
 
พระราชบัญญัติ  
วัตถุอันตราย  

พ.ศ. ๒๕๓๕(๑) 
______________________________ 

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

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุระเบิดได้ 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 

______________________________ 
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๐๖ ก ตอน ๕ ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ 



 
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี  
(๗) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
(๘) วัตถุกัดกร่อน 
(๙) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
(๑๐) วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือส่ิงอื่นใด ท่ีอาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล  
สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือส่ิงแวดล้อม 
“ผลิต” หมายความว่า ท า เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ 
“น าเข้า” หมายความว่า น าหรือส่ังเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าผ่าน 
“ส่งออก” หมายความว่า ส่งหรือด าเนินการเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ขาย” หมายความถึง การจ าหน่าย จ่ายหรือแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าและให้หมายความรวมถึงการมีไว้
เพื่อขายด้วย 
“มีไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และ  
ไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการท้ิงอยู่หรือปรากฏอยู่ใน
บริเวณท่ีอยู่ในความครอบครองด้วย 
“ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือ
หีบห่อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ และหมายความ
รวมถึงเอกสาร หรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตรายด้วย 
“อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” หมายความว่า อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสม และใช้อาวุธเคมี และ
ว่าด้วยการท าลายอาวุธเหล่านี้ ซึ่งท าขึ้นเมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖”(๒)  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม  
พระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุม
วัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม ส่งเสริมและติดตามดูแลการด าเนินงาน
ของเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฏกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้และยกเวน้ค่าธรรมเนียมกับก าหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ท้ังนี ้เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติ 
ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

______________________________ 
(๒) ข้อความนี้เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓  



 

หมวด ๑  
คณะกรรมการวัตถุอันตราย 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมต ารวจ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินเจ็ดคน 
เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกรมโยธาธิการ 
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และ 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญมีผลงาน และ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย และ
อย่างน้อยสองคนให้แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีด าเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อการคุ้มครองสุขภาพ
อนามัย หรือส่ิงแวดล้อม 
มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และ
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ 
วรรคสอง มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗(๕) 
(๓) ให้ค าแนะน าแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการรับข้ึนทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย 
(๔) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
(๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอัตราย 
(๖) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนได้รับทราบ ในการนี้จะระบุช่ือของวตัถุอันตราย
หรือช่ือของผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 
(๗) สอดส่องดูแล ให้ค าแนะน า และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่างๆ ให้ปฏิบัติการตามอ านาจและหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 
(๘) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุ
อันตรายและการป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตรายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพน้จากต าแหน่ง
อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 



(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยัง
มีวาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังเพิ่มขึ้นหรือแต่งต้ังซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วนัน้ 
มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่าจะ
มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาดกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็น
การส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฎิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
ให้คณะกรรมการก าหนดองค์ประชุมและวิธีด าเนินงานของอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม 
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจ
ออกค าส่ังเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการ พิจารณา
ได้ตามความจ าเป็น 

หมวด ๒  
การควบคุมวัตถุอันตราย  

มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ีมีกฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ถ้ามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นอาจมีมติให้น าบทบัญญติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับเป็นการเพิ่มเติมหรือแทนท่ี
กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ ท้ังนี ้โดยจะก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างใดไว้ในมตินัน้ก็ได้ 
มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ 
(๓)มาตรา ๑๕/๑ ในการมีมติหรือการให้ความเห็นของคณะกรรมการ การให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมายอื่น และการออกประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรี



ผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ค านึงถึงอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและสนธิสัญญา
และข้อผูกพันระหว่างประเทศอื่นประกอบด้วย 

