พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
พ .ศ. 2535
______________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัตแ
ิ หงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ. 2510
(2) พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
วัตถุอันตราย หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้
(1) วัตถุระเบิดได
(2) วัตถุไวไฟ
(3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด
(4) วัตถุมีพิษ
(5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค
(6) วัตถุกัมมันตรังสี
(7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
(8) วัตถุกัดกรอน
(9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง
(10) วัตถุอยางอื่น ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตราย แกบุคคล สัตว
พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม
ผลิต หมายความวา ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง แบงบรรจุ หรือ รวมบรรจุ
นําเขา หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรหรือนําผาน
สงออก หมายความวา สงหรือดําเนินการเพื่อสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ขาย หมายความถึง การจําหนาย จายหรือแจกเพื่อประโยชนทางการคาและ ใหหมายความรวมถึง
การมีไวเพื่อขายดวย
มีไวในครอบครอง หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือ ผูอื่น และไมวาจะเปน
การมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใช หรือเพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการทิ้งอยู หรือปรากฏอยูในบริเวณที่อยู
ในความครอบครองดวย
ฉลาก หมายความวารูป รอยประดิษฐหรือขอความใด?ซึ่งแสดงไวที่วัตถุ อันตราย หรือภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับวัตถุอันตราย หรือภาชนะ
บรรจุ หรือหีบหอบรรจุ และหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือประกอบการใชวัตถุอันตรายดวย
พนักงานกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีผูรับผิดชอบแตงตั้งใหปฏิบัติ การตามพระราช
บัญญัตินี้
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ มอบหมายใหรับผิด
ชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา 19
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริม และติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของเลขานุการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม เกินอัตราทายพระราช
บัญญัตินี้ และยกเวนคาธรรมเนียมกับกําหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการ ตามพระ
ราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
______________
มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงอุตสาห กรรมเปนประธาน
กรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดี กรมตํารวจ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวด ลอมแหงชาติ เลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูแทนกระทรวงกลาโหมและผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน
เปนกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรม การและเลขานุการ และผูแทนกรมโยธาธิการ ผู
แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการ เกษตร ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู
แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูชวยเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี วิทยา
ศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือกฎหมาย และอยางนอยสองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่
ดําเนินงานในองคการสาธารณประโยชนเพื่อการคุมครองสุขภาพอนามัย หรือสิ่งแวดลอม
มาตรา 7 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศ ตามมาตรา 18 วรรค
สอง และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง
(2) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา 20 มาตรา 36 วรรคสาม
มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 44 และมาตรา 47(5)
(3) ใหคําแนะนําแกพนักงานเจาหนาที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอน ทะเบียนวัตถุอันตราย
(4) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวง อุตสาหกรรม
หนวยงานผูรับผิดชอบ และพนักงานเจาหนาที่ ในเรื่อง ? เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
(5) พิจารณาเรื่องรองเรียนจากผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากวัตถุ อันตราย
(6) แจงหรือโ?ษณาขาวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายใหประชาชนไดทราบ ในการนี้ จะระบุชื่อของ
วัตถุอันตรายหรือชื่อของผูประกอบการที่เกี่ยวของดวยก็ได
(7) สอดสองดูแล ใหคําแนะนํา และเรงรัดพนักงานเจาหนาที่สวนราชการหรือ หนวยงานของรัฐที่
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตาง ? ใหปฏิบัติการตามอํานาจและหนาที่ที่
กฎหมายกําหนด
(8) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะ รัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ควบคุมวัตถุอันตรายและการปองกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุ
อันตรายเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ? ของรัฐ
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะ กรรมการ
มาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนง
เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ เสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความ ผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 10 ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม หผูไดรับ แตงตั้งอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตง ตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ ไปพลางกอนจนกวา
จะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ จํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชม ถาประธานกรรมการไมอยในที่ประชมใหกรรมการซึ่ง มาประชมเลือก

กรรมการทงหมดจงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในทประชุมใหกรรมการซง มาประชุมเลอก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่ง
ใหมีเสียงหนึ่งในการลง คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูไดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ใน เรื่องนั้น
มาตรา 13 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง หนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได ใหคณะกรรมการกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของอนุกรรมการได
ตามความเหมาะสม
มาตรา 14 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ มอบหมายมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ? มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาไดตามความจําเปน
หมวด 2
การควบคุมวัตถุอันตราย
______________
มาตรา 15 ในกรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลวใหบังคับตาม บทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยการนั้น แตถามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ รัฐมนตรีผูรักษาการตาม
กฎหมายดวยการนั้นอาจมีมติใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ไปใช บังคับเปนการเเพิ่มเติมหรือแทนที่
กฏหมายวาดวยการนั้นได ทั้งนี้ ยจะกําหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไข อยางใดไวในมตินั้นก็ได มติตามวรรคหนึ่ง
เมื่อรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายวาดวยการนั้นประกาศในราชกิจจา นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา 16 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเเพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวด
ลอม จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดทองที่เพื่อหามการครอบครองการจําหนายหรือ การใชวัตถุ
อันตรายอยางหนึ่งอยางใดก็ได
มาตรา 17 ใหจัดตั้งศูนยขอมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเปนศูนยกลาง ประสานงาน
ในเรื่องขอมูลของวัตถุอันตรายกับสวนราชการตาง? รวมทั้งจากภาคเอกชน เพื่อรวบรวม และใหบริการขอมูล
ทุกชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแตการมีอยูในตางประเทศ การนําเขาหรือการ ผลิตภายในประเทศ การเคลื่อน
ยาย การใชสอย การทําลาย และการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง
มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบงออกตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้
(1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวใน
ครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
(2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวใน
ครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดดวย
(3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวใน
ครอบครองตองรับใบอนุญาต
(4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไดแกวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือ
การมีไวในครอบครอง
เพื่อประโยชนแกการปองกันและระงับอันตรายที่อาจมีแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่ง แวดลอม
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย กําหนดเวลาการ ใชบังคับและหนวยงานผูรับผิด
ชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว
มาตรา 19 เมื่อหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารสวน กลางมีคําขอ
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดเพื่อดําเนินการตามพระราช บัญญัตินี้ใหคณะ
กรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นตอรัฐมนตีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ การอออกประกาศตามมาตรา
18 วรรคสอง กําหนดใหหนวยงานนั้นเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ดําเนินการทั้งหมด หรือบางสวนเกี่ยวกับ
วัตถุอันตรายนั้นได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดาน จํานวนบุคคลากร ความสัมพันธกับภารกิจ
หลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบเปนสําคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเปนอยางอื่นใหรัฐมนตรี
ของหนวยงานที่มีคําขอเปนผูรับผิดชอบยืนยันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเชนวานี้ ใหนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีวินิจฉัย
มาตรา 20 ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา
(1) กําหนดองคประกอบ คณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนิบรรจ วิธีตรวจและ ทดสอบภาชนะ ฉลาก

(1) กาหนดองคประกอบ คุณสมบตและสงเจอปน ภาชนบรรจุ วธตรวจและ ทดสอบภาชนะ ฉลาก
การผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกําจัด การ ทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะ
ของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยาง หรือการอื่นใด เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม
ปองกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงสนธิสัญญา
และขอผูกพันระหวางประเทศประกอบดวย
(2) กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ อยางหนึ่งอยาง
ใดตาม (1)
(3) กําหนดเกณฑคาคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไวของสารสําคัญในวัตถุ อันตราย
(4) กําหนดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายดังกลาว
(5) ระบุชื่อ หรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรณีที่ไดรับการยกเวนตาม มาตรา 36
มาตรา 21 ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1ตองปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20(1) (2) และ (3)
มาตรา 22 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 36 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไว ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินการดังกลาวใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบกอน
เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผู มีไวครอบครอง
แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน เวลาที่กําหนดในประกาศ
ดังกลาว
ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตองปฏิบัติตาม ประกาศของ
รัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (2) และ (3) ดวย
มาตรา 23 ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 36 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง
ซึ่ง วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ การขออนุญาตและการอนุญาตให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกลาวใหกําหนดกรณีที่พึง
อนุญาตไดและกรณีที่จะอนุญาตไมไดไวใหชัดเจนเทาที่ จะกระทําได เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจคาดหมายได
ลวงหนาและใหกําหนดระยะเวลาสําหรับการ พิจารณาอนุญาตใหชัดเจนดวย ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมี
ไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองปฏิบัติตาม ประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา
20 (1) (2 ) และ (3) นั้นดวย
มาตรา 24 เมื่อไดมีประกาศระบุชื่อวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ใหผูผลิต ผูนําเขา ผู สงออก หรือผู
มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาวยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 23 ภายในเวลาที่กําหนดใน
ประกาศดังกลาว และในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหผูนั้นประกอบกิจการไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจา
หนาที่จะสั่งไมอนุญาตตามคําขอนั้น
มาตรา 25 ใบอนุญาตที่ออกไปแลวนั้น ถาตอมากฎหมายหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลง ไปหรือมีเหตุ
สําคัญเพื่อคุมครองความปลอดภัย ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกใบอนุญาตมีอํานาจ สั่งแกไขเพิ่มเติม
เงื่อนไขในการอนุญาตไดตามความจําเปน
มาตรา 26 ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน ใบอนุญาต แต
มิใหกําหนดเกินสามปนับแตวันออกใบอนุญาต
มาตรา 27 ผูไดรับใบอนุญาตถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอเสียกอน ใบอนุญาตสิ้น
อายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหถือวามีฐานะเสมือนผูไดรับอนุญาตและใหประกอบ กิจการตอไปไดจนกวา
พนักงานเจาหนาที่จะสั่งไมตออายุใบอนุญาตนั้น การขอตออายุใบอนุญาตและการตออายุใบอนุญาต ใหเปน
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 28 ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ไมออกใบอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต ผูขอ อนุญาตหรือผูตอ
อายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ไดรับหนังสือจากพนักงาน
เจาหนาที่แจงการไมอนุญาตหรือไมตออายุใบอนุญาต คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหเปนที่สุด
มาตรา 29 ถาพนักงานเจาหนาที่ไมตออายุใบอนุญาตหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดมีคํา วินิจฉัยใหยก
อุทธรณการตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตจะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบ ครองไดภายใน
กําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตหรือทราบคําสั่งของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหยก
อุทธรณ แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 30 ถาใบอนุญาตหรือใบสําคัญการขี้นทะเบียนวัตถุอันตรายสูญหาย ลบเลือน หรือ ชํารุดในสาระ
สําคัญ ใหผูไดรับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตรายตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบการสูญหาย ลบเลือนหรือชํารุด
มาตรา 31 ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุไดเกินสามเดือนตองแสดงใบอนุญาตหรือใบแทน ไวในที่เปดเผย
และเห็นไดงาย ณ สถานที่ทําการที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้น
มาตรา 32 เมื่อปรากฎตอพนักงานเจาหนาที่วาผูไดรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามพระราช
บัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจพิจารณาสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่ เห็นสมควร แตตองไม
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เกินหนึ่งป และถาเปนกรณีสําคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเลยก็ได
มาตรา 33 ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบ
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบให เปนที่สุด การอุทธรณ
ตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบ อนุญาต
มาตรา 34 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 32 จะขายวัตถุอันตรายที่มีอยูในครอบครองไดภายใน
กําหนดสามเดือนนับแตวันทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือทราบคําสั่งของรัฐมนตรี ผูรับผิดชอบใหยก
อุทธรณ แลวแตกรณี หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหนํามาตรา 52 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 35 ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขออนุญาตใหมอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหาป นับแตวันที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 36 ใหรัฐมนตรีวาการกระทวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจกอใหเกิด อันตรายเปนที่ทราบ
กันแนชัดโดยทั่วไป การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ที่อยูนอกรายชื่อของ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญ การขึ้น
ทะเบียนแลวจึงจะผลิตหรือนําเขาตามมาตรา 22 หรือจึงจะออกใบอนุญาตใหผลิตหรือนําเขา ตามมาตรา 23
ได ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียน อีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอื่นที่มีเหตุอันควร การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการ
ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดย
ความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 37 ในกรณีที่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจําเปนตองผลิตหรือนําเขามาซึ่งตัวอยางวัตถุอันตรายที่
จะ ขอขึ้นทะเบียนหรือตองนําเขามาซึ่งวัตถุอันตรายอยางอื่นเพื่อใชในการผลิตวัตถุ อันตรายที่จะขอขึ้น
ทะเบียน และวัตถุอันตรายนั้นมีกฎหมายบังคับใหการผลิตหรือการนําเขาตองไดรับอนุญาตหรือตองขึ้นทะเบียน
เสียกอนผูขอขึ้นทะเบียนอาจขออนุญาตพนักงานเจาหนาที่เพื่อ ผลิตหรือนําเขาซึ่งวัตถุอันตรายนั้นไดตามพระ
ราชบัญญัตินี้โดยใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม ขั้นตอนและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการนั้น
การผลิตหรือการนําเขามาตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผู รับผิดชอบโดย
ความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 38 หามมิใหพนักงานเจาหนาที่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเมื่อคณะกรรมการเห็นวา
(1) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนไมเปนที่เชื่อถือไดวามีคุณประโยชนตามที่ ขอขึ้นทะเบียนไว
หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม โดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะ
ปองกันได
(2) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนใชชื่อในทํานองโออวด ไมสุภาพ หรืออาจ ทําใหเขาใจผิดจาก
ความเปนจริง หรือ
(3) วัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียนเปนวัตถุอันตรายปลอม หรือเปนวัตถุ อันตรายที่ พนักงานเจา
หนาที่สั่งเพิกถอนทะเบียนแลว คําสั่งไมรับขึ้นทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด
มาตรา 39 เพื่อประโยชนในการคุมครองบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม ใหพนักงาน เจาหนาที่
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขรายการทะเบียนวัตถุอันตรายไดตามความ จําเปน
มาตรา 40 วัตถุอันตรายใดที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลว ตอมาปรากฏวาไมมีประโยชนตามที่ขึ้น ทะเบียนไว
หรือหากนํามาใชแลวอาจเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมโดยไม มีวิธีปกติตามควรที่จะ
ปองกันได ใหพนักงานเจาหนาที่ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ เพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายนั้น
ได คําสั่งเพิกถอนทะเบียนของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนที่สุด เมื่อมีการเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตรายใดแลว
สิทธิในการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเปนอันระงับไป
มาตรา 41 เจาของวัตถุอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตองจัดการทําลายหรือดําเนินการ กับวัตถุอันตราย
ของงตนตามที่พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด และใหนํามาตรา 52
วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 42 ผูผลิตเพื่อการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออกเพี่อการคา ผูเก็บรักษาเพื่อการคา หรือผูขาย
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามหลักเกณฑและ วิธีการที่กําหนดในกฎ
กระทรวง แตอัตราคาธรรมเนียมนั้นตองไมเกินอัตราตามทายพระราชบัญญัตินี้ ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน ในกรณีที่คางชําระโดยไมมีเหตุอันควรและเปน
