาตรา ๔๙ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
(๑) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก
(๒) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา ๔๗ (๕) หรือวัตถุ
อันตรายผิดมาตรฐาน
มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๐ (๑) คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ผู้ผลิต
หรือผูน้ าเข้าเลิกใช้ฉลากดังกล่าว หรือดาเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๑ การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมโฆษณาให้ถือว่าวัตถุอันตรายที่มีการกาหนดฉลากตามมาตรา ๒๐ (๑) เป็นสินค้าที่มี
การควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นระงับ
การกระทาที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร
พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ผู้นั้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งวัตถุอันตราย

นั้นมาให้ หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลังเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนด
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบวัตถุอันตรายนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่กาหนด เพื่อทาลาย
หรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยคานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจาหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการขายทอดตลาดหรือขายให้แก่
หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต่วันได้รับมอบ เงินที่ขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา การจาหน่าย
และค่าภาระที่เกี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นกาหนดสามเดือนดังกล่าวแล้วยังจาหน่าย
ไม่ได้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มีอานาจสั่งให้
ทาลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่ต้องทาลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของวัตถุอันตรายมีหน้าที่ จ่าย
หรือชดใช้เงินจานวนนั้นแก่ทางราชการ
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทาการ
เช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจจับกุมผู้นั้นเพื่อส่งพนักงานสอบสวนดาเนินการต่อไปตามกฎหมาย
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย สถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยว่าเป็นสถานที่เช่นว่านั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาทาการของสถานที่ดังกล่าว หรือเข้าไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยว่าบรรทุกวัตถุอันตราย
เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
(๒) นาวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
(๓) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่ามีการกระทาผิดต่อพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
มาตรา ๕๕ วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของใดๆ ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้
ตามมาตรา ๕๔(๓) ถ้าสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่าย หรือถ้าการเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าแห่งสิ่งของนั้นให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจทาลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีโดยคานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตราย ดังกล่าว
ด้วย และให้นามาตรา ๕๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้มิใช่เป็นทรัพย์ที่ต้องริบ ตามมาตรา ๘๘ หรือ
พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดหรือคืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้นๆ ให้แก่ผู้ควรได้รับคืนโดยมิชักช้า
ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้ หรือเงินที่ขายได้ ให้แจ้งการคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับไปยังภูมิลาเนาของผู้ควรได้รับคืน แต่ในกรณีไม่รู้ตัวผู้ควรได้รับคืนหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิลาเนา ถ้าได้ประกาศ
ในหนังสือพิมพ์หนึง่ ฉบับที่ได้แพร่หลายในท้องที่ที่ได้ยึดหรืออายัดสิ่งของนั้น หรือการประกาศในหนังสือพิมพ์
จะไม่คุ้มกับมูลค่าสิ่งของที่จะคืน ถ้าได้ประกาศไว้ ณ ที่ทาการอาเภอแห่งท้องที่นั้นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้ถือ
ว่าได้มีการแจ้งเมื่อครบกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือวันที่ครบกาหนดการประกาศ
ณ ที่ทาการอาเภอ แล้วแต่กรณี

