พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕
-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. ๒๕๑๐
(๒) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้
(๑) วัตถุระเบิดได
(๒) วัตถุไวไฟ
(๓) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด
(๔) วัตถุมีพิษ
(๕) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี
(๗) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(๘) วัตถุกัดกรอน
(๙) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง
(๑๐) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม
“ผลิต” หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ

-๒-

“นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน
“สงออก” หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร
“ขาย” หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคาและใหหมายความรวมถึงการ
มีไวเพื่อขายดวย
“มีไวในครอบครอง” หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น และไมวาจะเปน
การมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยูในความ
ครอบครองดวย
“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ ซึ่งแสดงไวที่วัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึง
เอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุอันตรายดวย
“อนุสัญญาหามอาวุธเคมี”๒ หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิตสะสม และใชอาวุธ
เคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริม และติดตามดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ
และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตรา
ทายพระราชบัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
-------------มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรม
----------------------------------------------------------1
บทนิยามคําวา “อนุสัญญาหามอาวุธเคมี” ในมาตรา 4 เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

-๓-

วิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา เลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
ผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการและอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมธุรกิจพลังงานผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการ
เกษตร ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงาน
และประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตรวิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือกฎหมาย และอยางนอย
สองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชนเพื่อการคุมครองสุขภาพอนามัย หรือ
สิ่งแวดลอม
มาตรา ๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
(๒) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ วรรคสาม
มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ (๕)
(๓) ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย
(๔) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ ในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
(๕) พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย
(๖) แจงหรือโฆษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ ในการนี้จะระบุชื่อของวัตถุ
อันตรายหรือชื่อของผูประกอบการที่เกี่ยวของดวยก็ได
(๗) สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตางๆ ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
(๘) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ควบคุมวัตถุอันตรายและการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตรายเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ของรัฐ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการ
สวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม
มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได
ตามความจําเปน
หมวด ๒
การควบคุมวัตถุอันตราย
-------------มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว

-๕-

ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น แตถามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู
รักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นอาจมีมติใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับเปนการเพิ่มเติมหรือ
แทนที่กฎหมายวาดวยการนั้นได ทั้งนี้ โดยจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอยางใดไวในมตินั้นก็ได
มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได
มาตรา ๑๕/๑ 2 ในการมีมติหรือการใหความเห็นของคณะกรรมการ การใหความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู
รักษาการตามกฎหมายอื่น และการออกประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ เพื่อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหคํานึงถึงอนุสัญญาหามอาวุธเคมีและสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวาง
ประเทศอื่นประกอบดวย
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ
สิ่งแวดลอม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพื่อหามการครอบครองการจําหนาย หรือการใชวัตถุอันตรายอยาง
หนึ่งอยางใดก็ได
มาตรา ๑๗ ใหจัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนศูนยกลาง
ประสานงานในเรื่องขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตางๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวมและใหบริการขอมูล
ทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขาหรือการผลิตภายในประเทศ การเคลื่อนยาย การใช
สอย การทําลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง
มาตรา ๑๘ วัตถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้
(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ไดแกวัตถุอนั ตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย
(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออกหรือการมีไวใน
ครอบครองตองไดรับใบอนุญาต
(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขาการสงออก หรือการมีไว
ในครอบครอง
เพื่อประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอม ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุชื่อหรือ
คุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตรายกําหนดเวลาการใชบังคับและหนวยงานผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุ
อันตรายดังกลาว
มาตรา ๑๙ เมื่อหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารสวนกลางมีคําขอ
----------------------------------------------------------2
มาตรา 15/1 เพิ่มเติม โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
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เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
กําหนดใหหนวยงานนั้นเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด หรือบางสวนเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นได ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จํานวนบุคลากร ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ
เปนสําคัญ
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่นใหรัฐมนตรีของหนวยงานที่มีคําขอเปนผูรับผิดชอบ
ยืนยันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเชนวานี้ ใหนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอให
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
(๑) กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบภาชนะ ฉลาก การ
ผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกําจัด การทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุ
อันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยางหรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือ
ระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศ
ประกอบดวย
(๒) กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
ตาม (๑)
(๓) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสาระสําคัญในวัตถุอันตราย
(๔) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาว
(๕) ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๒๑ ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ตองปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๒๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขาสงออก หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน
เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน
ครอบครอง แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในเวลาที่กําหนดในประกาศ
ดังกลาว
ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตองปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐(๑) (๒) และ (๓) ดวย
มาตรา ๒๓ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดผลิต นําเขาสงออก หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่

