
พระราชบญัญตั ิ 
วตัถอุนัตราย 
พ .ศ. 2535  

______________ 
ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2535 
เป็นปีที ่47 ในรชักาลปจัจบุนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรม์หาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด
เกลา้ ฯ ใหป้ระกาศวา่ 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรงุกฎหมายวา่ดว้ยวตัถมุพีษิ 
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบัญญัตขิ ึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและ

ยนิยอมของสภานติบิัญญัตแิหง่ชาต ิท าหนา้ทีรั่ฐสภา ดังตอ่ไปนี ้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิีเ้รยีกวา่ พระราชบัญญัตวิตัถอุันตราย พ.ศ. 2535  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชบ้ังคับตัง้แตว่นัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจา

นุเบกษาเป็นตน้ไป 
มาตรา 3 ใหย้กเลกิ 

(1) พระราชบัญญัตวิตัถมุพีษิ พ.ศ. 2510 
(2) พระราชบัญญัตวิตัถมุพีษิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2516 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิี ้ 
วตัถอุันตราย หมายความวา่ วตัถดุังตอ่ไปนี้  
(1) วตัถรุะเบดิได ้ 
(2) วตัถไุวไฟ  
(3) วตัถอุอกซไิดซแ์ละวตัถเุปอรอ์อกไซด ์ 
(4) วตัถมุพีษิ  
(5) วตัถทุีท่ าใหเ้กดิโรค  
(6) วตัถกุัมมันตรังส ี 
(7) วตัถทุีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางพันธกุรรม  
(8) วตัถกุัดกรอ่น  
(9) วตัถทุีก่อ่ใหเ้กดิการระคายเคอืง  
(10) วตัถอุยา่งอืน่ ไมว่า่จะเป็นเคมภัีณฑห์รอืสิง่อืน่ใด ทีอ่าจท าใหเ้กดิ

อันตราย แกบ่คุคล สตัว ์พชื ทรัพย ์หรอืสิง่แวดลอ้ม  
ผลติ หมายความวา่ ท า เพาะ ปรงุ ผสม แปรสภาพ ปรงุแตง่ แบง่บรรจุ 

หรอื รวมบรรจ ุ 
น าเขา้ หมายความวา่ น าหรอืสัง่เขา้มาในราชอาณาจักรหรอืน าผา่น  
สง่ออก หมายความวา่ สง่หรอืด าเนนิการเพือ่สง่ออกไปนอก

ราชอาณาจักร  
ขาย หมายความถงึ การจ าหน่าย จา่ยหรอืแจกเพือ่ประโยชนท์างการคา้

และ ใหห้มายความรวมถงึการมไีวเ้พือ่ขายดว้ย  
มไีวใ้นครอบครอง หมายความวา่ การมไีวใ้นครอบครองไมว่า่เพือ่ตนเอง

หรอื ผูอ้ืน่ และไมว่า่จะเป็นการมไีวเ้พือ่ขาย เพือ่ขนสง่ เพือ่ใช ้หรอืเพือ่ประการอืน่ใด
และรวมถงึการทิง้อยู ่หรอืปรากฏอยูใ่นบรเิวณทีอ่ยูใ่นความครอบครองดว้ย  

ฉลาก หมายความวา่รปู รอยประดษิฐห์รอืขอ้ความใดซึง่แสดงไวท้ีว่ตัถ ุ
อันตราย หรอืภาชนะบรรจ ุหรอืหบีหอ่บรรจ ุหรอืสอดแทรก หรอืรวมไวก้ับวตัถอุันตราย 
หรอืภาชนะ บรรจ ุหรอืหบีหอ่บรรจ ุและหมายความรวมถงึเอกสาร หรอืคูม่อืประกอบการ
ใชว้ตัถอุันตรายดว้ย  

พนักงานกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการวตัถอุันตราย  
พนักงานเจา้หนา้ที ่หมายความวา่ ผูซ้ ึง่รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบแตง่ตัง้ให ้



ปฏบิัต ิการตามพระราชบัญญัตนิี ้ 
รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบ หมายความวา่ รัฐมนตรเีจา้สงักัดของหน่วยงานที่

ไดรั้บ มอบหมายใหรั้บผดิชอบควบคมุวตัถอุันตรายตามมาตรา 19  
มาตรา 5 ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวง วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม และรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงอตุสาหกรรม ควบคมุ สง่เสรมิ และตดิตามดแูลการด าเนนิงานของเลขานุการ 
และผูช้ว่ยเลขานุการของคณะกรรมการวตัถอุันตราย ในการปฏบิัตกิารตาม
พระราชบัญญัตนิี ้ 

ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
คา่ธรรมเนยีมไม ่เกนิอัตราทา้ยพระราชบัญญัตนิี ้และยกเวน้คา่ธรรมเนยีมกับก าหนด
กจิการอืน่กับออกประกาศ ทัง้นี ้เพือ่ปฏบิัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี ้ 

ใหรั้ฐมนตรผีูรั้บผดิชอบมอี านาจแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละออกประกาศเพือ่
ปฏบิัตกิาร ตามพระราชบัญญัตนิี ้ 

กฎกระทรวงหรอืประกาศนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ช ้

บังคับได ้ 

หมวด 1  
คณะกรรมการวตัถอุนัตราย  

______________  

มาตรา 6 ใหม้คีณะกรรมการวตัถอุันตรายคณะหนึง่ ประกอบดว้ยปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรมเป็นประธานกรมการ อธบิดกีรมการคา้ภายใน อธบิดกีรมการแพทย ์อธบิดี
กรมโยธาธกิาร อธบิดกีรมต ารวจ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร 
เลขาธกิารคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 
เลขาธกิารส านักงานพลังงานปรมาณูเพือ่สนัตเิลขาธกิารส านักงานมาตรฐาน
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม และผูแ้ทนกระทรวงกลาโหมและผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่คณะรัฐมนตรี
แตง่ตัง้ไมเ่กนิเจ็ดคน เป็นกรรมการ และอธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นกรรม  
การและเลขานุการ และผูแ้ทนกรมโยธาธกิาร ผูแ้ทนกรมโรงงานอตุสาหกรรม ผูแ้ทน
กรมวชิาการ เกษตร ผูแ้ทนส านักงานพลังงานปรมาณูเพือ่สนัต ิและผูแ้ทนส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นผูช้ว่ยเลขานุการ  

กรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีค่ณะรัฐมนตรแีตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่ตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้
ความเชีย่วชาญ มผีลงานและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับสาขาวชิาเคม ีวทิยาศาสตร ์
วศิวกรรมศาสตร ์เกษตรศาสตรห์รอืกฎหมาย และอยา่งนอ้ยสองคนใหแ้ตง่ตัง้จาก
ผูท้รงคณุวฒุทิีด่ าเนนิงานในองคก์ารสาธารณ ประโยชนเ์พือ่การคุม้ครองสขุภาพอนามัย 
หรอืสิง่แวดลอ้ม  

มาตรา 7 ใหค้ณะกรรมการมอี านาจและหนา้ทีด่ังตอ่ไปนี ้ 
(1) ใหค้วามเห็นแกรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมในการออก

ประกาศ ตามมาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 36 วรรคหนึง่  
(2) ใหค้วามเห็นตอ่รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบในการออกประกาศตามมาตรา 

20 มาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 44 และมาตรา 47(5)  
(3) ใหค้ าแนะน าแกพ่นักงานเจา้หนา้ทีใ่นการรับขึน้ทะเบยีน หรอืเพกิ

ถอน ทะเบยีนวตัถอุันตราย  
(4) ใหค้ าแนะน าหรอืค าปรกึษาแกรั่ฐมนตรผีูรั้บผดิชอบ รัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงอตุสาหกรรม หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ และพนักงานเจา้หนา้ที ่ในเรือ่งเกีย่วกับ
วตัถอุันตราย  

(5) พจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีนจากผูท้ีไ่ดรั้บความเดอืดรอ้นหรอืเสยีหายจาก
วตัถอุันตราย  



(6) แจง้หรอืโฆษณาขา่วสารเกีย่วกับวตัถอุันตรายใหป้ระชาชนไดท้ราบ 
ในการนีจ้ะระบชุือ่ของวตัถอุันตรายหรอืชือ่ของผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยก็ได ้ 

(7) สอดสอ่งดแูล ใหค้ าแนะน า และเรง่รัดพนักงานเจา้หนา้ทีส่ว่น
ราชการหรอืหน่วยงานของรัฐทีม่อี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกับวตัถอุันตรายตา่งใหป้ฏบิัตกิารตาม
อ านาจและหนา้ทีท่ีก่ฎหมายก าหนด  

(8) เสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมเพือ่เสนอ
คณะรัฐมนตรเีกีย่วกับการควบคมุวตัถอุันตรายและการป้องกันและเยยีวยาความเสยีหาย
อันเกดิจากวตัถอุันตรายเพือ่เป็นแนวปฏบิัตใินการด าเนนิงานของหน่วยงานตา่งของรัฐ  

