
พระราชบัญญัติ  
วัตถุอันตราย 
พ .ศ. 2535  

______________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน  

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให ประกาศวา โดยที่เปน

การสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภานติิบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  

      มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

      มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

      มาตรา 3 ใหยกเลิก 

                (1) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510 

                (2) พระราชบัญญัติวัตถุมีพษิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 

      มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  

                วัตถุอันตราย หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้  

                (1) วัตถุระเบิดได  

                (2) วัตถุไวไฟ  

                (3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด  

                (4) วัตถุมีพิษ  

                (5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค  

                (6) วัตถุกัมมันตรังสี  

                (7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม  

                (8) วัตถุกัดกรอน  

                (9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง  

                (10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย แกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ

ส่ิงแวดลอม  

               ผลิต หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือ รวมบรรจุ  

               นําเขา หมายความวา นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน  

               สงออก หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร  

               ขาย หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคาและ ใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อ

ขายดวย  

               มีไวในครอบครอง หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือ ผูอื่น และไมวาจะเปนการมีไวเพื่อ

ขาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู หรือปรากฏอยูในบริเวณท่ีอยูในความครอบครองดวย  



               ฉลาก หมายความวารูป รอยประดิษฐหรือขอความใด?ซึ่งแสดงไวที่วัตถุ อันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอ

บรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือภาชนะ  

               บรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุอันตรายดวย  

               พนักงานกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย  

               พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงต้ังใหปฏิบัติ การตามพระราชบัญญัตินี้  

               รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ มอบหมายใหรับผิดชอบควบคุม

วัตถุอันตรายตามมาตรา 19  

      มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริม และติดตามดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียม

กับกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เม่ือไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 
หมวด 1  

คณะกรรมการวัตถุอันตราย  
______________  

      มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาห กรรมเปนประธานกรมการ 

อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดี กรมตํารวจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี

กรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการส่ิงแวด ลอมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการ

สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูแทนกระทรวงกลาโหม

และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรม การ

และเลขานุการ และผูแทนกรมโยธาธิการ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการ เกษตร ผูแทนสํานักงาน

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูชวยเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่

คณะรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เก่ียวของกับสาขาวิชา

เคมี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือกฎหมาย และอยางนอยสองคนใหแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิที่

ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชนเพื่อการคุมครองสุขภาพอนามัย หรือส่ิงแวดลอม  

      มาตรา 7 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  

                (1) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศ ตามมาตรา 18 วรรคสอง และ

มาตรา 36 วรรคหนึ่ง  

                (2) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา 20 มาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 37 

วรรคสอง มาตรา 44 และมาตรา 47(5)  



                (3) ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอน ทะเบียนวัตถุอันตราย  

                (4) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง อุตสาหกรรม หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ ในเร่ือง ? เก่ียวกับวัตถุอันตราย  

                (5) พิจารณาเร่ืองรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุ อันตราย  

                (6) แจงหรือโ?ษณาขาวสารเก่ียวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ ในการนี้ จะระบุชื่อของวัตถุอันตราย

หรือชื่อของผูประกอบการที่เก่ียวของดวยก็ได  

                (7) สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือ หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ

หนาที่เก่ียวกับวัตถุอันตรายตาง ? ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่  

กฎหมายกําหนด  

                (8) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะ รัฐมนตรีเก่ียวกับการควบคุมวัตถุ

อนัตรายและการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุ  

อันตรายเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ? ของรัฐ  

                (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะ กรรมการ  

      มาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจ

ไดรับแตงต้ังอีกได  

      มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนง เม่ือ  

                (1) ตาย  

                (2) ลาออก  

                (3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ เส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ  

                (4) เปนบุคคลลมละลาย  

                (5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ  

                (6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ ผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ  

      มาตรา 10 ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมี

วาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพิ่มขึ้นหรือแตงต้ังซอม หผูไดรับ แตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู

ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงต้ังไวแลวนั้น  

      มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตง ต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม  

      มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ จํานวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการซึ่ง มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลง คะแนน ถาคะแนน

เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูไดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัว

ในเร่ืองใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เร่ืองนั้น  

      มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง หนึ่งอยางใดตามที่



คณะกรรมการมอบหมายก็ได ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตามความ

เหมาะสม  

      มาตรา 14 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ มอบหมายมีอํานาจออก

คําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ? มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความ

จําเปน  

 
หมวด 2  

การควบคุมวัตถุอันตราย  
______________  

      มาตรา 15 ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย

วาดวยการนั้น แตถามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายดวยการนั้นอาจ

มีมติใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใช บังคับเปนการเเพิ่มเติมหรือแทนที่กฏหมายวาดวยการนั้นได ทั้งนี้ ยจะ

กําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข อยางใดไวในมตินั้นก็ได มติตามวรรคหนึ่ง เม่ือรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการ

นั้นประกาศในราชกิจจา นุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

      มาตรา 16 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม จะมีการตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพื่อหามการครอบครองการจําหนายหรือ การใชวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดก็ได  

      มาตรา 17 ใหจัดต้ังศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเปนศูนยกลาง ประสานงานในเร่ืองขอมูล

ของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตาง? รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวม และใหบริการขอมูลทุกชนิดเก่ียวกับวัตถุ

อันตรายต้ังแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขาหรือการ ผลิตภายในประเทศ การเคล่ือนยาย การใชสอย การทําลาย 

และการอื่นใดอันเก่ียวเนื่อง  

      มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้  

                (1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  

                (2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตอง

แจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  

และวิธีการที่กําหนดดวย  

                (3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตอง

รับใบอนุญาต  

                (4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวใน

ครอบครอง 

                เพื่อประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิง แวดลอม ให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อหรือ

คุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย กําหนดเวลาการ ใชบงัคับและหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุ

อันตรายดังกลาว  



      มาตรา 19 เม่ือหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารสวน กลางมีคําขอเปน

ผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดเพื่อดําเนินการตามพระราช บัญญัตินี้ใหคณะกรรมการพิจารณา

และเสนอความเห็นตอรัฐมนตีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือ การอออกประกาศตามมาตรา 18 วรรคสอง กําหนดให

หนวยงานนั้นเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดําเนินการทั้งหมด หรือบางสวนเก่ียวกับวัตถุอันตรายนั้นได ทั้งนี้ โดย

คํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดาน จํานวนบุคคลากร ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ

เปนสําคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่นใหรัฐมนตรีของหนวยงานท่ีมีคําขอเปนผูรับผิดชอบยืนยันตอ

คณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเชนวานี้ ใหนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง  

อุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย  

      มาตรา 20 ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน ราชกิจจานเุบกษา  

                (1) กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและส่ิงเจือปน ภาชนิบรรจุ วิธีตรวจและ ทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต 

การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกําจัด การ ทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย 

การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยาง หรือการอื่นใด เก่ียวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือระงับ

อันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมโดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศ

ประกอบดวย  

                (2) กําหนดใหมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ อยางหนึ่งอยางใดตาม (1)  

                (3) กําหนดเกณฑคาคลาดเคล่ือนจากปริมาณท่ีกําหนดไวของสารสําคัญในวัตถุ อันตราย  

                (4) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาว  

                (5) ระบุชื่อ หรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ไดรับการยกเวนตาม มาตรา 36  

      มาตรา 21 ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1ตองปฏิบัติตามประกาศของ

รัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20(1) (2) และ (3)  

      มาตรา 22 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 36 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไว ในครอบครองซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 2 เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการดังกลาวใหพนักงาน  

เจาหนาที่ทราบกอน  

      เม่ือไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผู มีไวครอบครอง แจงการ

ดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน เวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 

ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตองปฏิบัติตาม ประกาศของรัฐมนตรี

ผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (2) และ (3) ดวย  

      มาตรา 23 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 36 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึง วัตถุ

อันตรายชนิดที่ 3 เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดกรณีที่พึงอนุญาตไดและกรณีที่จะอนุญาตไมได

ไวใหชัดเจนเทาที่ จะกระทําได เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาและใหกําหนดระยะเวลาสําหรับการ 

พิจารณาอนุญาตใหชัดเจนดวย ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองปฏิบัติตาม 

ประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (2 ) และ (3) นั้นดวย  

      มาตรา 24 เม่ือไดมีประกาศระบุชื่อวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ใหผูผลิต ผูนําเขา ผู สงออก หรือผูมีไวใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 23 ภายในเวลาท่ีกําหนดในประกาศดังกลาว และ



ในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะส่ังไมอนุญาตตามคําขอ

นั้น  

      มาตรา 25 ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมากฎหมายหรือพฤติการณไดเปล่ียนแปลง ไปหรือมีเหตุสําคัญเพื่อ

คุมครองความปลอดภัย ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตมีอํานาจ ส่ังแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการอนุญาต

ไดตามความจําเปน  

      มาตรา 26 ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน ใบอนุญาต แตมิให

กําหนดเกินสามปนับแตวันออกใบอนุญาต  

      มาตรา 27 ผูไดรับใบอนุญาตถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอเสียกอน ใบอนุญาตส้ินอายุ เม่ือได

ย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับอนุญาตและใหประกอบ กิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะ

ส่ังไมตออายุใบอนุญาตนั้น การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

กําหนดในกฎกระทรวง  

      มาตรา 28 ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขอ อนุญาตหรือผูตออายุ

ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่แจง

การไมอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด  

      มาตรา 29 ถาพนักงานเจาหนาที่ไมตออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดมีคํา วินิจฉัยใหยกอุทธรณการตอ

อายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบ ครองไดภายในกําหนดสามเดือนนับแตวัน

ทราบคําส่ังไมตออายุใบอนุญาตหรือทราบคําส่ังของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลา

ดังกลาวแลวใหนํามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม  

      มาตรา 30 ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขี้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน หรือ ชํารุดในสาระสําคัญ ใหผู

ไดรับอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายตอพนักงานเจาหนาที่

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือชํารุด  

      มาตรา 31 ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุไดเกินสามเดือนตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทน ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 

ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น  

      มาตรา 32 เม่ือปรากฎตอพนักงานเจาหนาที่วาผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาส่ังพักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่ เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งป และถาเปน

กรณีสําคัญจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเลยก็ได  

      มาตรา 33 ผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 มีสิทธอิุทธรณตอรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบภายใน

กําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบให เปนที่สุด การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไม

เปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบ อนุญาต  

      มาตรา 34 ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 จะขายวัตถุอันตรายท่ีมีอยูในครอบครองไดภายใน กําหนดสาม

เดือนนับแตวันทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบคําส่ังของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี หากพน

กําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม  

      มาตรา 35 ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหาป นับแตวันที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต  

      มาตรา 36 ใหรัฐมนตรีวาการกระทวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา



กําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายท่ีกระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจกอใหเกิด อันตรายเปนที่ทราบกันแนชัดโดยท่ัวไป 

การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่อยูนอกรายชื่อของ ประกาศตามวรรคหนึ่ง จะตองนํามา

ขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเม่ือไดรับใบสําคัญ การขึ้นทะเบียนแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาตามมาตรา 22 

หรือจึงจะออกใบอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา ตามมาตรา 23 ได ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนให

ไมตองขึ้นทะเบียน อีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอื่นที่มีเหตุอันควร การขอ

ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

      มาตรา 37 ในกรณีที่การขึ้นทะเบยีนวัตถุอันตรายจําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซ่ึงตัวอยางวัตถุอันตรายที่จะ ขอขึ้น

ทะเบียนหรือตองนําเขามาซ่ึงวัตถุอันตรายอยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุ อันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน และวัตถุอันตราย

นั้นมีกฎหมายบังคับใหการผลิตหรือการนําเขาตองไดรับอนุญาตหรือตองขึ้นทะเบียนเสียกอนผูขอขึ้นทะเบียนอาจขอ

อนุญาตพนักงานเจาหนาที่เพื่อ ผลิตหรือนําเขาซ่ึงวัตถุอันตรายน้ันไดตามพระราชบัญญัตินี้โดยใหไดรับยกเวนไมตอง

ปฏิบัติตาม ขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น การผลิตหรือการนําเขามาตามวรรคหนึ่งตองเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผู รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา  

      มาตรา 38 หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเม่ือคณะกรรมการเห็นวา  

                (1) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไมเปนที่เช่ือถือไดวามีคุณประโยชนตามที่ ขอขึ้นทะเบียนไว หรือหากนํามาใช

แลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม โดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได  

                (2) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใชชื่อในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจ ทําใหเขาใจผิดจากความเปนจริง 