 
(๓) ข้อความนี้เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๔ 

 
มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือส่ิงแวดล้อม จะมี
การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องท่ีเพื่อห้ามการครอบครอง การจ าหน่าย หรือการใช้วัตถุอันตรายอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ได้ 
มาตรา ๑๗ ให้จัดต้ังศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายข้ึนในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์กลาง  
ประสานงานในเรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและ
ให้บริการข้อมูลทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้ังแต่การมีอยู่ในต่างประเทศ การน าเข้าหรือการผลิต
ภายในประเทศ การเคล่ือนย้าย การใช้สอย การท าลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง 
มาตรา ๑๘ วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังนี้ 
(๑) วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ได้แต่วัตถุอันตรายท่ีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
(๒) วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ได้แก่วัตถุอันตรายท่ีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้อง
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดด้วย 
(๓) วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ได้แก่วัตถุอันตรายท่ีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้อง
ได้รับใบอนุญาต 
(๔) วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ ได้แก่วัตถุอันตรายท่ีห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครอง 
เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอนัตรายท่ีอาจมีแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือส่ิงแวดล้อมให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย ก าหนดเวลาการใช้บังคับและหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว 
มาตรา ๑๙ เมื่อหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลาง มีค าขอเป็น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอัตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง ก าหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการท้ังหมด หรือบางส่วนเกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายนั้นได้ ท้ังนี ้โดยค านึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จ านวนบุคลากรความสัมพันธ์กับภารกิจหลักและ
ปริมาณงานในความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้รัฐมนตรีของหน่วยงานท่ีมีค าขอเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ
น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย 
มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) ก าหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและส่ิงเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบ ภาชนะ ฉลากการผลิต 
การน าเข้า การส่งออก การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การก าจัด การท าลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุ



อันตราย การให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ป้องกัน 
บรรเทา หรือระงับอนัตรายท่ีจะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงสนธิสัญญาและข้อ
ผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย 
(๒) ก าหนดให้มีผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบส าหรับการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (๑) 
(๓) ก าหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคล่ือนจากปริมาณท่ีก าหนดไว้ของสารส าคัญในวัตถุอันตราย 
(๔) ก าหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกล่าว 
(๕) ระบุช่ือหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๖ 
มาตรา ๒๑ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ต้องปฏิบติัตาม
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) 
มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่
วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ เว้นแต่จะได้แจ้งความประสงค์จะด าเนินการดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อน 
เมื่อได้มีประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง 
แจ้งการด าเนินการของตนท่ีกระท าอยู่ในขณะนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบภายในเวลาท่ีก าหนดในประกาศ
ดังกล่าว 
ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ ต้องปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) ด้วย 
มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งอก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี ๓ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงโดยใน
กฎกระทรวงดังกล่าวให้ก าหนดกรณีท่ีพึงอนุญาตได้และกรณีท่ีจะอนุญาตไม่ได้ไว้ให้ชัดเจนเท่าท่ีจะกระท าได้ 
เว้นแต่กรณีจ าเป็นท่ีไม่อาจคาดหมายได้ล่างหน้าและให้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณาอนุญาตให้
ชัดเจนด้วย 
ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ต้องปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) นั้นด้วย 
มาตรา ๒๔ เมื่อได้มีประกาศระบุช่ือวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ภายในเวลาท่ีก าหนดในประกาศ
ดังกล่าว และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้นั้นประกอบกิจการไปพลางก่อนได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะ
ส่ังไม่อนุญาตตามค าขอนั้น 
มาตรา ๒๕ ใบอนุญาตท่ีออกไปแล้วนั้น ถ้าต่อมากฎหมายหรือพฤติการณ์ได้เปล่ียนแปลงไป หรือมเีหตุส าคัญ
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตมีอ านาจส่ังแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข
ในการอนุญาตได้ตามความจ าเป็น 
มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญติันี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต  
แต่มิให้ก าหนดเกินสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 
มาตรา ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอเสียก่อนใบอนุญาต  
ส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับอนุญาตและให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 