-๗-

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยใน
กฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดกรณีที่พึงอนุญาตไดและกรณีที่จะอนุญาตไมไดไวใหชัดเจนเทาที่จะกระทําได เวนแตกรณี
จําเปนที่ไมอาจคาดหมายไดลวงหนาและใหกําหนดระยะเวลาสําหรับการพิจารณาอนุญาตใหชัดเจนดวย
ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองปฏิบัติตามประกาศของ
รัฐมนตรีผรู ับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๒) และ (๓) นั้นดวย
มาตรา ๒๔ เมื่อไดมีประกาศระบุชื่อวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ใหผูผลิตผูนําเขา ผูสงออก หรือผู
มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว
และในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามคํา
ขอนั้น
มาตรา ๒๕ ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมากฎหมายหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุ
สําคัญเพื่อคุมครองความปลอดภัย ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตมีอํานาจสั่งแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการ
อนุญาตไดตามความจําเปน
มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต
แตมิใหกําหนดเกินสามปนับแตวันออกใบอนุญาต
มาตรา ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับอนุญาตและใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาพนักงาน
เจาหนาที่จะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๘ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขออนุญาตหรือผู
ขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาที่แจงการไมอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๙ ถาพนักงานเจาหนาที่ไมตออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดมีคําวินิจฉัยใหยก
อุทธรณการตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบครองไดภายในกําหนดสามเดือน
นับแตวันทราบคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตหรือทราบคําสั่งของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ แลวแตกรณี หากพน
กําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหผูไดรับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือชํารุด

-๘-

มาตรา ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุใชไดเกินสามเดือนตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทนไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๒ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตตองไมเกิน
หนึ่งป และถาเปนกรณีสําคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได
มาตรา ๓๓ ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๔ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๒ จะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบครองได
ภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบคําสั่งของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใหยกอุทธรณ
แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๕ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหาปนับแตวันที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายเปนที่ทราบกันแนชัด
โดยทั่วไป
การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่อยูนอกรายชื่อของประกาศตามวรรค
หนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลวจึงจะผลิตหรือ
นําเขาตามมาตรา ๒๒ หรือจึงจะออกใบอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตามมาตรา ๒๓ ได ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของ
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียนอีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือใน
กรณีอื่นที่มีเหตุอันควร
การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๗ ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุ
อันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุอันตรายที่จะขอขึ้นทะเบียน
และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับใหการผลิตหรือการนําเขาตองไดรับอนุญาตหรือตองขึ้นทะเบียนเสียกอน ผูขอขึ้น
ทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจาหนาที่เพื่อผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายนั้นไดตามพระราชบัญญัตินี้โดยใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น

-๙-

การผลิตหรือการนําเขามาตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๘ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นวา
(๑) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไมเปนที่เชื่อถือไดวามีคุณประโยชนตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว หรือหาก
นํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได
(๒) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใชชื่อในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจทําใหเขาใจผิดจากความ
เปนจริง หรือ
(๓) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายปลอม หรือเปนวัตถุอันตรายที่พนักงานเจาหนาที่สั่ง
เพิกถอนทะเบียนแลว
คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด
มาตรา ๓๙ เพื่อประโยชนในการคุมครองบุคคล สัตว พืชทรัพย หรือสิ่งแวดลอม ใหพนักงานเจาหนาที่
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายไดตามความจําเปน
มาตรา ๔๐ วัตถุอันตรายใดที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีประโยชนตามที่ขึ้นทะเบียนไว
หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอมโดยไมมีวธิ ีปกติตามควรที่จะปองกันได  ให
พนักงานเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นได
คําสั่งเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด
เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแลว สิทธิในการผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายนั้นเปนอันระงับไป
มาตรา ๔๑ เจาของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตองจัดการทําลายหรือดําเนินการกับวัตถุ
อันตรายของตนตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๕๒ วรรค
สอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ผูผลิตเพื่อการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพื่อการคา ผูเก็บรักษาเพื่อการคา หรือผูขาย
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แต
อัตราคาธรรมเนียมนั้นตองไมเกินอัตราตามทายพระราชบัญญัตินี้
ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน ในกรณีที่
คางชําระโดยไมมีเหตุอันควรและเปนกรณีที่มีใบอนุญาตในการดําเนินการ พนักงานเจาหนาที่จะสั่งพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามควรแกกรณีก็ได
มาตรา ๔๓ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔

- ๑๐ -

เมื่อรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไว
ในครอบครองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ และใหนํามาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใหวัตถุอันตราย
ดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่เห็นสมควรได
(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจกอใหเกิดอันตรายนอยหรือซึ่งการบังคับตามมาตรการ
ตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดภาระเกินความสมควร
(๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจองคการของรัฐ สภากาชาด
ไทย หรือหนวยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกําหนด
มาตรา ๔๕ หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ดังตอไปนี้
(๑) วัตถุอันตรายปลอม
(๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
(๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
(๔) วัตถุอันตรายที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนไว
(๕) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน
การมีไวในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะทําลาย หรือการสง
มอบแกพนักงานเจาหนาที่ หรือการครอบครองเพื่อการอยางอื่นตามหนาที่ที่กําหนดในกฎหมาย
มาตรา ๔๖ ผูใดรูวาวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเปนวัตถุอันตรายตามมาตรา ๔๕ ผูนั้นตอง
ทําลาย ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตองสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑)
มาตรา ๔๗ วัตถุอันตรายหรือสิ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม
(๑) สิ่งที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน
(๒) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุอันตรายอื่น หรือแสดงกําหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการ
ใชเกินความเปนจริง
(๓) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใชความจริง
(๔) วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง
(๕) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐
(๓) ในระดับที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๘ วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
(๑) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐
(๓) แตไมถึงระดับที่กําหนดตามมาตรา ๔๗ (๕)