(9) ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามทีม่กีฎหมายก าหนดไวใ้หเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการ  

มาตรา 8 กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแตง่ตัง้อกีได ้ 

มาตรา 9 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุ ิพน้จากต าแหน่ง เมือ่  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) คณะรัฐมนตรใีหอ้อกเพราะบกพรอ่ง ไมส่จุรติตอ่หนา้ที ่มคีวาม

ประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืหยอ่นความสามารถ  
(4) เป็นบคุคลลม้ละลาย  
(5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอื  
(6) ไดรั้บโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ เวน้แตเ่ป็นโทษ

ส าหรับความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ  
มาตรา 10 ในกรณีทีม่กีารแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินระหวา่งทีก่รรมการ

ผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่แตง่ตัง้ไวแ้ลว้ยังมวีาระอยูใ่นต าแหน่ง ไมว่า่จะเป็นการแตง่ตัง้เพิม่ข ึน้
หรอืแตง่ตัง้ซอ่ม ใหผู้ไ้ดรั้บแตง่ตัง้อยูใ่นต าแหน่งเทา่กับวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการ
ผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่แตง่ตัง้ไวแ้ลว้นัน้  

มาตรา 11 ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคณุวฒุดิ ารงต าแหน่งครบวาระแลว้ แตย่ัง
มไิดม้กีารแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุขิ ึน้ใหม ่ใหก้รรมการผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระปฏบิัตหินา้ทีไ่ปพลางกอ่นจนกวา่จะมกีารแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
ข ึน้ใหม ่ 

มาตรา 12 การประชมุของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่
หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ ถา้ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่
ประชมุใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ  

การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึง่ใหม้เีสยีง
หนึง่ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดกรรมการผูไ้ดม้สีว่นไดเ้สยีเป็นการสว่นตัวในเรือ่งใดกรรมการผู ้
นัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้  

มาตรา 13 ใหค้ณะกรรมการมอี านาจแตง่ตัง้อนุกรรมการเพือ่พจิารณาหรอื
ปฏบิัตกิารอยา่งหนึง่อยา่งใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายก็ได ้ 

ใหค้ณะกรรมการก าหนดองคป์ระชมุและวธิดี าเนนิงานของอนุกรรมการไดต้าม
ความเหมาะสม  

มาตรา 14 ในการปฏบิัตหินา้ที ่ใหค้ณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการ  
มอบหมายมอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืเรยีกบคุคลใดมาใหถ้อ้ยค าหรอืใหส้ง่เอกสาร
หรอืวตัถใุดมาเพือ่ประกอบการพจิารณาไดต้ามความจ าเป็น  



หมวด 2  
การควบคมุวตัถอุนัตราย  

______________  

มาตรา 15 ในกรณีทีม่กีฎหมายวา่ดว้ยการใดบัญญัตเิรือ่งใดไวโ้ดยเฉพาะแลว้
ใหบ้ังคับตามบทบัญญัตแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ แตถ่า้มเีหตอุันควรคณะกรรมการ
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรผีูรั้กษาการตามกฎหมายดว้ยการนัน้อาจมมีตใิหน้ า
บทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตนิีไ้ปใชบ้ังคับเป็นการเพิม่เตมิหรอืแทนทีก่ฎหมายวา่ดว้ย
การนัน้ได ้ทัง้นีจ้ะก าหนดระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอยา่งใดไวใ้นมตนัิน้ก็ได ้ 

มตติามวรรคหนึง่ เมือ่รัฐมนตรผีูรั้กษาการตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้ังคับได ้ 

มาตรา 16 ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นเพือ่ป้องกันอันตรายทีจ่ะเกดิแกบ่คุคล สตัว ์
พชื ทรัพยห์รอืสิง่แวดลอ้ม จะมกีารตราพระราชกฤษฎกีาก าหนดทอ้งทีเ่พือ่หา้มการ
ครอบครองการจ าหน่ายหรอืการใชว้ตัถอุันตรายอยา่งหนึง่อยา่งใดก็ได ้ 

มาตรา 17 ใหจั้ดตัง้ศนูยข์อ้มลูวตัถอุันตรายขึน้ในกระทรวงอตุสาหกรรมเพือ่
เป็นศนูยก์ลางประสานงานในเรือ่งขอ้มลูของวตัถอุันตรายกับสว่นราชการตา่งรวมทัง้จาก
ภาคเอกชน เพือ่รวบรวมและใหบ้รกิารขอ้มลูทกุชนดิเกีย่วกับวตัถอุันตรายตัง้แตก่ารมอียู่
ในตา่งประเทศ การน าเขา้หรอืการ  
ผลติภายในประเทศ การเคลือ่นยา้ย การใชส้อย การท าลาย และการอืน่ใดอันเกีย่วเนือ่ง  

มาตรา 18 วตัถอุันตรายแบง่ออกตามความจ าเป็นแกก่ารควบคมุ ดังนี ้ 
(1) วตัถอุันตรายชนดิที ่1 ไดแ้กว่ตัถอุันตรายทีก่ารผลติ การน าเขา้ การ

สง่ออก หรอืการมไีวใ้นครอบครองตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด  
(2) วตัถอุันตรายชนดิที ่2 ไดแ้กว่ตัถอุันตรายทีก่ารผลติ การน าเขา้ การ

สง่ออกหรอืการมไีวใ้นครอบครองตอ้งแจง้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่ราบกอ่นและตอ้ง
ปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดดว้ย  

(3) วตัถอุันตรายชนดิที ่3 ไดแ้กว่ตัถอุันตรายทีก่ารผลติ การน าเขา้ การ
สง่ออกหรอืการมไีวใ้นครอบครองตอ้งรับใบอนุญาต  

(4) วตัถอุันตรายชนดิที ่4 ไดแ้กว่ตัถอุันตรายทีห่า้มมใิหม้กีารผลติ การ
น าเขา้การสง่ออก หรอืการมไีวใ้นครอบครอง  

เพือ่ประโยชนแ์กก่ารป้องกันและระงับอันตรายทีอ่าจมแีกบ่คุคล สตัว ์พชื ทรัพย ์
หรอืสิง่แวดลอ้ม ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมโดยความเห็นของ
คณะกรรมการมอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาระบชุือ่หรอืคณุสมบัตขิองวตัถุ
อันตราย ชนดิของวตัถอุันตราย ก าหนดเวลาการใชบ้ังคับและหน่วยงานผูรั้บผดิชอบใน
การควบคมุวตัถอุันตรายดังกลา่ว  

มาตรา 19 เมือ่หน่วยงานหนึง่หน่วยงานใดของกระทรวงหรอืทบวงในราชการ
บรหิารสว่นกลางมคี าขอเป็นผูรั้บผดิชอบในการควบคมุวตัถอุันตรายอยา่งหนึง่อยา่งใด
เพือ่ด าเนนิการตามพระราชบัญญัตนิีใ้หค้ณะกรรมการพจิารณาและเสนอความเห็นตอ่รัฐ
มนตวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมเพือ่การอออกประกาศตามมาตรา 18 วรรคสอง 
ก าหนดใหห้น่วยงานนัน้เป็นผูม้อี านาจหนา้ทีรั่บผดิชอบด าเนนิการทัง้หมด หรอืบางสว่น
เกีย่วกับวตัถอุันตรายนัน้ได ้ทัง้นี ้โดยค านงึถงึความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จ านวน
บคุคลากร ความสมัพันธก์ับภารกจิหลักและปรมิาณงานในความรับผดิชอบเป็นส าคัญ  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการมคีวามเห็นเป็นอยา่งอืน่ใหรั้ฐมนตรขีองหน่วยงานทีม่คี า
ขอเป็นผูรั้บผดิชอบยนืยันตอ่คณะกรรมการภายในสามสบิวนั ในกรณีเชน่วา่นี้ ใหน้ าเสนอ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมเพือ่น าเสนอใหค้ณะรัฐมนตรวีนิจิฉัย  

 
มาตรา 20 ใหรั้ฐมนตรผีูรั้บผดิชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมอี านาจ

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  



(1) ก าหนดองคป์ระกอบ คณุสมบัตแิละสิง่เจอืปน ภาชนะบรรจ ุวธิตีรวจ
และ ทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลติ การน าเขา้ การสง่ออก การขาย การขนสง่ การเก็บ
รักษา การก าจัด การท าลาย การปฏบิัตกิับภาชนะของวตัถอุันตราย การใหแ้จง้
ขอ้เท็จจรงิ การใหส้ง่ตัวอยา่ง หรอืการอืน่ใดเกีย่วกับวตัถอุันตรายเพือ่ควบคมุ ป้องกัน 
บรรเทา หรอืระงับอันตรายทีจ่ะเกดิแกบ่คุคล สตัว ์พชื ทรัพย ์ 
หรอืสิง่แวดลอ้ม โดยค านงึถงึสนธสิญัญาและขอ้ผกูพันระหวา่งประเทศประกอบดว้ย  