หรือ  

                (3) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายปลอม หรือเปนวัตถุ อันตรายที่ พนักงานเจาหนาที่ส่ังเพิก

ถอนทะเบียนแลว คําส่ังไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด  

      มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการคุมครองบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอม ใหพนักงาน เจาหนาที่โดยคําแนะนํา

ของคณะกรรมการมีอํานาจส่ังแกไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายไดตามความ จําเปน  

      มาตรา 40 วัตถุอันตรายใดท่ีไดขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีประโยชนตามที่ขึ้น ทะเบียนไวหรือหาก

นํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือส่ิงแวดลอมโดยไม มีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ให

พนักงานเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ เพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได คําส่ังเพิกถอนทะเบียน

ของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด เม่ือมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแลว สิทธิในการผลิต นําเขา สงออก หรือมี

ไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเปนอันระงับไป  

      มาตรา 41 เจาของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตองจัดการทําลายหรือดําเนินการ กับวัตถุอันตรายของงตน

ตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด และใหนํามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสาม

และวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม  

      มาตรา 42 ผูผลิตเพื่อการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพ่ีอการคา ผูเก็บรักษาเพื่อการคา หรือผูขายซึ่งวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตอัตรา

คาธรรมเนียมนั้นตองไมเกินอัตราตามทายพระราชบัญญัตินี้ ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให

เสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน ในกรณีที่คางชําระโดยไมมีเหตุอันควรและเปนกรณีที่มีใบอนุญาตในการดําเนินการ 



พนักงานเจาหนาที่ จะส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามควรแกกรณีก็ได  

      มาตรา 43 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เม่ือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบได

ประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน

เจาหนาที่ และใหนํามาตรา 41 มาใชบังคับโดย อนุโลม  

      มาตรา 44 ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใหวัตถุ อันตรายดังตอไปนี้ไดรับ

การยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนตาม ที่เห็นสมควรได  

                (1) วัตถุอันตรายซ่ึงโดยลักษณะหรือปริมาณอาจกอใหเกิดอันตรายนอยหรือ ซึ่งการบังคับตามมาตรการตาง ? 

ตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดภาระเกินความสมควร  

                (2) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ินรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ สภากาชาดไทย หรือ

หนวยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกําหนด  

      มาตรา 45 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดังตอไปนี้  

                (1) วัตถุอันตรายปลอม  

                (2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน  

                (3) วัตถุอันตรายเส่ือมคุณภาพ  

                (4) วัตถุอันตรายที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนไว  

                (5) วัตถุอันตรายที่ถูกส่ังเพิกถอนทะเบียน  

      การมีไวในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะทําลาย หรือการสงมอบแกพนักงาน

เจาหนาที่ หรือการครอบครองเพื่อการอยางอื่นตามหนาที่ที่กําหนดในกฎหมาย  

      มาตรา 46 ผูใดรูวาวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเปนวัตถุอันตรายตามมาตรา 45 ผูนั้นตองทําลาย ตอง

แจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตองสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศที่ออก

ตามมาตรา 20 (1)  

      มาตรา 47 วัตถุอันตรายหรือส่ิงดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม  

                (1) ส่ิงที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน  

                (2) วัตถุอันตรายที่แสดงช่ือวาเปนวัตถุอันตรายอื่นหรือแสดงกําหนดเวลาที่ วัตถุอันตรายหมดอายุการใชเกิน

ความเปนจริง  

                (3) วัตถุอันตรายที่แสดงช่ือหรือเคร่ืองหมายของผูผลิตหรือที่ต้ังของสถานที่ ผลิตซึ่งมิใชความจริง  

                (4) วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง  

                (5) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาด เคล่ือนตามมาตรา 20 (3) ในระดับ

ที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

      มาตรา 48 วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน  

                (1) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาด เคล่ือนตามมาตรา 20 (3) แตไมถึง

ระดับที่กําหนดตามมาตรา 47 (5)  

                (2) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ ส่ิงเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มีความสําคัญตอคุณสมบัติของวัตถุ

อันตรายผิดไปจากเกณฑที่กําหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว  



      มาตรา 49 วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายเส่ือมคุณภาพ  

                (1) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใชตามที่แสดงไวในฉลาก  

                (2) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอม ตามมาตรา 47 (5) หรือวัตถุ