- ๑๑ -

(๒) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มีความสําคัญตอคุณสมบัติ
ของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑที่กําหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว
มาตรา ๔๙ วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
(๑) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใชตามที่แสดงไวในฉลาก
(๒) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา ๔๗ (๕) หรือ
วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา ๒๐ (๑) คณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
ใหผูผลิตหรือผูนําเขาเลิกใชฉลากดังกลาว หรือดําเนินการแกไขฉลากนั้นใหถูกตอง
มาตรา ๕๑ การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค
และเพื่อประโยชนในการควบคุมโฆษณาใหถือวาวัตถุอันตรายที่มีการกําหนดฉลากตามมาตรา ๒๐ (๑) เปนสินคาที่มีการ
ควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกลาวโดยอนุโลม
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝา
ฝน หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได ในการนี้หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตให
ผูนั้นสงออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้น เพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้นมาให หรือเพื่อการอื่นตามความ
เหมาะสมก็ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
สั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบวัตถุอันตรายนั้นแกพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่ที่กําหนด เพื่อทําลายหรือจัดการตามควรแก
กรณี โดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย
ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจําหนายไดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขายทอดตลาดหรือขายใหแก
หนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวันไดรับมอบ เงินที่ขายไดเมื่อหักคาใชจายในการเก็บรักษา การจําหนาย และคา
ภาระที่เกี่ยวของแลวใหเก็บไวเพื่อคืนแกเจาของแตถาพนกําหนดสามเดือนดังกลาวแลวยังจําหนายไมไดหากพนักงาน
เจาหนาที่เห็นวาการผอนเวลาตอไปจะเปนอันตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมีอํานาจสั่งใหทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี
ในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีหากมีคาใชจายเกิดขึ้นใหเจาของวัตถุอันตรายมีหนาที่
จายหรือชดใชเงินจํานวนนั้นแกทางราชการ
มาตรา ๕๓ เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
กระทําการเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย
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มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวานั้นในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ
ของสถานที่ดังกลาว หรือเขาไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยวาบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุ
อันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
(๒) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบ
(๓) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใดๆ
ที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
(๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณา
ได
มาตรา ๕๕ วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของใดๆ ที่ไดยึดหรือ
อายัดไวตามมาตรา ๕๔ (๓) ถาสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงายหรือถาการเก็บไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหาย
หรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือคาใชจายจะเกินสวนกับคาแหงสิ่งของนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลาย
หรือจัดการตามควรแกกรณีโดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย และใหนํามาตรา ๕๒ วรรคสาม
และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถาพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไวมิใชเปนทรัพยที่ตองริบตามมาตรา
๘๘ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดหรือคืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุ
อันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้นๆ ใหแกผูควรไดรับคืนโดยมิชักชา
ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว หรือเงินที่ขายได ใหแจงการคืนโดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูควรไดรับคืน แตในกรณีไมรูตัวผูควรไดรับคืนหรือรูตัวแตไมรูภูมิลําเนา ถาได
ประกาศในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับที่ไดแพรหลายในทองที่ที่ไดยึดหรืออายัดสิ่งของนั้น หรือการประกาศในหนังสือพิมพจะไม
คุมกับมูลคาสิ่งของที่จะคืน ถาไดประกาศไว ณ ที่ทําการอําเภอแหงทองที่นั้นไมนอยกวาสิบหาวัน ใหถือวาไดมีการแจงเมื่อ
ครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดประกาศในหนังสือพิมพ หรือวันที่ครบกําหนดการประกาศ ณ ที่ทําการอําเภอ แลวแตกรณี
ผูขอรับคืนตองรับผิดชอบชดใชคาภาระตางๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือพิมพพรอม
เงินเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของเงินจํานวนดังกลาว
ในกรณีที่ไมสามารถจะคืนไดเพราะหาตัวผูควรไดรับคืนไมพบ ก็ใหรักษาสิ่งของที่ยึดไว หรือเงินที่จะคืน
ใหนั้นไว แลวแตกรณี หากภายในหนึ่งปนับตั้งแตไดแจงแกผูควรไดรับคืนและไมมีผูควรไดรับคืนมาขอรับ ก็ใหตกเปนของรัฐ
มาตรา ๕๖ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด
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หมวด ๓
หนาที่และความรับผิดทางแพง
-------------มาตรา ๕๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลางหรือจํากัดหนาที่และความรับผิดทางแพงที่บุคคลมี
อยูตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชนในการกําหนดหนาที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุที่ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้
มาตรา ๕๙ ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชในการผลิตการกําหนดวิธีการและ
ขั้นตอนที่วางใจไดของการผลิต การจัดใหมีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตอการใช การเคลื่อนยาย และการ
ขนสง การจัดใหมีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บรักษา และการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตราย
ดังกลาว
มาตรา ๖๐ ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุ
อันตราย การตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนสงและผูขนสง ความเหมาะสมของการ
เก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับ
มอบวัตถุอันตรายดังกลาว
มาตรา ๖๑ ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของสิ่งที่ใชในการขนสงหรือ
ยานพาหนะและอุปกรณ ความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลากความเหมาะสมของวิธีการขนสง ความถูกตองของการ
จัดวางบนยานพาหนะ และความไววางใจไดของลูกจางหรือผูจัดทําการงานใหแกตนหรือรวมกับตน
มาตรา ๖๒ ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือไดของ
ผูผลิตหรือผูนําเขาหรือผูที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตนความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของการ
เก็บรักษาและความไววางใจไดของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุ
อันตรายดังกลาว
มาตรา ๖๓ ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบเพื่อการ
เสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัย
หรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง
มาตรา ๖๔ ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหกับบุคคลใด ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหายของบุคคล
ดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู
ตองเสียหายนั้นเอง
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มาตรา ๖๕ นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดที่บุคคลตาม
มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน แตชอบที่จะไดชดใชจากบุคคลดังกลาว เวนแตตนจะมีสวน
ผิดในการสั่งใหทํา การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่นอันมีผลโดยตรงใหเกิดการละเมิดขึ้นนั้น
มาตรา ๖๖ ผูผลิต ผูนําเขา ผูขายสง ผูขายปลีก คนกลาง และผูมีสวนในการจําหนายจายแจกทุกชวง
ตอจากผูผลิตจนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ตองรวมรับผิดในผลแหงการละเมิด
ดวย
มาตรา ๖๗ สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันขาดอายุ
ความเมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความเปนวัตถุอันตรายและผูพึงตองใชคาสินไหมทดแทน
ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกันวาตองรับผิดใชคาสินไหม
ทดแทนและผูมีสิทธิไดคาสินไหมทดแทน ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะปรากฏวาการเจรจานั้นไมอาจตกลงกันได
มาตรา ๖๘ ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ที่ไดชําระคาสินไหม
ทดแทนใหแกผูเสียหายแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุอันตรายใหแกตน หรือแกผูซึ่งทํางานใหแกตน และ
บรรดาผูที่มีสวนในการสงมอบวัตถุอันตรายดังกลาวในลําดับตางๆ ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ไดไปจนถึงผูผลิต
โดยตองใชสิทธิไลเบี้ยภายในสามปนับแตวันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน แตถาผูใชสิทธิไลเบี้ยนั้นเปนผูที่จงใจหรือ
ประมาทเลินเลอทําใหเกิดการละเมิดขึ้น ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกินจากความรับผิดโดยเฉพาะของตนเทานั้น
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืชหรือสิ่งแวดลอม ถารัฐ
ไดรับความเสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการเขาชวยเหลือ เคลื่อนยายบําบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายใหเกิด
การคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเปนความเสียหายตอทรัพยไมมีเจาของ หรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเปนความเสียหายตอทรัพยสินของแผนดินเมื่อไดรับคํารองขอจากหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุ
อันตรายดังกลาวใหพนักงานอัยการมีอํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรัฐดังกลาวได
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
-------------มาตรา ๗๐ ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๔ หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๔ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