(2) ก าหนดใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญหรอืบคุลากรเฉพาะรับผดิชอบส าหรับการ
ด าเนนิการอยา่งหนึง่อยา่งใดตาม (1)  

(3) ก าหนดเกณฑค์า่คลาดเคลือ่นจากปรมิาณทีก่ าหนดไวข้อง
สาระส าคญัในวตัถอุันตราย  

(4) ก าหนดขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตรายดังกลา่ว  
(5) ระบชุือ่ หรอืคณุสมบัตขิองวตัถอุันตรายและกรณีทีไ่ดรั้บการยกเวน้

ตามมาตรา 36  
มาตรา 21 ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตราย

ชนดิที ่1 ตอ้งปฏบิัตติามประกาศของรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบทีอ่อกตามมาตรา 20(1) (2) 
และ (3)  

มาตรา 22 ภายใตบ้ังคับบทบัญญัตมิาตรา 36 หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ น าเขา้ 
สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายชนดิที ่2 เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ความประสงค์
จะด าเนนิการดังกลา่วใหพ้นักงาน เจา้หนา้ทีท่ราบกอ่น  

เมือ่ไดม้ปีระกาศระบวุตัถใุดเป็นวตัถอุันตรายชนดิที ่2 ใหผู้ผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผู ้
สง่ออก หรอืผูม้ไีวค้รอบครอง แจง้การด าเนนิการของตนทีก่ระท าอยูใ่นขณะนัน้ให ้
พนักงานเจา้หนา้ทีท่ราบภายในเวลาทีก่ าหนดในประกาศดังกลา่ว  

ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายชนดิที ่2 ตอ้ง
ปฏบิัตติามประกาศของรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบทีอ่อกตามมาตรา 20 (1) (2) และ (3) ดว้ย  

มาตรา 23 ภายใตบ้ังคับบทบัญญัตมิาตรา 36 หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ น าเขา้ 
สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่  
วตัถอุันตรายชนดิที ่3 เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ที ่ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลา่วใหก้ าหนดกรณีทีพ่งึอนุญาตไดแ้ละกรณีทีจ่ะ
อนุญาตไมไ่ดไ้วใ้หช้ดัเจนเทา่ที ่จะกระท าได ้เวน้แตก่รณีจ าเป็นทีไ่มอ่าจคาดหมายได ้
ลว่งหนา้และใหก้ าหนดระยะเวลาส าหรับการพจิารณาอนุญาตใหช้ดัเจนดว้ย  

ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายชนดิที ่3 ตอ้ง
ปฏบิัตติามประกาศของรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบทีอ่อกตามมาตรา 20 (1) (2 ) และ (3) นัน้
ดว้ย  

มาตรา 24 เมือ่ไดม้ปีระกาศระบชุือ่วตัถใุดเป็นวตัถอุันตรายชนดิที ่3 ใหผู้ผ้ลติ 
ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายดังกลา่วยืน่ค าขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 23 ภายในเวลาทีก่ าหนดในประกาศดังกลา่ว และในระหวา่ง
ระยะเวลาดังกลา่วใหผู้นั้น้ประกอบกจิการไปพลาง  
กอ่นไดจ้นกวา่พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะสัง่ไมอ่นุญาตตามค าขอนัน้  

มาตรา 25 ใบอนุญาตทีอ่อกไปแลว้นัน้ ถา้ตอ่มากฎหมายหรอืพฤตกิารณ์ได ้
เปลีย่นแปลงไปหรอืมเีหตสุ าคัญเพือ่คุม้ครองความปลอดภัย ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี
อ านาจออกใบอนุญาตมอี านาจสัง่แกไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไขในการอนุญาตไดต้ามความ
จ าเป็น  

มาตรา 26 ใบอนุญาตซึง่ออกตามพระราชบัญญัตนิี ้ใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาที่
ก าหนดไวใ้น  
ใบอนุญาต แตม่ใิหก้ าหนดเกนิสามปีนับแตว่นัออกใบอนุญาต  

มาตรา 27 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตถา้ประสงคจ์ะขอตอ่อายใุบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค า
ขอเสยีกอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุเมือ่ไดย้ืน่ค าขอดังกลา่วแลว้ใหถ้อืวา่มฐีานะเสมอืนผูไ้ดรั้บ



อนุญาตและใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะสัง่ไมต่อ่อายุ
ใบอนุญาตนัน้  

การขอตอ่อายใุบอนุญาตและการตอ่อายใุบอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 28 ในกรณีพนักงานเจา้หนา้ทีไ่มอ่อกใบอนุญาตหรอืไมต่อ่อายุ
ใบอนุญาต ผูข้ออนุญาตหรอืผูต้อ่อายใุบอนุญาตมสีทิธอิทุธรณ์ตอ่รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบ
ภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากพนักงานเจา้หนา้ทีแ่จง้การไมอ่นุญาต
หรอืไมต่อ่อายใุบอนุญาต ค าวนิจิฉัยของรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบใหเ้ป็นทีส่ดุ  

มาตรา 29 ถา้พนักงานเจา้หนา้ทีไ่มต่อ่อายใุบอนุญาตหรอืรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบ
ไดม้คี าวนิจิฉัยใหย้กอทุธรณ์การตอ่อายใุบอนุญาต ผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตจะขายวตัถุ
อันตรายทีม่อียูใ่นครอบครองไดภ้ายในก าหนดสามเดอืนนับแตว่นัทราบค าสัง่ไมต่อ่อายุ
ใบอนุญาตหรอืทราบค าสัง่ของรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบใหย้กอทุธรณ์ แลว้แตก่รณี หากพน้
ก าหนดเวลาดังกลา่วแลว้ใหน้ ามาตรา 52 วรรคสองวรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้ังคับโดย
อนุโลม  

มาตรา 30 ถา้ใบอนุญาตหรอืใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตรายสญูหาย ลบ
เลอืน หรอืช ารดุในสาระส าคัญ ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรอืใบ
แทนใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตรายตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีภ่ายในสบิหา้วนันับแต่
วนัทีไ่ดท้ราบการสญูหาย ลบเลอืนหรอืช ารดุ  

มาตรา 31 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึง่มอีายไุดเ้กนิสามเดอืนตอ้งแสดงใบอนุญาต
หรอืใบแทน  
ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเห็นไดง้า่ย ณ สถานทีท่ าการทีร่ะบไุวใ้นใบอนุญาตนัน้  

มาตรา 32 เมือ่ปรากฏตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีว่า่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืน
หรอืไมป่ฏบิัต ิตามพระราชบัญญัตนิี ้พนักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจพจิารณาสัง่พักใช ้

ใบอนุญาตมกี าหนดเวลาตามที ่เห็นสมควร แตต่อ้งไมเ่กนิหนึง่ปี และถา้เป็นกรณีส าคัญ
จะสัง่เพกิถอนใบอนุญาตเลยก็ได ้ 

มาตรา 33 ผูถ้กูสัง่พักใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 มสีทิธอิทุธรณ์
ตอ่รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบภายในก าหนดสามสบิวนันับแตว่นัทราบค าสัง่ ค าวนิจิฉัยของ
รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบให ้ 
เป็นทีส่ดุ  

การอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่ยอ่มไมเ่ป็นการทเุลาการบังคับตามค าสัง่พักใชห้รอื
เพกิถอนใบอนุญาต  

มาตรา 34 ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 จะขายวตัถอุันตรายทีม่ี
อยูใ่นครอบครองไดภ้ายในก าหนดสามเดอืนนับแตว่นัทราบค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต
หรอืทราบค าสัง่ของรัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบใหย้กอทุธรณ์ แลว้แตก่รณี หากพน้
ก าหนดเวลาดังกลา่วแลว้ใหน้ ามาตรา 52 วรรคสองวรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้ังคับโดย
อนุโลม  

มาตรา 35 ผูถ้กูสัง่เพกิถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอ่กีไมไ่ดจ้นกวา่จะพน้
ก าหนดหา้ปีนับแตว่นัทีถ่กูเพกิถอนใบอนุญาต  

มาตรา 36 ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทวงอตุสาหกรรมโดยความเห็นของ
คณะกรรมการประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดรายชือ่ของวตัถอุันตรายที่
กระบวนการผลติและลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอันตรายเป็นทีท่ราบกันแน่ชดัโดยท่ัวไป  

การผลติ หรอืการน าเขา้ ซึง่วตัถอุันตรายชนดิที ่2 หรอืชนดิที ่3 ทีอ่ยูน่อก
รายชือ่ของประกาศตามวรรคหนึง่ จะตอ้งน ามาขอขึน้ทะเบยีนตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่น
และเมือ่ไดรั้บใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนแลว้จงึจะผลติหรอืน าเขา้ตามมาตรา 22 หรอืจงึ
จะออกใบอนุญาตใหผ้ลติหรอืน าเขา้ตามมาตรา 23 ได ้ทัง้นี ้เวน้แตจ่ะมปีระกาศของ
รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบยกเวน้ใหไ้มต่อ้งขึน้ทะเบยีน อกีในกรณีมผีูไ้ดข้ ึน้ทะเบยีนวตัถุ
อันตรายอยา่งเดยีวกันนัน้ไวแ้ลว้หรอืในกรณีอืน่ทีม่เีหตอุันควร  

การขอขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตรายและการออกใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนวตัถุ



อันตราย ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีรั่ฐมนตรผีูรั้บผดิชอบโดยความเห็นของ
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

มาตรา 37 ในกรณีทีก่ารขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตรายจ าเป็นตอ้งผลติหรอืน าเขา้มา
ซึง่ตัวอยา่งวตัถอุันตรายทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนหรอืตอ้งน าเขา้มาซึง่วตัถอุันตรายอยา่งอืน่
เพือ่ใชใ้นการผลติวตัถ ุอันตรายทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีน และวตัถอุันตรายนัน้มกีฎหมาย
บังคับใหก้ารผลติหรอืการน าเขา้ตอ้งไดรั้บอนุญาตหรอืตอ้งขึน้ทะเบยีนเสยีกอ่นผูข้อขึน้
ทะเบยีนอาจขออนุญาตพนักงานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ผลติหรอืน าเขา้ซึง่วตัถอุันตรายนัน้ได ้
ตามพระราชบัญญัตนิีโ้ดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิัตติาม  
ขัน้ตอนและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้  

การผลติหรอืการน าเขา้มาตามวรรคหนึง่ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่
รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา  

มาตรา 38 หา้มมใิหพ้นักงานเจา้หนา้ทีรั่บขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตรายเมือ่
คณะกรรมการเห็นวา่  

(1) วตัถอุันตรายทีข่อขึน้ทะเบยีนไมเ่ป็นทีเ่ชือ่ถอืไดว้า่มคีณุประโยชน์
ตามทีข่อขึน้ทะเบยีนไว ้หรอืหากน ามาใชแ้ลว้อาจเกดิอันตรายแกบ่คุคล สตัว ์พชื ทรัพย ์
หรอืสิง่แวดลอ้มโดยไมม่วีธิปีกตติามควรทีจ่ะป้องกันได ้ 

(2) วตัถอุันตรายทีข่อขึน้ทะเบยีนใชช้ือ่ในท านองโออ้วด ไมส่ภุาพ หรอื
อาจ ท าใหเ้ขา้ใจผดิจากความเป็นจรงิ หรอื  

(3) วตัถอุันตรายทีข่อขึน้ทะเบยีนเป็นวตัถอุันตรายปลอม หรอืเป็นวตัถ ุ
อันตรายทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีส่ัง่เพกิถอนทะเบยีนแลว้  

ค าสัง่ไมรั่บขึน้ทะเบยีนของพนักงานเจา้หนา้ทีใ่หเ้ป็นทีส่ดุ  
มาตรา 39 เพือ่ประโยชนใ์นการคุม้ครองบคุคล สตัว ์พชื ทรัพย ์หรอื

สิง่แวดลอ้ม ใหพ้นักงาน เจา้หนา้ทีโ่ดยค าแนะน าของคณะกรรมการมอี านาจสัง่แกไ้ข
รายการทะเบยีนวตัถอุันตรายไดต้ามความจ าเป็น  

มาตรา 40 วตัถอุันตรายใดทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้ ตอ่มาปรากฏวา่ไมม่ี
ประโยชนต์ามทีข่ ึน้ทะเบยีนไวห้รอืหากน ามาใชแ้ลว้อาจเกดิอันตรายแกบ่คุคล สตัว ์พชื 
ทรัพย ์หรอืสิง่แวดลอ้มโดยไมม่วีธิปีกตติามควรทีจ่ะป้องกันได ้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที ่
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมอี านาจเพกิถอนทะเบยีนวตัถอุันตรายนัน้ได ้ 

ค าสัง่เพกิถอนทะเบยีนของพนักงานเจา้หนา้ทีใ่หเ้ป็นทีส่ดุ  
เมือ่มกีารเพกิถอนทะเบยีนวตัถอุันตรายใดแลว้ สทิธใินการผลติ น าเขา้ สง่ออก 

หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายนัน้เป็นอันระงับไป  
มาตรา 41 เจา้ของวตัถอุันตรายทีถ่กูเพกิถอนทะเบยีนตอ้งจัดการท าลายหรอื

ด าเนนิการกับวตัถอุันตรายของงตนตามทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีม่คี าสัง่ภายในระยะเวลาที่
พนักงานเจา้หนา้ทีก่ าหนดและใหน้ ามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสีม่าใช ้

บังคับโดยอนุโลม  
มาตรา 42 ผูผ้ลติเพือ่การคา้ ผูน้ าเขา้เพือ่การคา้ ผูส้ง่ออกเพีอ่การคา้ ผูเ้ก็บ

รักษาเพือ่การคา้หรอืผูข้ายซึง่วตัถอุันตรายชนดิที ่2 หรอืชนดิที ่3 ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนยีมรายปีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง แตอ่ัตรา
คา่ธรรมเนยีมนัน้ตอ้งไมเ่กนิอัตราตามทา้ยพระราชบัญญัตนิี ้ 

ถา้ไมม่กีารช าระคา่ธรรมเนยีมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหเ้สยีเงนิเพิม่อกีรอ้ย
ละหา้ตอ่เดอืนในกรณีทีค่า้งช าระโดยไมม่เีหตอุันควรและเป็นกรณีทีม่ใีบอนุญาตในการ
ด าเนนิการ พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะสัง่พักใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตตามควรแกก่รณีก็ได ้ 

มาตรา 43 หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ น าเขา้ หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตราย
ชนดิที ่4  

เมือ่รัฐมนตรผีูรั้บผดิชอบไดป้ระกาศระบวุตัถใุดเป็นวตัถอุันตรายชนดิที ่4 ให ้
ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองปฏบิัตติามค าสัง่ของพนักงานเจา้หนา้ที ่และให ้
น ามาตรา 41 มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม  



มาตรา 44 ใหรั้ฐมนตรผีูรั้บผดิชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมอี านาจ
ประกาศใหว้ตัถอุันตรายดังตอ่ไปนีไ้ดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี้
ทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นตามทีเ่ห็นสมควรได ้ 

(1) วตัถอุันตรายซึง่โดยลักษณะหรอืปรมิาณอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายนอ้ย
หรอืซึง่การบังคับตามมาตรการตา่งตามพระราชบัญญัตนิีจ้ะกอ่ใหเ้กดิภาระเกนิความ
สมควร  

(2) วตัถอุันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่
รัฐวสิาหกจิองคก์ารของรัฐ สภากาชาดไทย หรอืหน่วยงานอืน่ตามทีจ่ะเห็นสมควร
ก าหนด  

มาตรา 45 หา้มมใิหผู้ใ้ดผลติ น าเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถุ
อันตรายชนดิที ่1 วตัถอุันตรายชนดิที ่2 หรอืวตัถอุันตรายชนดิที ่3 ดังตอ่ไปนี ้ 

(1) วตัถอุันตรายปลอม  
(2) วตัถอุันตรายผดิมาตรฐาน  
(3) วตัถอุันตรายเสือ่มคณุภาพ  
(4) วตัถอุันตรายทีต่อ้งขึน้ทะเบยีนแตม่ไิดข้ ึน้ทะเบยีนไว ้ 
(5) วตัถอุันตรายทีถ่กูสัง่เพกิถอนทะเบยีน  

การมไีวใ้นครอบครองตามวรรคหนึง่ไมห่มายความรวมถงึการครอบครองขณะจะ
ท าลาย หรอืการสง่มอบแกพ่นักงานเจา้หนา้ที ่หรอืการครอบครองเพือ่การอยา่งอืน่ตาม
หนา้ทีท่ีก่ าหนดในกฎหมาย  

มาตรา 46 ผูใ้ดรูว้า่วตัถอุันตรายในความครอบครองของตนเป็นวตัถอุันตราย
ตามมาตรา 45 ผูนั้น้ตอ้งท าลาย ตอ้งแจง้ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืตอ้งสง่มอบใหแ้ก่
พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในประกาศทีอ่อกตามมาตรา 20 
(1)  

มาตรา 47 วตัถอุันตรายหรอืสิง่ดังตอ่ไปนี ้ใหถ้อืวา่เป็นวตัถอุันตรายปลอม  
(1) สิง่ทีท่ าเทยีมวตัถอุันตรายแททั้ง้หมดหรอืแตบ่างสว่น  
(2) วตัถอุันตรายทีแ่สดงชือ่วา่เป็นวตัถอุันตรายอืน่หรอืแสดง

ก าหนดเวลาทีว่ตัถอุันตรายหมดอายกุารใชเ้กนิความเป็นจรงิ  
(3) วตัถอุันตรายทีแ่สดงชือ่หรอืเครือ่งหมายของผูผ้ลติหรอืทีต่ัง้ของ