ผู้ขอรับคืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าภาระต่างๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือพิมพ์พร้อมเงินเพิ่ม
อีกร้อยละยี่สิบของเงินจานวนดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่สามารถจะคืนได้เพราะหาตัวผู้ควรได้รับคืนไม่พบ ก็ให้รักษาสิ่งของที่ยึดไว้ หรือเงินที่จะคืนให้นั้นไว้
แล้วแต่กรณี หากภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่ได้แจ้งแก่ผู้ควรได้รับคืนและไม่มีผู้ควรได้รับคืนมาขอรับ
ก็ให้ตกเป็นของรัฐ
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกาหนด
หมวด ๓
หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา ๕๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เป็นการลบล้างหรือจากัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่งที่บุคคลมีอยู่ตาม
บทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ในการกาหนดหน้าที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดวัตถุที่ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้
มาตรา ๕๙ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใช้ในการผลิต การกาหนดวิธีการ และ
ขั้นตอนที่วางใจได้ของการผลิต การจัดให้มีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้ การ
เคลื่อนย้าย และการขนส่ง การจัดให้มีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอความเหมาะสม
ของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจ
คาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว
มาตรา ๖๐ ผู้นาเข้าวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการเลือกหาผู้ผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย
การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนส่งและผู้ขนส่ง ความเหมาะสมของ
การเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจคาดหมาย
ได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว
มาตรา ๖๑ ผู้ขนส่งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ใช้ในการขนส่งหรือยานพาหนะและ
อุปกรณ์ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของวิธีการขนส่ง ความถูกต้องของการจัดวาง
บนยานพาหนะ และความไว้วางใจได้ของลูกจ้างหรือผู้จัดทาการงานให้แก่ตนหรือร่วมกับตน
มาตรา ๖๒ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของ ผู้ผลิตหรือ
ผู้นาเข้าหรือผู้ที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นให้แก่ตนความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของ
การเก็บรักษาและความไว้วางใจได้ของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับ
มอบวัตถุอันตรายดังกล่าว
มาตรา ๖๓ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขนส่ง หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอัน
เกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย
หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง
มาตรา ๖๔ ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใด ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคลดังกล่าว
อันเกิดแต่วัตถุอันตรายนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิด
ของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง
มาตรา ๖๕ นายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของกิจการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่บุคคลตามมาตรา
๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ได้กระทาไปในการทางานให้แก่ตน แต่ชอบที่จะได้ชดใช้จากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ตนจะมี

ส่วนผิดในการสั่งให้ทา การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงให้เกิดการละเมิดขึ้นนั้น
มาตรา ๖๖ ผู้ผลิต ผู้นาเข้า ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก คนกลาง และผู้มีส่วนในการจาหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจาก
ผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการ
ละเมิดด้วย
มาตรา ๖๗ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น
สามปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวัตถุอันตรายและผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่พึงจ่ายระหว่างผู้ที่เข้าใจกันว่าต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผู้
มีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะปรากฏว่าการเจรจานั้นไม่อาจตกลงกันได้
มาตรา ๖๘ ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ที่ได้ชาระ ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับผู้ที่ส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ตนหรือแก่ผู้ซึ่งทางานให้แก่
ตน และบรรดาผู้ที่มีส่วนในการส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าวในลาดับต่างๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน
ก็ได้ไปจนถึงผู้ผลิต โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภายในสามปีนับแต่วันที่ตนได้ชาระค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ใช้สิทธิ
ไล่เบี้ยนั้นเป็นผู้ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อทาให้เกิดการละเมิดขึ้น ผู้นั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินจาก
ความรับผิดโดยเฉพาะของตนเท่านั้น
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อมถ้ารัฐได้รับความ
เสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายให้เกิด
การคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์ไม่มีเจ้าของ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเมื่อได้รับคาร้องขอจากหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกล่าวให้พนักงานอัยการมีอานาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายของรัฐดังกล่าวได้
หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคา หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่ง
ตามมาตรา ๑๔ หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๔ (๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓
วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๓
วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาโดยประมาทของผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายดังกล่าว ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดแสนบาท

(๔)มาตรา ๗๔/๑ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษที่ระบุใน
อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘ ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
( ๕)มาตรา ๗๔/๒ การกระทาความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่
๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีตามประกาศ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๘ หากผู้กระทาความผิดมีสัญชาติไทย แม้จะกระทา
นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร
ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทานั้นอีก ถ้า
(๑) ได้มีคาพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ
(๔) ข้อความนี้เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕
(๕) ข้อความนี้เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕
(๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว
ถ้าผู้ต้องคาพิพากษาได้รับโทษสาหรับการกระทานั้นตามคาพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้วแต่ยังไม่พ้น
โทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ ทั้งนี้
โดยคานึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้ว
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สาหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิด
อันตรายโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้ ถ้าเป็นการกระทาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระทาต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาโดยประมาทของผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายดังกล่าว ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
มาตรา ๗๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สาหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไม่มีประโยชน์
ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ ถ้าเป็นการกระทาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาโดยประมาทของผู้นาเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายดังกล่าว ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท
มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๓) ถ้าเป็นการกระทาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาโดยประมาท ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๔) ถ้าเป็นการกระทาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิด
ที่ ๒ ผู้กระทาต้องระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว
มาตรา ๘๐ ถ้าการกระทาตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิด
ที่ ๑ ผู้กระทาต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว

มาตรา ๘๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท
มาตรา ๘๒ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกาเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณหรือสาระสาคัญ
ประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ทา หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ
หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกระทาผิดซ้าอีกภายในหกเดือนนับแต่วันกระทาความผิดครั้งก่อน ผู้กระทา
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือขาย
วัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช้ หรือให้แก้ไขตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาโดยประมาท ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจ้างทาฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลาก
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างทาลายส่วนอันเป็นสาระสาคัญของฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมาย สาหรับ
วัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดตามความในหมวด ๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตาม มาตรา ๕๔ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และเป็นกรณีที่
มีการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ถ้ามีพฤติการณ์ให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระทาความผิดเช่นนั้นอีก
ศาลจะสั่งไว้คาพิพากษาห้ามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีกาหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ
ไปแล้วก็ได้
มาตรา ๘๘ วัตถุอันตรายที่ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้
ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกล่าว เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีคาพิพากษา
ให้ริบ ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวเพื่อทาลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรต่อไป
ในกรณีที่ต้องทาลายให้ศาลมีคาสั่งในคาพิพากษาให้เจ้าของชาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการด้วย
มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือมีโทษปรับสถานเดียว ให้
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบ
ปรับได้
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรียบเทียบปรับได้ต่อเมื่อ
(๑) ในกรณีที่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระทาความผิดยินยอมและได้แก้ไขของกลางที่อายัดไว้ให้ถูกต้อง
(๒) ในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระทาความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของ

หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับได้แก้ไขของกลางให้ถูกต้องแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดของ
กลางนั้นเสีย
บรรดาสิ่งของที่ตกเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้จัดการตามระเบียบตาม
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกาหนด
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๐ คาขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษและยังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ถือเป็น
คาขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คาขออนุญาตมีข้อแตกต่างไปจากคาขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอานาจอนุญาตมีอานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้การเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๑ ใบอนุญาตและใบสาคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกให้แก่บุคคลใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษก่อน
วันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นสุดอายุที่กาหนดได้
มาตรา ๙๒ ให้ทบทวนบรรดาวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่มีการประกาศกาหนดให้เป็นวัตถุมีพิษธรรมดาและวัตถุมีพิษ
ร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ และดาเนินการออกประกาศกาหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒
ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่การดาเนินการตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ ยังคงใช้
บังคับต่อไปได้ เว้นแต่บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษให้ใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน และให้การต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับได้ทันทีเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ
มาตรา ๙๓ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษให้คงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี
อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
(๓) ใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย
(๔) ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย
(๕) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่ วัตถุอันตราย
(๖) ใบอนุญาตนาเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย
(๗) ใบแทนใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(๘) ใบแทนใบอนุญาต
(๙) ผู้ผลิตวัตถุอันตราย

ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๑๐) ผู้นาเข้าวัตถุอันตราย
(๑๑) ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย
(๑๒) ผู้รับเก็บรักษาเพื่อการค้าซึ่งวัตถุอันตราย
(๑๓) ผู้ขายวัตถุอันตราย
(๑๔) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับ
ค่าธรรมเนียมสาหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท

ปีละ ๕,๐๐๐ บาท
ปีละ ๕,๐๐๐ บาท
ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันมีการนาวัตถุ
อันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่างๆ เป็นจานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อมได้ แม้ว่าในขณะนี้จะมีกฎหมายที่ใช้ควบคุมวัตถุที่ก่อให้เกิด
อันตรายอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็มีอยู่หลายฉบับและอยู่ในอานาจหน้าที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ง
กฎหมายเหล่านั้นได้ออกมาต่างยุคต่างสมัยกันทาให้มีบทบัญญัติที่แตกต่างกันและยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมวัตถุอันตรายต่างๆ ทุกชนิด และ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดระบบบริหารให้มีการ
ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413
หรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th