อันตรายผิดมาตรฐาน  

      มาตรา 50 เม่ือคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 20 (1) คณะกรรมการ มีอํานาจส่ังใหผูผลิตหรือผู

นําเขาเลิกใชฉลากดังกลาว หรือดําเนินการแกไขฉลากนั้นใหถูกตอง  

      มาตรา 51 การควบคุมการโ?ษณาวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง ผูบริโภค และเพื่อ

ประโยชนในการควบคุมโ?ษณาใหถือวาวัตถุอันตรายที่มีการกําหนดฉลากตามมาตรา 20 (1) เปนสินคาที่มีการควบคุม

ฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกลาวโดย อนุโลม  

      มาตรา 52 เม่ือปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผูใด 

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี อํานาจส่ังใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไข 

หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองไดในการนี้ หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหผูนั้นสงออก

ไปซ่ึงวัตถุอันตรายนั้น เพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้นมาให หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได โดย 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูผลิต ผูนํา

เขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองซ่ึง วัตถุอันตรายดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมี

ความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังใหบุคคลดังกลาวสงมอบวัตถุอันตรายนั้นแกพนักงาน

เจาหนาที่ ณ สถานที่ที่กําหนด เพื่อทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี โดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุ 

อันตรายดังกลาวดวย ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจําหนายไดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขายทอดตลาดหรือ ขาย

ใหแกหนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวันไดรับมอบ เงินที่ขายไดเม่ือหักคาใชจายในการ เก็บรักษา การจําหนาย 

และคาภาระท่ีเก่ียวของแลวใหเก็บไวเพื่อคืนแกเจาของ แตถาพนกําหนด สามเดือนดังกลาวแลวยังจําหนายไมไดหาก

พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการผอนเวลาตอไปจะเปน อันตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมีอํานาจส่ังใหทําลายหรือจัดการตาม

ควรแกกรณี ในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีหากมีคาใชจายเกิดขึ้นใหเจาของวัตถุอันตราย มีหนาที่จาย

หรือชดใชเงินจํานวนนั้นแกทางราชการ  

      มาตรา 53 เม่ือปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหรือมีเหตุอันควร สงสัยวากระทําการเชนวา

นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนิน การตอไปตามกฎหมาย  

      มาตรา 54 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้  

                (1) เขาไปในสถานท่ีประกอบการเก่ียวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุ อันตราย สถานที่เก็บรักษาวัตถุ

อันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานท่ีเชนวานั้นในระหวางเวลา พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ

ของสถานท่ีดังกลาว หรือเขาไปในพาหนะที่บรรทุก วัตถุอันตรายหรือสงสัยวาบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุ

อันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือส่ิงใด ? ที่เก่ียวกับวัตถุอันตราย  

                (2) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ  

                (3) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุด บัญชี เอกสารหรือส่ิงใด ? ที่

เก่ียวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้  

                (4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ? มาเพื่อประกอบการพิจารณาได  

      มาตรา 55 วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและส่ิงของใด ? ที่ไดยึดหรืออายัดไวตาม



มาตรา 54 (3) ถาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงาย หรือถาการเก็บ ไวจะเปนการเส่ียงตอความเสียหายหรือ

อันตรายที่จะเกิดจากส่ิงของนั้นหรือคาใชจายจะเกินสวนกับ คาแหงส่ิงของนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายหรือ

จัดการตามควรแกกรณีโดยคํานึงถึง อันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย และใหนํามาตรา 52 วรรคสามและ

วรรคส่ี มาใช บังคับโดยอนุโลม ถาพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาส่ิงของที่ยึดหรืออายัดไวมิใชเปนทรัพยที่ตองริบ 

ตามมาตรา 88 หรือพนักงานอัยการส่ังเด็ดขาดไมฟองคดี ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดหรือ คืนวัตถุอันตราย 

ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและส่ิงนั้น? ใหแกผูควรไดรับคืนโดย มิชักชา ในกรณีที่มีการคืนส่ิงของที่ยึด

หรืออายัดไว หรือเงินที่ขายได ใหแจงการคืนโดยสงทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูควรไดรับคืน แต

ในกรณีไมรูตัวผูควรไดรับคืนหรือรูตัวแตไม รูภูมิลําเนา ถาไดประกาศในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับที่ไดแพรหลายในทองที่ที่ได