สถานทีผ่ลติซึง่มใิชค่วามจรงิ  
(4) วตัถอุันตรายทีแ่สดงวา่เป็นวตัถอุันตรายทีข่ ึน้ทะเบยีนไวซ้ ึง่มใิช่

ความจรงิ  
(5) วตัถอุันตรายทีผ่ลติขึน้โดยมสีาระส าคญันอ้ยหรอืมากกวา่เกณฑค์า่

คลาดเคลือ่นตามมาตรา 20 (3) ในระดับทีรั่ฐมนตรผีูรั้บผดิชอบโดยความเห็นของ
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

มาตรา 48 วตัถอุันตรายดังตอ่ไปนีใ้หถ้อืวา่เป็นวตัถอุันตรายผดิมาตรฐาน  
(1) วตัถอุันตรายทีผ่ลติขึน้โดยมสีาระส าคญันอ้ยหรอืมากกวา่เกณฑค์า่

คลาดเคลือ่นตามมาตรา 20 (3) แตไ่มถ่งึระดับทีก่ าหนดตามมาตรา 47 (5)  
(2) วตัถอุันตรายทีผ่ลติขึน้โดยมคีวามบรสิทุธิ ์สิง่เจอืปน หรอืลักษณะ

อืน่ทีม่คีวามส าคัญตอ่คณุสมบัตขิองวตัถอุันตรายผดิไปจากเกณฑท์ีก่ าหนดหรอืทีข่ ึน้
ทะเบยีนไว ้ 

มาตรา 49 วตัถอุันตรายดังตอ่ไปนี ้ใหถ้อืวา่เป็นวตัถอุันตรายเสือ่มคณุภาพ  
(1) วตัถอุันตรายทีห่มดอายกุารใชต้ามทีแ่สดงไวใ้นฉลาก  
(2) วตัถอุันตรายทีแ่ปรสภาพจนมลีักษณะเชน่เดยีวกับวตัถอุันตราย

ปลอมตามมาตรา 47 (5) หรอืวตัถอุันตรายผดิมาตรฐาน  

มาตรา 50 เมือ่คณะกรรมการเห็นวา่ฉลากใดไมเ่ป็นไปตามมาตรา 20 (1) 
คณะกรรมการมอี านาจสัง่ใหผู้ผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้เลกิใชฉ้ลากดังกลา่ว หรอืด าเนนิการ
แกไ้ขฉลากนัน้ใหถ้กูตอ้ง  



มาตรา 51 การควบคมุการโฆษณาวตัถอุันตรายใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองผูบ้รโิภค และเพือ่ประโยชนใ์นการควบคมุโฆษณาใหถ้อืวา่วตัถอุันตรายทีม่ี
การก าหนดฉลากตามมาตรา20 (1) เป็นสนิคา้ทีม่กีารควบคมุฉลากโดยคณะกรรมการ
ควบคมุฉลากตามกฎหมายดังกลา่วโดย อนุโลม  

มาตรา 52 เมือ่ปรากฏตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีว่า่ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก หรอืผู ้
มไีวใ้น ครอบครองซึง่วตัถอุันตรายผูใ้ด ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติามพระราชบัญญัตนิี ้ให ้
พนักงานเจา้หนา้ทีม่ ีอ านาจสัง่ใหผู้นั้น้ระงับการกระท าทีฝ่่าฝืน หรอืแกไ้ข หรอืปรับปรงุ 
หรอืปฏบิัตใิหถ้กูตอ้งไดใ้นการนี ้หากเป็นกรณีมเีหตอุันสมควร พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะ
อนุญาตใหผู้นั้น้สง่ออกไปซึง่วตัถอุันตรายนัน้เพือ่คนืใหแ้กผู่ผ้ลติหรอืผูจั้ดสง่วตัถุ
อันตรายนัน้มาให ้หรอืเพือ่การอืน่ตามความเหมาะสมก็ได ้โดยปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์
วธิกีารและเงือ่นไขทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

เมือ่มกีรณีตามวรรคหนึง่ ถา้ปรากฏวา่ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออกหรอืผูม้ไีวใ้น
ครอบครองซึง่วตัถอุันตรายดังกลา่วไมส่ามารถปฏบิัตใิหถ้กูตอ้งได ้ไมว่า่เพราะไมม่ี
ความสามารถหรอืเพราะเหตอุืน่ใดใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจสัง่ใหบ้คุคลดังกลา่วสง่
มอบวตัถอุันตรายนัน้แกพ่นักงานเจา้หนา้ที ่ณ สถานทีท่ีก่ าหนด เพือ่ท าลายหรอืจัดการ
ตามควรแกก่รณ ีโดยค านงึถงึอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากวตัถ ุอันตรายดังกลา่วดว้ย  

ในกรณีทีว่ตัถอุันตรายนัน้อาจจ าหน่ายไดใ้หพ้นักงานเจา้หนา้ทีด่ าเนนิการขาย
ทอดตลาดหรอืขายใหแ้กห่น่วยงานของรัฐภายในสามเดอืนนับแตว่นัไดรั้บมอบ เงนิที่
ขายไดเ้มือ่หักคา่ใชจ้า่ยในการเก็บรักษา การจ าหน่าย และคา่ภาระทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ให ้
เก็บไวเ้พือ่คนืแกเ่จา้ของ แตถ่า้พน้ก าหนดสามเดอืนดังกลา่วแลว้ยังจ าหน่ายไมไ่ดห้าก
พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ห็นวา่การผอ่นเวลาตอ่ไปจะเป็น  
อันตรายหรอืภาระเกนิควรก็ใหม้อี านาจสัง่ใหท้ าลายหรอืจัดการตามควรแกก่รณี  

ในกรณีทีต่อ้งท าลายหรอืจัดการตามควรแกก่รณีหากมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ให ้
เจา้ของวตัถอุันตรายมหีนา้ทีจ่า่ยหรอืชดใชเ้งนิจ านวนนัน้แกท่างราชการ  

มาตรา 53 เมือ่ปรากฏวา่บคุคลใดกระท าความผดิตามพระราชบัญญัตหิรอืมเีหตุ
อันควรสงสยัวา่กระท าการเชน่วา่นัน้ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจจับกมุผูนั้น้เพือ่สง่
พนักงานสอบสวนด าเนนิการตอ่ไปตามกฎหมาย  

มาตรา 54 ในการปฏบิัตหินา้ที ่ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจดังตอ่ไปนี้  
(1) เขา้ไปในสถานทีป่ระกอบการเกีย่วกับวตัถอุันตราย สถานทีผ่ลติวตัถ ุ 

อันตราย สถานทีเ่ก็บรักษาวตัถอุันตราย หรอืสถานทีท่ีส่งสยัวา่เป็นสถานทีเ่ชน่วา่นัน้ใน
ระหวา่งเวลาพระอาทติยข์ ึน้ถงึพระอาทติยต์กหรอืในเวลาท าการของสถานทีด่ังกลา่ว 
หรอืเขา้ไปในพาหนะทีบ่รรทกุวตัถอุันตรายหรอืสงสยัวา่บรรทกุวตัถอุันตราย เพือ่
ตรวจสอบวตัถอุันตราย ภาชนะบรรจวุตัถอุันตราย สมดุบัญช ีเอกสาร หรอืสิง่ใดที่
เกีย่วกับวตัถอุันตราย  

(2) น าวตัถอุันตรายหรอืวตัถทุีส่งสยัวา่เป็นวตัถอุันตรายในปรมิาณ
พอสมควรไปเป็นตัวอยา่งเพือ่ตรวจสอบ  

(3) ตรวจคน้ กัก ยดึ หรอือายัดวตัถอุันตราย ภาชนะบรรจวุตัถอุันตราย 
สมดุบัญช ีเอกสารหรอืสิง่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีทีม่เีหตสุงสยัวา่มกีารกระท าผดิตอ่
พระราชบัญญัตนิี ้ 

(4) มหีนังสอืเรยีกบคุคลใดมาใหถ้อ้ยค า หรอืใหส้ง่เอกสารหรอืวตัถใุด 
มาเพือ่ประกอบการพจิารณาได ้ 

มาตรา 55 วตัถอุันตราย ภาชนะบรรจวุตัถอุันตราย สมดุบัญช ีเอกสารและ
สิง่ของใดทีไ่ดย้ดึหรอือายัดไวต้ามมาตรา 54 (3) ถา้สิง่ของทีย่ดึหรอือายัดไวเ้ป็นของ
เสยีงา่ย หรอืถา้การเก็บไวจ้ะเป็นการเสีย่งตอ่ความเสยีหายหรอือันตรายทีจ่ะเกดิจาก
สิง่ของนัน้หรอืคา่ใชจ้า่ยจะเกนิสว่นกับ คา่แหง่สิง่ของนัน้ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจ
ท าลายหรอืจัดการตามควรแกก่รณีโดยค านงึถงึอันตรายทีอ่าจเกดิจากวตัถอุันตราย
ดังกลา่วดว้ย และใหน้ ามาตรา 52 วรรคสามและวรรคสี ่มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม  