มาตรา ๒๘ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ จากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีแจ้งการไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนญุาต ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๒๙ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้มีค าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์
การต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายท่ีมีอยู่ในครอบครองได้ภายในก าหนดสาม
เดือนนับแต่วันทราบค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือทราบค าส่ังของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้ยกอุทธรณ์ แล้วแต่
กรณี หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้น ามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคส่ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ถ้าใบอนุญาตหรือใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ 
ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือช ารุด 
มาตรา ๓๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใช้ได้เกินสามเดือนต้องแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไว้ในท่ีเปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีท าการท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น 
มาตรา ๓๒ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
นี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจพิจารณาส่ังพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งป ี
และถ้าเป็นกรณีส าคัญจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้  
มาตรา ๓๓ ผู้ถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายใน
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าส่ัง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
มาตรา ๓๔ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายท่ีมีอยู่ในครอบครองได้ภายใน
ก าหนดสามเดือนนับแต่วันทราบค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบค าส่ังของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบให้ยก
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้น ามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและ  
วรรคส่ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๕ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดห้าปี นับแต่วันท่ีถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต 
มาตรา ๓๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดรายช่ือวัตถุอันตรายท่ีกระบวนการผลิตและลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นที่ทราบกันแน่
ชัดโดยท่ัวไป 
การผลิต หรือการน าเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ หรือชนิดท่ี ๓ ท่ีอยู่นอกรายช่ือของประกาศตามวรรคหนึ่ง 
จะต้องน ามาขอข้ึนทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนและเมื่อได้รับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแล้วจึงจะผลิต
หรือน าเข้าตามมาตรา ๒๒ หรือจึงจะออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา ๒๓ ได้ ท้ังนี้ เว้นแต่จะมี
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยกเว้นให้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกในกรณีมีผู้ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอย่าง
เดียวกันนั้นไว้แล้วหรือในกรณีอื่นท่ีมีเหตุอันควร 
การขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายและการออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจ าเป็นต้องผลิตหรือน าเข้ามาซึ่งตัวอย่างวัตถุอันตรายท่ีจะ
ขอข้ึนทะเบียนหรือต้องน าเข้ามาซึ่งวัตถุอันตรายอย่างอื่นเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุอันตรายท่ีจะขอข้ึนทะเบียน 
และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับให้การผลิตหรือการน าเข้าต้องได้รับอนุญาตหรือต้องขึ้นทะเบียนเสียก่อน 
ผู้ขอข้ึนทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อผลิตหรือน าเข้าซึ่งวัตถุอันตรายนั้นได้ตาม



พระราชบัญญัตินี้โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
การผลิตหรือการน าเข้ามาตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดย
ความเห็นของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นว่า 
(๑) วัตถุอันตรายท่ีขอข้ึนทะเบียนไม่เป็นที่เช่ือถือได้ว่ามีคุณประโยชน์ตามท่ีขอข้ึนทะเบียนไว้ หรือหากน ามาใช้
แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือส่ิงแวดล้อมโดยไม่มีวิธีปกติตามควรท่ีจะป้องกันได้ 
(๒) วัตถุอันตรายท่ีขอข้ึนทะเบียนใช้ช่ือในท านองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรืออาจท าให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง 
หรือ 
(๓) วัตถุอันตรายท่ีขอข้ึนทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายปลอม หรือเป็นวัตถุอันตรายท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่ังเพิก
ถอนทะเบียนแล้ว 
ค าส่ังไม่รับข้ึนทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือส่ิงแวดล้อม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจส่ังแก้ไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายได้ตามความจ าเป็น 
มาตรา ๔๐ วัตถุอันตรายใดท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต่อมาปรากฏว่าไม่มีประโยชน์ตามท่ีขึ้นทะเบียนไว ้หรือ
หากน ามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือส่ิงแวดล้อมโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะ
ป้องกันได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้น
ได้ 
ค าส่ังเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นที่สุด 
เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแล้ว สิทธิในการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายนั้นเป็นอันระงับไป 
มาตรา ๔๑ เจ้าของวัตถุอันตรายท่ีถูกเพิกถอนทะเบียนต้องจัดการท าลายหรือด าเนินการกับวัตถุอันตรายของ
ตนตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีค าส่ังภายในระยะเวลาท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนดและให้น ามาตรา ๕๒ วรรค
สอง วรรคสามและวรรคส่ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๒ ผู้ผลิตเพื่อการค้า ผู้น าเข้าเพื่อการค้า ผู้ส่งออกเพื่อการค้า ผู้เก็บรักษาเพื่อการค้าหรือผู้ขายซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดท่ี ๒ หรือชนิดท่ี ๓ ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่อัตราค่าธรรมเนียมนั้นต้องไม่เกินอัตราตามท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
ถ้าไม่มีการช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือนในกรณีท่ีค้าง
ช าระโดยไม่มีเหตุอันควรและเป็นกรณีท่ีมีใบอนุญาตในการด าเนินการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่ังพักใช้ หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตตามควรแก่กรณีก็ได้ 
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ 
เมื่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้ประกาศระบุวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ ให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองปฎิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้น ามาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๔๔ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศให้วัตถุอันตราย 
ดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วนตามท่ีเห็นสมควรได้ 
(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือซึ่งการบังคับตามมาตรการต่างๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร 
(๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ สภากาชาดไทย 
หรือหน่วยงานอืน่ตามท่ีจะเห็นสมควรก าหนด 



มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ วัตถุอันตราย
ชนิดท่ี ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุอันตรายปลอม 
(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๓) วัตถุอันตรายเส่ือมคุณภาพ 
(๔) วัตถุอันตรายท่ีต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว ้
(๕) วัตถุอันตรายท่ีถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน 
การมีไว้ในครอบครองตามวรรคหนึ่งไม่หมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะท าลาย หรือการส่งมอบแก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือการครอบครองเพื่อการอย่างอื่นตามหน้าท่ีท่ีก าหนดในกฎหมาย 
มาตรา ๔๖ ผู้ใดรู้ว่าวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเป็นวัตถุอันตรายตามมาตรา ๔๕ ผู้นั้นต้องท าลาย 
ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือต้องส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
ประกาศท่ีออกตามมาตรา ๒๐ (๑) 
มาตรา ๔๗ วัตถุอันตรายหรือส่ิงดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายปลอม 
(๑) ส่ิงท่ีท าเทียมวัตถุอันตรายแท้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 
(๒) วัตถุอันตรายท่ีแสดงช่ือว่าเป็นวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงก าหนดเวลาท่ีวัตถุอันตรายหมดอายุการใช้เกิน
ความเป็นจริง 
(๓) วัตถุอันตรายท่ีแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือท่ีต้ังของสถานท่ีผลิตซึ่งมิใช่ความจริง 
(๔) วัตถุอันตรายท่ีแสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายท่ีขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง 
(๕) วัตถุอันตรายท่ีผลิตขึ้นโดยมีสารส าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคล่ือนตามมาตรา ๒๐ (๓) ในระดับ
ท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๘ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
(๑) วัตถุอันตรายท่ีผลิตขึ้นโดยมีสารส าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคล่ือนตามมาตรา ๒๐ (๓) แต่ไม่ถึง
ระดับท่ีก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๕) 
(๒) วัตถุอันตรายท่ีผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ ส่ิงเจือปน หรือลักษณะอื่นท่ีมีความส าคัญต่อคุณสมบัติของวัตถุ
อันตรายผิดไปจากเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือท่ีขึ้นทะเบียนไว้ 
มาตรา ๔๙ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายเส่ือมคุณภาพ 
(๑) วัตถุอันตรายท่ีหมดอายุการใช้ตามท่ีแสดงไว้ในฉลาก 
(๒) วัตถุอันตรายท่ีแปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา ๔๗ (๕) หรือวัตถุ
อันตรายผิดมาตรฐาน 
มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๐ (๑) คณะกรรมการมีอ านาจส่ังให้ผู้ผลิต
หรือผู้น าเข้าเลิกใช้ฉลากดังกล่าว หรือด าเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง 
มาตรา ๕๑ การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมโฆษณาให้ถือว่าวัตถุอันตรายท่ีมีการก าหนดฉลากตามมาตรา ๒๐ (๑) เป็นสินค้าท่ีมี
การควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นระงับ
การกระท าท่ีฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้ผู้นั้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งวัตถุอันตราย