ยึดหรืออายัดส่ิงของ นั้น หรือการประกาศในหนังสือพิมพจะไมคุมกับมูลคาส่ิงของที่จะคืน ถาไดประกาศไว ณ ที่ทําการ 

อําเภอแหงทองที่นั้นไมนอยกวาสิบหาวัน ใหถือวาไดมีการแจงเม่ือครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ได ประกาศใน

หนังสือพิมพ หรือวันที่ครบกําหนดการประกาศ ณ ที่ทําการอําเภอ แลวแตกรณี ผูขอรับคืนตองรับผิดชอบชดใชคาภาระ

ตาง ? ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือ พิมพพรอมเงินเพิ่มอีกรอยละย่ีสิบของเงินจํานวนดังกลาว ในกรณีที่ไม

สามารถจะคืนไดเพราะหาตัวผูควรไดรับคืนไมพบ ก็ใหรักษาส่ิงของที่ยืดไว หรือ เงินที่จะคืนใหนั้นไว แลวแตกรณี หาก

ภายในหนึ่งปนับต้ังแตไดแจงแกผูควรไดรับคืนและไมมีผูควร ไดรับคืนมาขอรับก็ใหตกเปนของรัฐ  

      มาตรา 56 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่ง เก่ียวของ บัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด  

 
หมวด 3  

หนาที่และความรับผิดทางแพง  
______________  

      มาตรา 57 บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลางหรือจํากัดหนาที่และความรับผิดทาง แพงที่บุคคลมีอยูตาม

บทบัญญติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น  

      มาตรา 58 เพื่อประโยชนในการกําหนดหนาที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ใหรัฐมนตรีวาการ กระทรวงอุตสาหกรรม

มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุที่ใหถือวาเปนวัตถุอันตราย ตามความในหมวดนี้  

      มาตรา 59 ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชในการผลิต การกําหนด วิธีการและขั้นตอนที่

วางใจไดของการผลิต การจัดใหมีภาชนะบรรจุที่ม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัยตอ การใช การเคล่ือนยาย และการขนสง การ

จัดใหมีฉลากท่ีแสดงสภาพอันตรายของส่ิงนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความ

เหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไป จากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว  

      มาตรา 60 ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุอันตราย การ

ตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนสงและ ผูขนสง ความเหมาะสมของการเก็บรักษา 

และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุ อันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบ

วัตถุอันตรายดังกลาว  

      มาตรา 61 ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของส่ิงที่ใชในการขนสงหรือ ยานพาหนะและ

อุปกรณ ความถูกตองของภาชนะบรรจแุละฉลากความเหมาะสมของวิธีการขนสง ความถูกตองของการจัดวางบน



ยานพาหนะ และความไววางใจไดของลูกจางหรือผูจัดทําการงานใหแก ตนหรือรวมกับตน  

      มาตรา 62 ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือ ไดของผูผลิตหรือผู

นําเขาหรือผูที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตนความถูกตองของภาชนะบรรจุและ ฉลาก ความเหมาะสมของการเก็บรักษา

และความไววางใจไดของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตน หรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตราย

ดังกลาว  

      มาตรา 63 ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอันเกิดแต

วัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาความ เสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะ

ความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง  

      มาตรา 64 ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหกับบุคคลใด ตองรับผิดชอบเพ่ือการเสียหาย ของบุคคลดังกลาวอนัเกิด

แตวัตถุอันตรายน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุ สุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหาย

นั้นเอง  

      มาตรา 65 นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดที่ บุคคลตามมาตรา 63 หรือ

มาตรา 64 ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน แตชอบที่จะไดชดใชจาก บุคคลดังกลาว เวนแตตนจะมีสวนผิดในการส่ังให

ทํา การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอ่ืน อันมีผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดขึ้นนั้น  

      มาตรา 66 ผูผลิต ผูนําเขา ผูขายสง ผูขายปลีก คนกลาง และผูมีสวนในการจําหนายจายแจก ทุกชวงตอจากผูผลิต

จนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ตอง รวมรับผิดในผลแหงการละเมิดดวย  

      มาตรา 67 สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เปนอัน ขาดอายุความเม่ือพนสาม

ปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความเปนวัตถุอันตรายและผู พึงตองใชคาสินไหมทดแทน ถามีการเจรจา