ถา้พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาแลว้เห็นวา่สิง่ของทีย่ดึหรอือายัดไวม้ใิชเ่ป็น



ทรัพยท์ีต่อ้งรบิตามมาตรา 88 หรอืพนักงานอัยการสัง่เด็ดขาดไมฟ้่องคด ีใหพ้นักงาน
เจา้หนา้ทีถ่อนการอายัดหรอืคนืวตัถอุันตราย ภาชนะบรรจวุตัถอุันตราย สมดุบัญช ี
เอกสารและสิง่นัน้ใหแ้กผู่ค้วรไดรั้บคนืโดยมชิกัชา้  

ในกรณีทีม่กีารคนืสิง่ของทีย่ดึหรอือายัดไว ้หรอืเงนิทีข่ายได ้ใหแ้จง้การคนืโดย
สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับไปยังภมูลิ าเนาของผูค้วรไดรั้บคนื แตใ่นกรณีไมรู่ต้ัว
ผูค้วรไดรั้บคนืหรอืรูต้ัวแตไ่มรู่ภ้มูลิ าเนา ถา้ไดป้ระกาศในหนังสอืพมิพห์นึง่ฉบับทีไ่ด ้
แพรห่ลายในทอ้งทีท่ีไ่ดย้ดึหรอือายัดสิง่ของนัน้ หรอืการประกาศในหนังสอืพมิพจ์ะไม่
คุม้กับมลูคา่สิง่ของทีจ่ะคนื ถา้ไดป้ระกาศไว ้ณ ทีท่ าการอ าเภอแหง่ทอ้งทีนั่น้ไมน่อ้ย
กวา่สบิหา้วนั ใหถ้อืวา่ไดม้กีารแจง้เมือ่ครบก าหนดเจ็ดวนันับแตว่นัทีไ่ดป้ระกาศใน
หนังสอืพมิพ ์หรอืวนัทีค่รบก าหนดการประกาศ ณ ทีท่ าการอ าเภอ แลว้แตก่รณี  

ผูข้อรับคนืตอ้งรับผดิชอบชดใชค้า่ภาระตา่งของรัฐทีเ่กดิขึน้เพราะการประกาศใน
หนังสอืพมิพพ์รอ้มเงนิเพิม่อกีรอ้ยละยีส่บิของเงนิจ านวนดังกลา่ว  

ในกรณีทีไ่มส่ามารถจะคนืไดเ้พราะหาตัวผูค้วรไดรั้บคนืไมพ่บ ก็ใหรั้กษาสิง่ของ
ทีย่ดืไว ้หรอื เงนิทีจ่ะคนืใหนั้น้ไว ้แลว้แตก่รณี หากภายในหนึง่ปีนับตัง้แตไ่ดแ้จง้แกผู่ ้
ควรไดรั้บคนืและไมม่ผีูค้วร ไดรั้บคนืมาขอรับก็ใหต้กเป็นของรัฐ  

มาตรา 56 ในการปฏบิัตหินา้ที ่พนักงานเจา้หนา้ทีต่อ้งแสดงบัตรประจ าตัวแก่
บคุคลซึง่ เกีย่วขอ้ง  

บัตรประจ าตัวพนักงานเจา้หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามแบบทีรั่ฐมนตรผีูรั้บผดิชอบ
ก าหนด  

หมวด 3  
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิทางแพง่  

______________  

มาตรา 57 บทบัญญัตใินหมวดนีไ้มเ่ป็นการลบลา้งหรอืจ ากัดหนา้ทีแ่ละความรับ
ผดิทางแพง่ทีบ่คุคลมอียูต่ามบทบัญญัตใินหมวดอืน่หรอืของบทกฎหมายอืน่  

มาตรา 58 เพือ่ประโยชนใ์นการก าหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิตามหมวดนี้ ให ้
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรมมอี านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนดวตัถทุี่
ใหถ้อืวา่เป็นวตัถอุันตรายตามความในหมวดนี้  

มาตรา 59 ผูผ้ลติวตัถอุันตรายตอ้งระมัดระวงัในการจัดหาวตัถทุีใ่ชใ้นการผลติ 
การก าหนดวธิกีารและขัน้ตอนทีว่างใจไดข้องการผลติ การจัดใหม้ภีาชนะบรรจทุีม่ั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยตอ่การใช ้การเคลือ่นยา้ย และการขนสง่ การจัดใหม้ฉีลากทีแ่สดง
สภาพอันตรายของสิง่นัน้ทีช่ดัเจนเพยีงพอความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของผูท้ีรั่บมอบวตัถอุันตรายไปจากตนหรอืผูท้ีอ่าจคาดหมาย
ไดว้า่อาจจะไดรั้บมอบวตัถอุันตรายดังกลา่ว  

มาตรา 60 ผูน้ าเขา้วตัถอุันตรายตอ้งระมัดระวงัในการเลอืกหาผูผ้ลติ การ
ตรวจสอบคณุภาพของวตัถอุันตราย การตรวจสอบความถกูตอ้งของภาชนะบรรจแุละ
ฉลาก การเลอืกวธิกีารขนสง่และผูข้นสง่ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของผูท้ีรั่บมอบวตัถอุันตรายไปจากตนหรอืผูท้ีอ่าจคาดหมาย
ไดว้า่อาจจะไดรั้บมอบวตัถอุันตรายดังกลา่ว  

มาตรา 61 ผูข้นสง่ตอ้งระมัดระวงัในการตรวจสอบความถกูตอ้งของสิง่ทีใ่ชใ้น
การขนสง่หรอืยานพาหนะและอปุกรณ์ ความถกูตอ้งของภาชนะบรรจแุละฉลากความ
เหมาะสมของวธิกีารขนสง่ความถกูตอ้งของการจัดวางบนยานพาหนะ และความ
ไวว้างใจไดข้องลกูจา้งหรอืผูจั้ดท าการงานใหแ้กต่นหรอืรว่มกับตน  

มาตรา 62 ผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายตอ้งระมัดระวงัในการตรวจสอบ
ความเชือ่ถอืไดข้องผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้หรอืผูท้ีจั่ดหาวตัถอุันตรายนัน้ใหแ้กต่นความ
ถกูตอ้งของภาชนะบรรจแุละฉลาก ความเหมาะสมของการเก็บรักษาและความไวว้างใจ
ไดข้องผูท้ีรั่บมอบวตัถอุันตรายไปจากตนหรอือาจคาดหมายไดว้า่อาจจะไดรั้บมอบวตัถุ



อันตรายดังกลา่ว  
มาตรา 63 ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูข้นสง่ หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตราย

ตอ้งรับผดิชอบเพือ่การเสยีหายอันเกดิแตว่ตัถอุันตรายทีอ่ยูใ่นความครอบครองของตน 
เวน้แตจ่ะพสิจูนไ์ดว้า่ความเสยีหายนัน้เกดิแตเ่หตสุดุวสิยัหรอืเกดิเพราะความผดิของผู ้
ตอ้งเสยีหายนัน้เอง  

มาตรา 64 ผูข้ายหรอืผูส้ง่มอบวตัถอุันตรายใหก้ับบคุคลใด ตอ้งรับผดิชอบเพือ่
การเสยีหายของบคุคลดังกลา่วอันเกดิแตว่ตัถอุันตรายนัน้ เวน้แตจ่ะพสิจูนไ์ดว้า่ความ
เสยีหายนัน้เกดิแตเ่หตสุดุวสิยัหรอืเกดิเพราะความผดิของผูต้อ้งเสยีหายนัน้เอง  

มาตรา 65 นายจา้ง ตัวการ ผูว้า่จา้ง หรอืเจา้ของกจิการตอ้งรว่มรับผดิในผล
แหง่ละเมดิทีบ่คุคลตามมาตรา 63 หรอืมาตรา 64 ไดก้ระท าไปในการท างานใหแ้กต่น 
แตช่อบทีจ่ะไดช้ดใชจ้ากบคุคลดังกลา่ว เวน้แตต่นจะมสีว่นผดิในการสัง่ใหท้ า การเลอืก
หาตัวบคุคล การควบคมุ หรอืการอืน่อันมผีลโดยตรงใหเ้กดิการละเมดิขึน้นัน้  

มาตรา 66 ผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ ผูข้ายสง่ ผูข้ายปลกี คนกลาง และผูม้สีว่นในการ
จ าหน่ายจา่ยแจกทกุชว่งตอ่จากผูผ้ลติจนถงึผูท้ีรั่บผดิชอบขณะเกดิการละเมดิตาม
มาตรา 63 หรอืมาตรา 64 ตอ้งรว่มรับผดิในผลแหง่การละเมดิดว้ย  