นั้นมาให้ หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลังเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีก าหนด 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
มีอ านาจส่ังให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบวัตถุอันตรายนั้นแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ี ณ สถานท่ีท่ีก าหนด เพื่อท าลาย
หรือจัดการตามควรแก่กรณี โดยค านึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย 
ในกรณีท่ีวัตถุอันตรายนั้นอาจจ าหน่ายได้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการขายทอดตลาดหรือขายให้แก่
หน่วยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแต่วันได้รับมอบ เงินท่ีขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา การจ าหน่าย
และค่าภาระท่ีเกี่ยวข้องแล้วให้เก็บไว้เพื่อคืนแก่เจ้าของ แต่ถ้าพ้นก าหนดสามเดือนดังกล่าวแล้วยังจ าหน่าย
ไม่ได้ หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการผ่อนเวลาต่อไปจะเป็นอันตรายหรือภาระเกินควรก็ให้มีอ านาจส่ังให้
ท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี 
ในกรณีท่ีต้องท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นให้เจ้าของวัตถุอันตรายมีหน้าท่ี จ่าย
หรือชดใช้เงินจ านวนนั้นแก่ทางราชการ 
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท าการ
เช่นว่านั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจจับกุมผู้นั้นเพื่อส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไปตามกฎหมาย 
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานท่ีประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานท่ีผลิตวัตถุอันตราย สถานท่ีเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย หรือสถานท่ีท่ีสงสัยว่าเป็นสถานท่ีเช่นว่านั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการของสถานท่ีดังกล่าว หรือเข้าไปในพาหนะท่ีบรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยว่าบรรทุกวัตถุอันตราย 
เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงใดๆ ท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
(๒) น าวัตถุอันตรายหรือวัตถุท่ีสงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 
(๓) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือส่ิงใดๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยว่ามีการกระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
มาตรา ๕๕ วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและส่ิงของใดๆ ท่ีได้ยึดหรืออายัดไว้
ตามมาตรา ๕๔(๓) ถ้าส่ิงของท่ียึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่าย หรือถ้าการเก็บไว้จะเป็นการเส่ียงต่อความ
เสียหายหรืออันตรายท่ีจะเกิดจากส่ิงของนั้นหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าแห่งส่ิงของนั้นให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีโดยค านึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากวัตถุอันตราย ดังกล่าว
ด้วย และให้น ามาตรา ๕๒ วรรคสามและวรรคส่ี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าส่ิงของท่ียึดหรืออายัดไว้มิใช่เป็นทรัพย์ท่ีต้องริบ ตามมาตรา ๘๘ หรือ
พนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีถอนการอายัดหรือคืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและส่ิงนั้นๆ ให้แก่ผู้ควรได้รับคืนโดยมิชักช้า 
ในกรณีท่ีมีการคืนส่ิงของท่ียึดหรืออายัดไว้ หรือเงนิท่ีขายได้ ให้แจ้งการคืนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับไปยังภูมิล าเนาของผู้ควรได้รับคืน แต่ในกรณีไม่รู้ตัวผู้ควรได้รับคืนหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา ถ้าได้ประกาศ
ในหนังสือพิมพ์หนึง่ฉบับท่ีได้แพร่หลายในท้องท่ีท่ีได้ยึดหรืออายัดส่ิงของนั้น หรือการประกาศในหนงัสือพิมพ์
จะไม่คุ้มกับมูลค่าส่ิงของท่ีจะคืน ถ้าได้ประกาศไว้ ณ ท่ีท าการอ าเภอแห่งท้องท่ีนั้นไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้ถือ
ว่าได้มีการแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือวันท่ีครบก าหนดการประกาศ 
ณ ท่ีท าการอ าเภอ แล้วแต่กรณี 