เก่ียวกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกันวาตองรับผิดใชคาสินไหม ทดแทนและผูมีสิทธิ์ไดคาสินไหม

ทดแทน ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะปรากฏวาการเจรจาน้ัน ไมอาจตกลงกันได  

      มาตรา 68 ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 หรือมาตรา 66 ที่ไดชําระ คาสินไหมทดแทนใหแก

ผูเสียหายแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุอันตรายใหแกตน รือแกผูซึ่งทํางานใหแกตน และบรรดาผูที่มีสวนใน

การสงมอบวัตถุอันตรายดังกลาวในลําดับตาง ? ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ไดไปจนถึงผูผลิต โดยตองใชสิทธิไล

เบี้ยภายในสามปนับแต วันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยนั้นเปนผูที่จงใจหรือประมาทเลินเลอทําให 

เกิดการละเมิดขึ้น ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรับผิดโดยเฉพาะของตนเทานั้น  

      มาตรา 69 ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืช หรือส่ิงแวดลอม ถารัฐไดรับความ

เสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการเขาชวยเหลือ เคล่ือนยาย บําบัด บรรเทา หรือ ขจัดความเสียหายใหเกิดการคืนสู

สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเปนความเสียหาย ตอทรัพยไมมีเจาของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือ

เปนความเสียหายตอทรัพยสินของแผนดินเม่ือได รับคํารองขอจากหนวยงานที่ใบรับมอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุอันตราย

ดังกลาวใหพนักงานอัยการมี อํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดังกลาวได  

 
หมวด 4  

บทกาํหนดโทษ  
______________  



      มาตรา 70 ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ? ตามที่คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการส่ังตาม

มาตรา 14 หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา 54 (4) ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม

เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

      มาตรา 71 ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 41 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

      มาตรา 72 ผูใดฝาฝนมาตรา 22 วรรคหน่ึง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคสอง หรือ ตามมาตรา 23 วรรคสาม 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จําทั้งปรับ  

      มาตรา 73 ผูใดฝาฝนมาตรา 23 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม เกินสองแสนบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ  

      มาตรา 74 ผูใดฝาฝนมาตรา 43 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไม เกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน  

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดแสนบาท  

      มาตรา 75 ผูใดฝาฝน มาตรา 45 (1) หรือมาตรา 45 (5) สําหรับกรณีพิกถอนทะเบียน เพราะอาจเกิดอันตรายโดยไม

มีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ด

ป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผู

สงออก หรือมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท  

      มาตรา 76 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (2) หรือมาตรา 45 (5) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบียน เพราะไมมีประโยชนตามที่ขึ้น

ทะเบียนไว ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหา

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน 

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินส่ีแสนบาท  

      มาตรา 77 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (3) ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทํา

ตองระวางโทษปรับไมเกิน แปดหม่ืนบาท  

      มาตรา 78 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (4) ถาเปนการกระทําเก่ียวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม

ป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

      มาตรา 79 ถาการกระทําตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรือมาตรา 78 เก่ียวกับ วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษท่ีบัญญัติไวในมาตราดังกลาว  

      มาตรา 80 ถาการกระทําตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรือมาตรา 78 เก่ียวกับ วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 

ผูกระทําตองระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษท่ีบัญญัติไวในมาตราดังกลาว  

      มาตรา 81 ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 ตองระวางโทษ ปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  

      มาตรา 82 ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการ

อื่นอันเก่ียวกับวัตถุอันตราย ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่นทํา หรือใชฉลาก ที่มีขอความอันเปนเท็จหรือขอความที่รูหรือ

ควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

      ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันกระทําความผิด คร้ังกอน ผูกระทําตอง



ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

      มาตรา 83 ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลาก ไมถูกตอง หรือขายวัตถุ

อันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไขตามมาตรา 50 ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม

เกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

      ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทาํตองระวางโทษปรับไมเกิน ส่ีหม่ืนบาท  

      ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งป หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

      มาตรา 84 ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือ รับจางติดตรึงฉลากที่ไม

ถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางทําลายสวนอันเปนสาระสําคัญของฉลากที่ ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับวัตถุอันตราย

อยางหนึ่งอยางใดตามความในหมวด 2 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ  

      มาตรา 85 ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา 52 วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหม่ืน

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

      มาตรา 86 ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฎิบัติการตาม มาตรา 54 ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  