มาตรา 67 สทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายอันเกดิแตว่ตัถอุันตรายตามพระราชบัญญัติ
นีเ้ป็นอันขาดอายคุวามเมือ่พน้สามปีนับแตว่นัทีผู่ต้อ้งเสยีหายรูถ้งึการเสยีหายความเป็น
วตัถอุันตรายและผูพ้งึตอ้งใชค้า่สนิไหมทดแทน  

ถา้มกีารเจรจาเกีย่วกับคา่สนิไหมทดแทนทีพ่งึจา่ยระหวา่งผูท้ีเ่ขา้ใจกันวา่ตอ้งรับ
ผดิใชค้า่สนิไหมทดแทนและผูม้สีทิธิไ์ดค้า่สนิไหมทดแทน ใหอ้ายคุวามสะดดุหยดุอยู่
จนกวา่จะปรากฏวา่การเจรจานัน้ไมอ่าจตกลงกันได ้ 

มาตรา 68 ผูท้ีต่อ้งรับผดิตามมาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 หรอืมาตรา 66 
ทีไ่ดช้ าระคา่สนิไหมทดแทนใหแ้กผู่เ้สยีหายแลว้ ยอ่มมสีทิธไิลเ่บีย้เอากับผูท้ีส่ง่มอบ
วตัถอุันตรายใหแ้กต่นหรอืแกผู่ซ้ ึง่ท างานใหแ้กต่น และบรรดาผูท้ีม่สีว่นในการสง่มอบ
วตัถอุันตรายดังกลา่วในล าดับตา่งถัดขึน้ไปคนหนึง่คนใดหรอืหลายคนก็ไดไ้ปจนถงึ
ผูผ้ลติ โดยตอ้งใชส้ทิธไิลเ่บีย้ภายในสามปีนับแตว่นัทีต่นไดช้ าระคา่สนิไหมทดแทน แต่
ถา้ผูใ้ชส้ทิธไิลเ่บีย้นัน้เป็นผูท้ีจ่งใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ท าใหเ้กดิการละเมดิขึน้ ผูนั้น้จะมี
สทิธไิลเ่บีย้เฉพาะสว่นทีเ่กนิจากความรับผดิโดยเฉพาะของตนเทา่นัน้  

มาตรา 69 ในกรณีทีว่ตัถอุันตรายกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่คุคล สตัว ์พชื 
หรอืสิง่แวดลอ้มถา้รัฐไดรั้บความเสยีหายเพราะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชว่ยเหลอื 
เคลือ่นยา้ย บ าบัด บรรเทา หรอืขจัดความเสยีหายใหเ้กดิการคนืสูส่ภาพเดมิหรอืสภาพที่
ใกลเ้คยีงกับสภาพเดมิ หรอืเป็นความเสยีหายตอ่ทรัพยไ์มม่เีจา้ของ หรอื
ทรัพยากรธรรมชาต ิหรอืเป็นความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิของแผน่ดนิเมือ่ได ้ 
รับค ารอ้งขอจากหน่วยงานทีใ่บรับมอบหมายใหรั้บผดิชอบวตัถอุันตรายดังกลา่วให ้
พนักงานอัยการมอี านาจฟ้องเรยีกคา่สนิไหมทดแทนเพือ่ความเสยีหายของรัฐดังกลา่ว
ได ้ 

หมวด 4  
บทก าหนดโทษ  

______________  

มาตรา 70 ผูใ้ดไมม่าใหถ้อ้ยค า หรอืไมส่ง่เอกสารหรอืวตัถใุดตามที่
คณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการสัง่ตามมาตรา 14 หรอืทีพ่นักงานเจา้หนา้ทีม่หีนังสอื
เรยีกตามมาตรา 54 (4) ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึง่เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่
บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 71 ผูใ้ดไมป่ฏบิัตติามมาตรา 21 มาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 41 หรอื
มาตรา 43 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  



มาตรา 72 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 22 วรรคหนึง่ หรอืไมป่ฏบิัตติามมาตรา 22 วรรค
สอง หรอื ตามมาตรา 23 วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึง่ปี หรอืปรับไมเ่กนิ
หนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 73 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 23 วรรคหนึง่ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสองปี 
หรอืปรับไมเ่กนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 74 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 43 วรรคหนึง่ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสบิปี 
หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่ลา้นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท าโดยประมาทของผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก 
หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายดังกลา่ว ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิ
แปดแสนบาท  

มาตรา 75 ผูใ้ดฝ่าฝืน มาตรา 45 (1) หรอืมาตรา 45 (5) ส าหรับกรณีพกิถอน
ทะเบยีนเพราะอาจเกดิอันตรายโดยไมม่วีธิปีกตติามควรทีจ่ะป้องกันได ้ถา้เป็นการ
กระท าเกีย่วกับวตัถอุันตรายชนดิที ่3 ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิเจ็ดปี หรอื
ปรับไมเ่กนิเจ็ดแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท าโดยประมาทของผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก 
หรอืมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายดังกลา่ว ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้
แสนบาท  

มาตรา 76 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 45 (2) หรอืมาตรา 45 (5) ส าหรับกรณีเพกิถอน
ทะเบยีน  
เพราะไมม่ปีระโยชนต์ามทีข่ ึน้ทะเบยีนไว ้ถา้เป็นการกระท าเกีย่วกับวตัถอุันตรายชนดิที ่
3 ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหา้ปี หรอืปรับไมเ่กนิหา้แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรับ  

ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท าโดยประมาทของผูน้ าเขา้ ผูส้ง่ออก 
หรอืผูม้ไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตรายดังกลา่ว ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิสี่

แสนบาท  
มาตรา 77 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 45 (3) ถา้เป็นการกระท าเกีย่วกับวตัถอุันตราย

ชนดิที ่3  
ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึง่ปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท าโดยประมาท ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ
ปรับไมเ่กนิ  
แปดหมืน่บาท  

มาตรา 78 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 45 (4) ถา้เป็นการกระท าเกีย่วกับวตัถอุันตราย
ชนดิที ่3 ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสามปี หรอืปรับไมเ่กนิสามแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรับ  

มาตรา 79 ถา้การกระท าตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรอืมาตรา 78 
เกีย่วกับ วตัถอุันตรายชนดิที ่2 ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษสองในสามของโทษทีบ่ัญญัตไิว ้
ในมาตราดังกลา่ว  

มาตรา 80 ถา้การกระท าตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรอืมาตรา 78 
เกีย่วกับ วตัถอุันตรายชนดิที ่1 ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษกึง่หนึง่ของโทษทีบ่ัญญัตไิวใ้น
มาตราดังกลา่ว  

มาตรา 81 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผูใ้ดไมป่ฏบิัตติามมาตรา 30 หรอืมาตรา 31 ตอ้ง
ระวางโทษ ปรับไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท  

มาตรา 82 ผูใ้ดโดยเจตนากอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิในแหลง่ก าเนดิ สภาพ 
คณุภาพ ปรมิาณ  
หรอืสาระส าคัญประการอืน่อันเกีย่วกับวตัถอุันตราย ไมว่า่จะเป็นของตนเองหรอืผูอ้ ืน่ท า 
หรอืใชฉ้ลากทีม่ขีอ้ความอันเป็นเท็จหรอืขอ้ความทีรู่ห้รอืควรรูอ้ยูแ่ลว้วา่อาจกอ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิเชน่วา่นัน้ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึง่ปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่แสน
บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  



ถา้ผูก้ระท าความผดิตามวรรคหนึง่กระท าผดิซ ้าอกีภายในหกเดอืนนับแตว่นั
กระท าความผดิครัง้กอ่น ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสองปี หรอืปรับไมเ่กนิสอง
แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 83 ผูใ้ดขายวตัถอุันตรายโดยไมม่ฉีลากหรอืมฉีลากแตฉ่ลากหรอืการ
แสดงฉลากไมถ่กูตอ้ง หรอืขายวตัถอุันตรายทีม่ฉีลากทีค่ณะกรรมการสัง่เลกิใช ้หรอืให ้
แกไ้ขตามมาตรา 50 ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท าโดยประมาท ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ
ปรับไมเ่กนิสีห่มืน่บาท  

ถา้การกระท าตามวรรคหนึง่เป็นการกระท าของผูผ้ลติหรอืผูน้ าเขา้ผูก้ระท าตอ้ง
ระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึง่ปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 84 ผูใ้ดโดยเจตนาหรอืโดยประมาทรับจา้งท าฉลากทีไ่มถ่กูตอ้งตาม
กฎหมาย หรอืรับจา้งตดิตรงึฉลากทีไ่มถ่กูตอ้งตามกฎหมาย หรอืรับจา้งท าลายสว่นอัน
เป็นสาระส าคัญของฉลากทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ส าหรับวตัถอุันตรายอยา่งหนึง่อยา่งใด
ตามความในหมวด 2 ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหา้หมืน่บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 85 ผูใ้ดไมป่ฏบิัตติามมาตรา 52 วรรคหนึง่ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ
สามเดอืนหรอืปรับไมเ่กนิสามหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ  