ผู้ขอรับคืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าภาระต่างๆ ของรัฐท่ีเกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือพิมพ์พร้อมเงินเพิ่ม
อีกร้อยละยี่สิบของเงินจ านวนดังกล่าว 
ในกรณีท่ีไม่สามารถจะคืนได้เพราะหาตัวผู้ควรได้รับคืนไม่พบ ก็ให้รักษาส่ิงของท่ียึดไว้ หรือเงินท่ีจะคืนให้นั้นไว้ 
แล้วแต่กรณี หากภายในหนึ่งปีนับต้ังแต่ได้แจ้งแก่ผู้ควรได้รับคืนและไม่มีผู้ควรได้รับคืนมาขอรับ  
ก็ให้ตกเป็นของรัฐ 
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนด 

หมวด ๓  
หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง  

มาตรา ๕๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เป็นการลบล้างหรือจ ากัดหน้าท่ีและความรับผิดทางแพ่งท่ีบุคคลมีอยู่ตาม
บทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น 
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดตามหมวดนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวัตถุท่ีให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้ 
มาตรา ๕๙ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุท่ีใช้ในการผลิต การก าหนดวิธีการ และ
ขั้นตอนท่ีวางใจได้ของการผลิต การจัดให้มีภาชนะบรรจุท่ีมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้ การ
เคล่ือนย้าย และการขนส่ง การจัดให้มีฉลากท่ีแสดงสภาพอันตรายของส่ิงนั้นท่ีชัดเจนเพียงพอความเหมาะสม
ของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ท่ีรับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ท่ีอาจ
คาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว 
มาตรา ๖๐ ผู้น าเข้าวัตถุอันตรายต้องระมัดระวงัในการเลือกหาผู้ผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย 
การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนส่งและผู้ขนส่ง ความเหมาะสมของ
การเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ท่ีรับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ท่ีอาจคาดหมาย
ได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว 
มาตรา ๖๑ ผู้ขนส่งต้องระมัดระวงัในการตรวจสอบความถูกต้องของส่ิงท่ีใช้ในการขนส่งหรือยานพาหนะและ
อุปกรณ์ความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของวิธีการขนส่ง ความถูกต้องของการจัดวาง
บนยานพาหนะ และความไว้วางใจได้ของลูกจ้างหรือผู้จัดท าการงานให้แก่ตนหรือร่วมกับตน 
มาตรา ๖๒ ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความเช่ือถือได้ของ ผู้ผลิตหรือ
ผู้น าเข้าหรือผู้ท่ีจัดหาวัตถุอันตรายนั้นให้แก่ตนความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของ
การเก็บรักษาและความไว้วางใจได้ของผู้ท่ีรับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับ
มอบวัตถุอันตรายดังกล่าว 
มาตรา ๖๓ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอัน
เกิดแต่วัตถุอันตรายท่ีอยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย
หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 
มาตรา ๖๔ ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใด ต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคลดังกล่าว
อันเกิดแต่วัตถุอันตรายนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิด
ของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 
มาตรา ๖๕ นายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของกิจการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ีบุคคลตามมาตรา 
๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ได้กระท าไปในการท างานให้แก่ตน แต่ชอบท่ีจะได้ชดใช้จากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ตนจะมี