- ๑๕ -

มาตรา ๗๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือตามมาตรา
๒๓ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินหนึ่งลาน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดแสนบาท
มาตรา ๗๔/๑ 3 ผูใชหรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ใน
สวนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหาม
อาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการใน
ความผิดนั้น
มาตรา ๗๔/๒ 3 การกระทําความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในสวนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๘ หากผูกระทําความผิดมีสัญชาติไทย แมจะกระทํานอกราชอาณาจักร
จะตองรับโทษในราชอาณาจักร
หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก ถา
(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงที่สุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ
(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูนั้นไดพนโทษแลว
ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวแต
ยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว
มาตรา ๗๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิด
อันตรายโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
----------------------------------------------------------3
มาตรา 74/1 และมาตรา 74/2 เพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

- ๑๖ -

มาตรา ๗๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไมมี
ประโยชนตามที่ขึ้นทะเบียนไว ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่แสนบาท
มาตรา ๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๓) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดหมื่น
บาท
มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๕ (๔) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๒ ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว
มาตรา ๘๐ ถาการกระทําตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ เกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๑ ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว
มาตรา ๘๑ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๒ ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่น ทํา หรือใชฉลากที่มีขอความอันเปนเท็จ
หรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันกระทําความผิดครั้งกอน
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากไมถูกตอง หรือ
ขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไขตามมาตรา ๕๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

- ๑๗ -

มาตรา ๘๔ ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางติด
ตรึงฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางทําลายสวนอันเปนสาระสําคัญของฉลากที่ถูกตองตามกฎหมาย สําหรับ
วัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดตามความในหมวด ๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕๔
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และ
เปนกรณีที่มีการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลดังกลาวอาจจะกระทําความผิดเชนนั้นอีก
ศาลจะสั่งไวในคําพิพากษาหามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีกําหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็
ได
มาตรา ๘๘ วัตถุอันตรายที่ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัตินี้
ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกลาว เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของหรือทรัพยสินใดบรรดาที่ศาลมีคําพิพากษาใหริบ ใหสง
มอบแกหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวเพื่อทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรตอไป
ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําสั่งในคําพิพากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกทางราชการ
ดวย
มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมีโทษปรับสถานเดียว
ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ผูมี
อํานาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อ
(๑) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไขของกลางที่อายัดไวให
ถูกตอง
(๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรืออายัดไวตก
เปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว
ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับไดแกไขของกลางใหถูกตองแลวใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการ
อายัดของกลางนั้นเสีย
บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหจัดการตามระเบียบ
ตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด

- ๑๘ -

บทเฉพาะกาล
-------------มาตรา ๙๐ คําขออนุญาตใดๆ ที่ไดยื่นไวตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษและยังอยูในระหวางพิจารณา
ใหถือเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตมีขอแตกตางไปจากคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๑ ใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกใหแกบุคคลใดๆ ตามกฎหมายวาดวย
วัตถุมีพิษกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว
มาตรา ๙๒ ใหทบทวนบรรดาวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่มีการประกาศกําหนดใหเปนวัตถุมีพิษธรรมดาและ
วัตถุมีพิษรายแรงตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ และดําเนินการออกประกาศกําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒
ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ
ยังคงใชบังคับตอไปได เวนแตบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุมีพิษใหใชบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน และใหการตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับไดทันทีเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ
มาตรา ๙๓ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษใหคงใชบังคับได
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

- ๑๙ -

อัตราคาธรรมเนียม
-------------(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
(๓) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย
(๔) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย
(๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
(๖) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย
(๗) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(๘) ใบแทนใบอนุญาต
(๙) ผูผลิตวัตถุอันตราย
(๑๐) ผูนําเขาวัตถุอันตราย
(๑๑) ผูสงออกวัตถุอันตราย
(๑๒) ผูรับเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตราย
(๑๓) ผูขายวัตถุอันตราย
(๑๔) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ปละ
ปละ
ปละ
ปละ
ปละ

๕,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท

- ๒๐ -

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันมีการนําวัตถุอันตรายมาใชใน
กิจการประเภทตางๆ เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพย และสิ่งแวดลอมได แมวาในขณะนี้จะมีกฎหมายที่ใชควบคุมวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายอยูบางแลวก็ตาม แตก็มีอยู
หลายฉบับและอยูในอํานาจหนาที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งกฎหมายเหลานั้นไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทํา
ใหมีบทบัญญัติที่แตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตให
ครอบคลุมวัตถุอันตรายตางๆ ทุกชนิด และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตราย
ดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ขอสังเกต
คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ไดแกไขเปน “อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน” คําวา “ผูแทนกรมโยธาธิการ” ไดแกไขเปน
“ผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน” และใหเพิ่มคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน” เปนผูรักษาการ เฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุที่อยู
ในขอบอํานาจหนาที่ของกระทรวงพลังงาน ตามพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 98