มาตรา 86 ผูใ้ดไมอ่ านวยความสะดวกตามสมควรแกพ่นักงานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่
ปฏบิัตกิารตามมาตรา 54 ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหนึง่เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่
หมืน่บาท  

มาตรา 87 ในกรณีทีศ่าลพจิารณาลงโทษบคุคลใดในความผดิตามมาตรา 71 
หรอืมาตรา 72 และเป็นกรณีทีม่กีารยกเวน้ไมต่อ้งไดรั้บใบอนุญาต ถา้มพีฤตกิารณ์ให ้
เห็นวา่บคุคลกลา่วอาจจะกระท าความผดิเชน่นัน้อกี ศาลจะสัง่ไวค้ าพพิากษาหา้มการ
ประกอบการเกีย่วกับวตัถอุันตรายมกี าหนดเวลาไมเ่กนิหา้ปีนับแตว่นัพน้โทษไปแลว้ก็ได ้ 

มาตรา 88 วตัถอุันตรายทีผ่ลติ น าเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครองโดยไม่
ชอบดว้ยพระราชบัญญัตนิี ้ภาชนะของวตัถอุันตรายดังกลา่ว เครือ่งมอืและอปุกรณ์ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืทรัพยส์นิใดบรรดาทีศ่าลมคี าพพิากษาใหร้บิ ใหส้ง่มอบแกห่น่วยงานที่
รับผดิชอบควบคมุวตัถอุันตรายดังกลา่วเพือ่ท าลายหรอืจัดการตามทีเ่ห็นสมควรตอ่ไป  

ในกรณีทีต่อ้งท าลายใหศ้าลมคี าสง่ในค าพพิากษาใหเ้จา้ของช าระคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ใหแ้กท่างราชการดว้ย  

มาตรา 89 บรรดาความผดิตามพระราชบัญญัตนิีท้ีม่โีทษจ าคกุไมเ่กนิหนึง่ปีหรอื
มโีทษปรับสถานเดยีว ใหค้ณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีท่ี่
คณะกรรมการมอบหมายมอี านาจเปรยีบเทยีบปรับได ้ 

ในกรณีทีม่กีารยดึหรอือายัดของกลางทีเ่กีย่วขอ้งกับการกระท าความผดิตาม
พระราชบัญญัตนิีผู้ม้อี านาจเปรยีบเทยีบปรับตามวรรคหนึง่จะเปรยีบเทยีบปรับไดต้อ่เมือ่  

(1) ในกรณีทีอ่าจแกไ้ขใหถ้กูตอ้งได ้เมือ่ผูก้ระท าความผดิยนิยอมและ
ไดแ้กไ้ขของกลางทีอ่ายัดไวใ้หถ้กูตอ้ง  

(2) ในกรณีทีไ่มอ่าจแกไ้ขใหถ้กูตอ้งได ้เมือ่ผูก้ระท าความผดิยนิยอมให ้
ของกลางทีย่ดึหรอือายัดไวต้กเป็นของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบควบคมุวตัถอุันตราย
ดังกลา่ว  

ในกรณีทีผู่ย้นิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบปรับไดแ้กไ้ขของกลางใหถ้กูตอ้งแลว้ให ้
พนักงานเจา้หนา้ทีถ่อนการอายัดของกลางนัน้เสยี  

บรรดาสิง่ของทีต่กเป็นของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบควบคมุวตัถอุันตรายดังกลา่ว
ใหจั้ดการตามระเบยีบตามทีรั่ฐมนตรผีูรั้บผดิชอบก าหนด  

 



บทเฉพาะกาล  
______________  

มาตรา 90 ค าขออนุญาตใดทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถมุพีษิและยังอยู่
ระหวา่งพจิารณาใหถ้อืเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตนิีโ้ดยอนุโลม ในกรณีทีค่ า
ขออนุญาตมขีอ้แตกตา่งไปจากค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตนิี ้ใหผู้ม้อี านาจ
อนุญาตมอี านาจสัง่ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็นเพือ่ใหก้ารเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตนิี ้ 

มาตรา 91 ใบอนุญาตและใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนทีอ่อกใหแ้กบ่คุคลใดตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถมุพีษิกอ่นวนัทีพ่ระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับ ใหค้งใชไ้ดต้อ่ไปจนสิน้
อายทุีก่ าหนดไว ้ 

มาตรา 92 ใหท้บทวนบรรดาวตัถหุรอืสิง่อืน่ใดทีม่กีารประกาศก าหนดใหเ้ป็น
วตัถมุพีษิธรรมดาและวตัถมุพีษิรา้ยแรงตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถพุษิ และด าเนนิการออก
ประกาศก าหนดเป็นวตัถอุันตรายชนดิที ่1 ชนดิที ่2 ชนดิที ่3 หรอืชนดิที ่4 ตาม
พระราชบัญญัตนิีใ้หแ้ลว้เสร็จภายในหกเดอืนนับแตว่นัทีพ่ระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับ  

ในระหวา่งทีก่ารด าเนนิการตามวรรคหนึง่ยังไมแ่ลว้เสร็จ ใหบ้ทบัญญัตแิหง่
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถมุพีษิยังคงใชบ้ังคับตอ่ไปได ้เวน้แตบ่ทบัญญัตเิกีย่วกับ
คณะกรรมการ วตัถมุพีษิใหใ้ชบ้ทบัญญัตเิกีย่วกับคณะกรรมการวตัถอุันตรายตาม
พระราชบัญญัตนิีแ้ทน และใหก้ารตา่งตามพระราชบัญญัตนิีม้ผีลใชบ้ังคับไดทั้นทเีทา่ที่
ไมข่ดัหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยวตัถมุพีษิ  

มาตรา 93 บรรดากฎกระทรวงและประกาศทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถมุพีษิ
ใหค้งใชบ้ังคับไดต้อ่ไปเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กับบทแหง่พระราชบัญญัตนิี ้ 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ  
อานันท ์ปันยารชนุ  
นายกรัฐมนตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่ธรรมเนยีม  
______________ 

(1) ใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตราย ฉบับละ 5,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตผลติวตัถอุันตราย ฉบับละ 3,000 บาท  

(3) ใบอนุญาตน าเขา้วตัถอุันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 

(4) ใบอนุญาตสง่ออกวตัถอุันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 

(5) ใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุันตราย ฉบับละ 3,000 บาท 

(6) ใบอนุญาตน าเขา้ตัวอยา่งวตัถอุันตราย ฉบับละ 1,000 บาท 

(7) ใบแทนใบส าคัญการขึน้ทะเบยีนวตัถอุันตราย ฉบับละ 1,000 บาท 

(8) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 1,000 บาท 

(9) ผูผ้ลติวตัถอุันตราย ปีละ 10,000 บาท 

(10) ผูน้ าเขา้วตัถอุันตราย ปีละ 5,000 บาท 

(11) ผูส้ง่ออกวตัถอุันตราย ปีละ 5,000 บาท 

(12) ผูรั้บเก็บรักษาเพือ่การคา้ซึง่วตัถอุันตราย ปีละ 10,000 บาท 

(13) ผูข้ายวตัถอุันตราย  ปีละ 10,000 บาท 

(14) การตอ่อายใุบอนุญาต ครัง้ละเทา่กับ  
     คา่ธรรมเนยีมส าหรับใบอนุญาตแตล่ะประเภท  

  

หมายเหต ุ: - เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัตฉิบับนี ้คอื โดยทีป่รากฏวา่ใน
ปัจจบุันมกีารน าวตัถอุันตรายมาใชใ้นกจิการประเภทตา่งเป็นจ านวนมาก และวตัถุ
อันตรายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายอยา่งรา้ยแรงแกบ่คุคล สตัว ์พชื ทรัพย ์และ
สิง่แวดลอ้มได ้แมว้า่ในขณะนีจ้ะมกีฎหมายทีใ่ชค้วบคมุวตัถทุีก่อ่ใหเ้กดิอันตรายอยู ่ 
บา้งแลว้ก็ตาม แตก็่มอียูห่ลายฉบับและอยูใ่นอ านาจหนา้ทีข่องหลายกระทรวง ทบวง 
กรม ซึง่กฎหมายเทา่นัน้ไดอ้อกมาตา่งยคุตา่งสมัยกัน ท าใหม้บีทบัญญัตทิีแ่ตกตา่งกัน
และยังไมค่รอบคลมุเพยีงพอ สมควรปรับปรงุกฎหมายวา่ดว้ยวตัถมุพีษิโดยขยาย
ขอบเขตใหค้รอบคลมุวตัถอุันตรายตา่งทกุชนดิ และก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร  
ในการควบคมุวตัถอุันตรายใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ พรอ้มกับจัดระบบบรหิารใหม้กีาร
ประสานงานกันระหวา่งหน่วยงานตา่งทีเ่กีย่วขอ้งกันกับการควบคมุดแูลวตัถอุันตราย
ดังกลา่วดว้ย จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัตนิี ้ 

 