ส่วนผิดในการส่ังให้ท า การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงให้เกิดการละเมิดขึ้นนั้น 
มาตรา ๖๖ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก คนกลาง และผู้มีส่วนในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจาก
ผู้ผลิตจนถึงผู้ท่ีรับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการ
ละเมิดด้วย 
มาตรา ๖๗ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น
สามปีนับแต่วันท่ีผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวัตถุอันตรายและผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนท่ีพึงจ่ายระหว่างผู้ท่ีเข้าใจกันว่าต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผู้
มีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะปรากฏว่าการเจรจานั้นไม่อาจตกลงกันได้ 
มาตรา ๖๘ ผู้ท่ีต้องรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ท่ีได้ช าระ ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบ้ียเอากับผู้ท่ีส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ตนหรือแก่ผู้ซึ่งท างานให้แก่
ตน และบรรดาผู้ท่ีมีส่วนในการส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าวในล าดับต่างๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน
ก็ได้ไปจนถึงผู้ผลิต โดยต้องใช้สิทธิไล่เบ้ียภายในสามปีนับแต่วันท่ีตนได้ช าระค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ใช้สิทธิ
ไล่เบ้ียนั้นเป็นผู้ท่ีจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้เกิดการละเมิดขึ้น ผู้นั้นจะมีสิทธิไล่เบ้ียเฉพาะส่วนท่ีเกินจาก
ความรับผิดโดยเฉพาะของตนเท่านั้น 
มาตรา ๖๙ ในกรณีท่ีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือส่ิงแวดล้อมถ้ารัฐได้รับความ
เสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ เคล่ือนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายให้เกิด
การคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์ไม่มีเจ้าของ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเมื่อได้รับค าร้องขอจากหน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกล่าวให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายของรัฐดังกล่าวได้ 

หมวด ๔  
บทก าหนดโทษ  

มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการส่ัง
ตามมาตรา ๑๔ หรือท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๔ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓  
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๓ 
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๗๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  
หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดแสนบาท 



(๔)มาตรา ๗๔/๑ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ หรือชนิดท่ี ๔ ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษท่ีระบุใน
อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘ ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น  
( ๕)มาตรา ๗๔/๒ การกระท าความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี 
๓ หรือชนิดท่ี ๔ ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษท่ีระบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีตามประกาศ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๘ หากผู้กระท าความผิดมีสัญชาติไทย แม้จะกระท า
นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร  
ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระท านั้นอีก ถ้า  
(๑) ได้มีค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ  

 
(๔) ข้อความนี้เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕ 
(๕) ข้อความนี้เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๕ 

 
(๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว  
ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษส าหรับการกระท านั้นตามค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้วแต่ยังไม่พ้น
โทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ ท้ังนี ้
โดยค านึงถึงโทษท่ีผู้นั้นได้รับมาแล้ว 
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) ส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิด
อันตรายโดยไม่มีวิธีปกติตามควรท่ีจะป้องกันได้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
มาตรา ๗๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) ส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไม่มีประโยชน์
ตามท่ีขึ้นทะเบียนไว้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินส่ีแสนบาท 
มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๓) ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกนิแปดหมื่นบาท 
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๔) ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๗๙ ถ้าการกระท าตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิด
ท่ี ๒ ผู้กระท าต้องระวางโทษสองในสามของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว 
มาตรา ๘๐ ถ้าการกระท าตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิด
ท่ี ๑ ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว 