      มาตรา 87 ในกรณีที่ศาลพิจารณาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 และเปนกรณีที่มีการ

ยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลกลาวอาจจะ กระทําความผิดเชนนั้นอีก ศาลจะส่ังไวคํา

พิพากษาหามการประกอบการเก่ียวกับวัตถุอันตรายมีกําหนด  

เวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได  

      มาตรา 88 วัตถุอันตรายที่ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยพระราช บัญญัตินี้ ภาชนะของ

วัตถุอันตรายดังกลาว เคร่ืองมือและอุปกรณที่เก่ียวของ หรือทรัพยสินใดบรรดา ที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบ ใหสงมอบแก

หนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวเพื่อทํา ลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรตอไป  

ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําสงในคําพิพากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกทาง ราชการดวย  

      มาตรา 89 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมีโทษปรับ สถานเดียว ให

คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ

ได       ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมีอํานาจ

เปรียบเทียบปรับตามวรรคหน่ึงจะเปรียบเทียบปรับไดตอเม่ือ  

                (1) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เม่ือผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไข ของกลางที่อายัดไวใหถูกตอง  

                (2) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เม่ือผูกระทําความผิดยินยอมใหของ กลางที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของ

หนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว       ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับไดแกไขของกลางให

ถูกตองแลวใหพนักงานเจาหนาที่ ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย  

      บรรดาส่ิงของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหจัดการตาม ระเบียบตามท่ีรัฐมนตรี

ผูรับผิดชอบกําหนด  



 
บทเฉพาะกาล  

______________  

      มาตรา 90 คําขออนุญาตใด ? ที่ไดย่ืนไวตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษและยังอยูระหวาง พิจารณาใหถือเปนคําขอ

อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตมีขอแตก ตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ

นี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจส่ังใหแกไขเพิ่มเติมไดตาม ความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  

      มาตรา 91 ใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกใหแกบุคคลใด ? ตามกฎหมาย วาดวยวัตถุมีพิษกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนส้ินอายุที่กําหนดไว  

      มาตรา 92 ใหทบทวนบรรดาวัตถุหรือส่ิงอื่นใดที่มีการประกาศกําหนดใหเปนวัตถุมีพิษธรรมดา และวัตถุมีพิษรายแรง

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุพิษ และดําเนินการออกประกาศกําหนดเปนวัตถุ อันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 

4 ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายใน หกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ       ในระหวางที่การ

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย วัตถุมีพิษยังคงใชบังคับตอไปได เวนแต

บทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการ วัตถุมีพิษใหใชบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้

แทน และใหการตาง ?ตามพระราชบัญญัติ นี้มีผลใชบังคับไดทันทีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ  

      มาตรา 93 บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษใหคงใช บังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

อานันท ปนยารชุน  

นายกรัฐมนตรี 

อัตราคาธรรมเนียม  
______________ 

(1) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ฉบับละ 5,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 

(4) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 

(5) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซ่ึงวัตถุอันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 

(6) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย ฉบับละ 1,000 บาท 

(7) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  ฉบับละ 1,000 บาท 

(8) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท 

(9) ผูผลิตวัตถุอันตราย ปละ 10,000 บาท 

(10) ผูนําเขาวัตถุอันตราย ปละ 5,000 บาท 



(11) ผูสงออกวัตถุอันตราย ปละ 5,000 บาท 

(12) ผูรับเก็บรักษาเพื่อการคาซ่ึงวัตถุอันตราย ปละ 10,000 บาท 

(13) ผูขายวัตถุอันตราย ปละ 10,000 บาท 

(14) การตออายุใบอนุญาต 

คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละประเภท  

      หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันมีการนําวัตถุอันตราย มา

ใชในกิจการประเภทตาง ? เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแก บุคคล สัตว 

พืช ทรัพย และส่ิงแวดลอมได แมวาในขณะนี้จะมีกฎหมายที่ใชควบคุมทวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายอยู บางแลวก็ตาม แตก็มี

อยูหลายฉบับและอยูในอํานาจหนาที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งกฎหมายเทานั้น ไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทํา

ใหมีบทบัญญัติที่แตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมาย วาดวยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให

ครอบคลุมวัตถุอันตรายตาง ? ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการประสานงานกันระหวางหนวยงาน ตาง ? ที่เก่ียวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตราย

ดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  

   

   

 