มาตรา ๘๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท 
มาตรา ๘๒ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณหรือสาระส าคัญ
ประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ท า หรือใช้ฉลากท่ีมีข้อความอันเป็นเท็จ
หรือข้อความท่ีรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีกภายในหกเดือนนับแต่วันกระท าความผิดครั้งก่อน ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือขาย
วัตถุอันตรายท่ีมีฉลากท่ีคณะกรรมการส่ังเลิกใช้ หรือให้แก้ไขตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกนิส่ีหมื่นบาท 
ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๘๔ ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจ้างท าฉลากท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างติดตรึงฉลาก
ท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างท าลายส่วนอันเป็นสาระส าคัญของฉลากท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับ
วัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดตามความในหมวด ๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติการตาม มาตรา ๕๔ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๘๗ ในกรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และเป็นกรณีท่ี
มีการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ถ้ามีพฤติการณ์ให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระท าความผิดเช่นนั้นอีก 
ศาลจะส่ังไว้ค าพิพากษาห้ามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ
ไปแล้วก็ได้ 
มาตรา ๘๘ วัตถุอันตรายท่ีผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ 
ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกล่าว เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือทรัพย์สินใดบรรดาท่ีศาลมีค าพิพากษา
ให้ริบ ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวเพื่อท าลายหรือจัดการตามท่ี
เห็นสมควรต่อไป 
ในกรณีท่ีต้องท าลายให้ศาลมีค าส่ังในค าพิพากษาให้เจ้าของช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นให้แก่ทางราชการด้วย  
มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือมีโทษปรับสถานเดียว ให้
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบ
ปรับได้ 
ในกรณีท่ีมีการยึดหรืออายัดของกลางท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรียบเทียบปรับได้ต่อเมื่อ 
(๑) ในกรณีท่ีอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมและได้แก้ไขของกลางท่ีอายัดไว้ให้ถูกต้อง 
(๒) ในกรณีท่ีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้ของกลางท่ียึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของ



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว 
ในกรณีท่ีผู้ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับได้แก้ไขของกลางให้ถูกต้องแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีถอนการอายัดของ
กลางนั้นเสีย 
บรรดาส่ิงของท่ีตกเป็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้จัดการตามระเบียบตาม
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนด 

บทเฉพาะกาล  

มาตรา ๙๐ ค าขออนุญาตใดๆ ท่ีได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษและยังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ถือเป็น
ค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีท่ีค าขออนุญาตมีข้อแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี ้ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตมีอ านาจส่ังให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี ้
มาตรา ๙๑ ใบอนุญาตและใบส าคัญการขึ้นทะเบียนท่ีออกให้แก่บุคคลใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษก่อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนส้ินสุดอายุท่ีก าหนดได้ 
มาตรา ๙๒ ให้ทบทวนบรรดาวัตถุหรือส่ิงอื่นใดท่ีมีการประกาศก าหนดให้เป็นวัตถุมีพิษธรรมดาและวัตถุมีพิษ
ร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ และด าเนินการออกประกาศก าหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ ชนิดท่ี ๒ 
ชนิดท่ี ๓ หรือชนิดท่ี ๔ ตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ในระหว่างท่ีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งยงัไม่แล้วเสร็จ ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ ยังคงใช้
บังคับต่อไปได้ เว้นแต่บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษให้ใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน และให้การต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับได้ทันทีเท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ 
มาตรา ๙๓ บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษให้คงใช้บังคับได้  
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ์ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

อัตราค่าธรรมเนียม 

(๑) ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย     ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย       ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย      ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย      ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึง่วัตถุอันตราย    ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
(๖) ใบอนุญาตน าเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย     ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย    ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบแทนใบอนุญาต       ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ผู้ผลิตวัตถุอันตราย         ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 



(๑๐) ผู้น าเข้าวัตถุอันตราย         ปีละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย        ปีละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๑๒) ผู้รับเก็บรักษาเพื่อการค้าซึ่งวัตถุอันตราย     ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ผู้ขายวัตถุอันตราย         ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับ 
ค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีปรากฏว่าในปัจจุบันมีการน าวัตถุ
อันตรายมาใช้ในกิจการประเภทต่างๆ เป็นจ านวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และส่ิงแวดล้อมได้ แม้ว่าในขณะนี้จะมีกฎหมายท่ีใช้ควบคุมวัตถุท่ีก่อให้เกิด
อันตรายอยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็มีอยู่หลายฉบับและอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ง
กฎหมายเหล่านั้นได้ออกมาต่างยุคต่างสมัยกันท าให้มีบทบัญญัติท่ีแตกต่างกันและยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมวัตถุอันตรายต่างๆ ทุกชนิด และ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดระบบบริหารให้มีการ
ประสานงานกันระหว่างหนว่ยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้ 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี 
กองนิติการ 
เลขท่ี 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413 
 
หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ท่ี http://www.krisdika.go.th 
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