กรณีที่มีใบอนุญาตในการดําเนินการ พนักงานเจาหนาที่ จะสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามควรแกกรณีก็
ได
มาตรา 43 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เมื่อรัฐมนตรีผูรับผิด
ชอบไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคํา
สั่งของพนักงานเจาหนาที่ และใหนํามาตรา 41 มาใชบังคับโดย อนุโลม
มาตรา 44 ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศใหวัตถุ อันตรายดัง
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ตอไปนีไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีทังหมดหรือแตบางสวนตาม ทีเห็นสมควรได
(1) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจกอใหเกิดอันตรายนอยหรือ ซึ่งการบังคับตาม
มาตรการตาง ? ตามพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดภาระเกินความสมควร
(2) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ สภา
กาชาดไทย หรือหนวยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรกําหนด
มาตรา 45 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 วัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดังตอไปนี้
(1) วัตถุอันตรายปลอม
(2) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
(3) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
(4) วัตถุอันตรายที่ตองขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียนไว
(5) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน
การมีไวในครอบครองตามวรรคหนึ่งไมหมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะทําลาย หรือการสงมอบ
แกพนักงานเจาหนาที่ หรือการครอบครองเพื่อการอยางอื่นตามหนาที่ที่กําหนดในกฎหมาย
มาตรา 46 ผูใดรูวาวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเปนวัตถุอันตรายตามมาตรา 45 ผูนั้นตอง
ทําลาย ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ หรือตองสงมอบใหแกพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา 20 (1)
มาตรา 47 วัตถุอันตรายหรือสิ่งดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายปลอม
(1) สิ่งที่ทําเทียมวัตถุอันตรายแททั้งหมดหรือแตบางสวน
(2) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อวาเปนวัตถุอันตรายอื่นหรือแสดงกําหนดเวลาที่ วัตถุอันตรายหมดอายุ
การใชเกินความเปนจริง
(3) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ ผลิตซึ่งมิใชความ
จริง
(4) วัตถุอันตรายที่แสดงวาเปนวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไวซึ่งมิใชความจริง
(5) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาด เคลื่อนตามมาตรา
20 (3) ในระดับที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา 48 วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
(1) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสําคัญนอยหรือมากกวาเกณฑคาคลาด เคลื่อนตามมาตรา
20 (3) แตไมถึงระดับที่กําหนดตามมาตรา 47 (5)
(2) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มีความสําคัญตอ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑที่กําหนดหรือที่ขึ้นทะเบียนไว
มาตรา 49 วัตถุอันตรายดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ
(1) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใชตามที่แสดงไวในฉลาก
(2) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเชนเดียวกับวัตถุอันตรายปลอม ตามมาตรา 47 (5)
หรือวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน
มาตรา 50 เมื่อคณะกรรมการเห็นวาฉลากใดไมเปนไปตามมาตรา 20 (1) คณะกรรมการ มีอํานาจสั่งใหผู
ผลิตหรือผูนําเขาเลิกใชฉลากดังกลาว หรือดําเนินการแกไขฉลากนั้นใหถูกตอง
มาตรา 51 การควบคุมการโ?ษณาวัตถุอน
ั ตรายใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง ผูบริโภค และ
เพื่อประโยชนในการควบคุมโ?ษณาใหถือวาวัตถุอันตรายที่มีการกําหนดฉลากตามมาตรา 20 (1) เปนสินคาที่
มีการควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกลาวโดย อนุโลม
มาตรา 52 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มี อํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการ
กระทําที่ฝาฝน หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองไดในการนี้ หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร
พนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหผูนั้นสงออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้น เพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุ
อันตรายนั้นมาให หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได โดย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบ
ครองซึ่ง วัตถุอันตรายดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่น
ใด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาวสงมอบวัตถุอันตรายนั้นแกพนักงานเจาหนาที่ ณ สถาน
ที่ที่กําหนด เพื่อทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี โดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุ อันตรายดัง
กลาวดวย ในกรณีที่วัตถุอันตรายนั้นอาจจําหนายไดใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขายทอดตลาดหรือ ขาย
ใหแกหนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวันไดรับมอบ เงินที่ขายไดเมื่อหักคาใชจายในการ เก็บรักษา
การจําหนาย และคาภาระที่เกี่ยวของแลวใหเก็บไวเพื่อคืนแกเจาของ แตถาพนกําหนด สามเดือนดังกลาวแลว
ยังจําหนายไมไดหากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาการผอนเวลาตอไปจะเปน อันตรายหรือภาระเกินควรก็ใหมี
อํานาจสั่งใหทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี ในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีหากมีคาใช

อานาจสงใหทาลายหรอจดการตามควรแกกรณ ในกรณทตองทาลายหรอจดการตามควรแกกรณหากมคาใช
จายเกิดขึ้นใหเจาของวัตถุอันตราย มีหนาที่จายหรือชดใชเงินจํานวนนั้นแกทางราชการ
มาตรา 53 เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติหรือมีเหตุอันควร สงสัยวากระทํา
การเชนวานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนิน การตอไปตาม
กฎหมาย
มาตรา 54 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุ อันตราย สถานที่เก็บ
รักษาวัตถุอันตราย หรือสถานที่ที่สงสัยวาเปนสถานที่เชนวานั้นในระหวางเวลา พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว หรือเขาไปในพาหนะที่บรรทุก วัตถุอันตรายหรือสงสัยวาบรรทุก
วัตถุอันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใด ? ที่เกี่ยวกับ
วัตถุอันตราย
(2) นําวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยวาเปนวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบ
(3) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุด บัญชี เอกสารหรือสิ่ง
ใด ? ที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวามีการกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้
(4) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ? มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได
มาตรา 55 วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของใด ? ที่ไดยึดหรืออายัด
ไวตามมาตรา 54 (3) ถาสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไวเปนของเสียงาย หรือถาการเก็บ ไวจะเปนการเสี่ยงตอความ
เสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือคาใชจายจะเกินสวนกับ คาแหงสิ่งของนั้น ใหพนักงานเจา
หนาที่มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีโดยคํานึงถึง อันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกลาว
ดวย และใหนํามาตรา 52 วรรคสามและวรรคสี่ มาใช บังคับโดยอนุโลม ถาพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลว
เห็นวาสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไวมิใชเปนทรัพยที่ตองริบ ตามมาตรา 88 หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟอง
คดี ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดหรือ คืนวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและ
สิ่งนั้น? ใหแกผูควรไดรับคืนโดย มิชักชา ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว หรือเงินที่ขายได ใหแจง
การคืนโดยสงทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูควรไดรับคืน แตในกรณีไมรูตัวผูควรได
รับคืนหรือรูตัวแตไม รูภูมิลําเนา ถาไดประกาศในหนังสือพิมพหนึ่งฉบับที่ไดแพรหลายในทองที่ที่ไดยึดหรือ
อายัดสิ่งของ นั้น หรือการประกาศในหนังสือพิมพจะไมคุมกับมูลคาสิ่งของที่จะคืน ถาไดประกาศไว ณ ที่ทํา
การ อําเภอแหงทองที่นั้นไมนอยกวาสิบหาวัน ใหถือวาไดมีการแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ได
ประกาศในหนังสือพิมพ หรือวันที่ครบกําหนดการประกาศ ณ ที่ทําการอําเภอ แลวแตกรณี ผูขอรับคืนตองรับ
ผิดชอบชดใชคาภาระตาง ? ของรัฐที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศในหนังสือ พิมพพรอมเงินเพิ่มอีกรอยละยี่สิบ
ของเงินจํานวนดังกลาว ในกรณีที่ไมสามารถจะคืนไดเพราะหาตัวผูควรไดรับคืนไมพบ ก็ใหรักษาสิ่งของที่ยืด
ไว หรือ เงินที่จะคืนใหนั้นไว แลวแตกรณี หากภายในหนึ่งปนับตั้งแตไดแจงแกผูควรไดรับคืนและไมมีผูควร
ไดรับคืนมาขอรับก็ใหตกเปนของรัฐ
มาตรา 56 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่ง เกี่ยวของ บัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด
หมวด 3
หนาที่และความรับผิดทางแพง
______________
มาตรา 57 บทบัญญัติในหมวดนี้ไมเปนการลบลางหรือจํากัดหนาที่และความรับผิดทาง แพงที่บุคคลมีอยู
ตามบทบัญญติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น
มาตรา 58 เพื่อประโยชนในการกําหนดหนาที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ใหรัฐมนตรีวาการ กระทรวง
อุตสาหกรรมมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดวัตถุที่ใหถือวาเปนวัตถุอันตราย ตามความในหมวดนี้
มาตรา 59 ผูผลิตวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการจัดหาวัตถุที่ใชในการผลิต การกําหนด วิธีการและขั้น
ตอนที่วางใจไดของการผลิต การจัดใหมีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตอ การใช การเคลื่อนยาย
และการขนสง การจัดใหมีฉลากที่แสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บ
รักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไป จากตนหรือผูที่อาจคาดหมายไดวา
อาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว
มาตรา 60 ผูนําเขาวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการเลือกหาผูผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ของวัตถุ
อันตราย การตรวจสอบความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนสงและ ผูขนสง ความ
เหมาะสมของการเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผที่รับมอบวัตถ อันตรายไปจากตนหรือผที่

เหมาะสมของการเกบรกษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผูทรบมอบวตถุ อนตรายไปจากตนหรอผูท
อาจคาดหมายไดวาอาจจะไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว
มาตรา 61 ผูขนสงตองระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกตองของสิ่งที่ใชในการขนสงหรือ ยานพาหนะ
และอุปกรณ ความถูกตองของภาชนะบรรจุและฉลากความเหมาะสมของวิธีการขนสง ความถูกตองของการจัด
วางบนยานพาหนะ และความไววางใจไดของลูกจางหรือผูจัดทําการงานใหแก ตนหรือรวมกับตน
มาตรา 62 ผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือ ไดของผูผลิต
หรือผูนําเขาหรือผูที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นใหแกตนความถูกตองของภาชนะบรรจุและ ฉลาก ความเหมาะสม
ของการเก็บรักษาและความไววางใจไดของผูที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตน หรืออาจคาดหมายไดวาอาจจะ
ไดรับมอบวัตถุอันตรายดังกลาว
มาตรา 63 ผูผลิต ผูนําเขา ผูขนสง หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายตองรับผิดชอบ เพื่อการเสีย
หายอันเกิดแตวัตถุอันตรายที่อยูในความครอบครองของตน เวนแตจะพิสูจนไดวาความ เสียหายนั้นเกิดแตเหตุ
สุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง
มาตรา 64 ผูขายหรือผูสงมอบวัตถุอันตรายใหกับบุคคลใด ตองรับผิดชอบเพื่อการเสียหาย ของบุคคล
ดังกลาวอันเกิดแตวัตถุอันตรายนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาความเสียหายนั้นเกิดแตเหตุ สุดวิสัยหรือเกิดเพราะ
ความผิดของผูตองเสียหายนั้นเอง
มาตรา 65 นายจาง ตัวการ ผูวาจาง หรือเจาของกิจการตองรวมรับผิดในผลแหงละเมิดที่ บุคคลตาม
มาตรา 63 หรือมาตรา 64 ไดกระทําไปในการทํางานใหแกตน แตชอบที่จะไดชดใชจาก บุคคลดังกลาว เวน
แตตนจะมีสวนผิดในการสั่งใหทํา การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่น อันมีผลโดยตรงใหเกิดการ
ละเมิดขึ้นนั้น
มาตรา 66 ผูผลิต ผูนําเขา ผูขายสง ผูขายปลีก คนกลาง และผูมีสวนในการจําหนายจายแจก ทุกชวงตอ
จากผูผลิตจนถึงผูที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 ตอง รวมรับผิดในผลแหงการ
ละเมิดดวย
มาตรา 67 สิทธิเรียกรองคาเสียหายอันเกิดแตวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เปนอัน ขาดอายุความ
เมื่อพนสามปนับแตวันที่ผูตองเสียหายรูถึงการเสียหายความเปนวัตถุอันตรายและผู พึงตองใชคาสินไหมทด
แทน ถามีการเจรจาเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่พึงจายระหวางผูที่เขาใจกันวาตองรับผิดใชคาสินไหม ทด
แทนและผูมีสิทธิ์ไดคาสินไหมทดแทน ใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะปรากฏวาการเจรจานั้น ไมอาจ
ตกลงกันได
มาตรา 68 ผูที่ตองรับผิดตามมาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 หรือมาตรา 66 ที่ไดชําระ คาสินไหมทด
แทนใหแกผูเสียหายแลว ยอมมีสิทธิไลเบี้ยเอากับผูที่สงมอบวัตถุอันตรายใหแกตน รือแกผูซึ่งทํางานใหแกตน
และบรรดาผูที่มีสวนในการสงมอบวัตถุอันตรายดังกลาวในลําดับตาง ? ถัดขึ้นไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็
ไดไปจนถึงผูผลิต โดยตองใชสิทธิไลเบี้ยภายในสามปนับแต วันที่ตนไดชําระคาสินไหมทดแทน แตถาผูใช
สิทธิไลเบี้ยนั้นเปนผูที่จงใจหรือประมาทเลินเลอทําให เกิดการละเมิดขึ้น ผูนั้นจะมีสิทธิไลเบี้ยเฉพาะสวนที่เกิน
จากความรับผิดโดยเฉพาะของตนเทานั้น
มาตรา 69 ในกรณีที่วัตถุอันตรายกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล สัตว พืช หรือสิ่งแวดลอม ถารัฐไดรับ
ความเสียหายเพราะตองเสียคาใชจายในการเขาชวยเหลือ เคลื่อนยาย บําบัด บรรเทา หรือ ขจัดความเสียหาย
ใหเกิดการคืนสูสภาพเดิมหรือสภาพที่ใกลเคียงกับสภาพเดิม หรือเปนความเสียหาย ตอทรัพยไมมีเจาของ
หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนความเสียหายตอทรัพยสินของแผนดินเมื่อได รับคํารองขอจากหนวยงานที่ใบ
รับมอบหมายใหรับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกลาวใหพนักงานอัยการมี อํานาจฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายของรัฐดังกลาวได
หมวด 4
บทกําหนดโทษ
______________
มาตรา 70 ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ? ตามที่คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรม
การสั่งตามมาตรา 14 หรือที่พนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา 54 (4) ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 41 หรือมาตรา 43 วรรคสอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 72 ผูใดฝาฝนมาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 22 วรรคสอง หรือ ตามมาตรา 23
วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จําทั้งปรับ
มาตรา 73 ผูใดฝาฝนมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 74 ผูใดฝาฝนมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไม เกินหนึ่งลาน

ู
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บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมี
ไวใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกินแปดแสนบาท
มาตรา 75 ผูใดฝาฝน มาตรา 45 (1) หรือมาตรา 45 (5) สําหรับกรณีพิกถอนทะเบียน เพราะอาจเกิด
อันตรายโดยไมมีวิธีปกติตามควรที่จะปองกันได ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปน
การกระทําโดยประมาทของผูนําเขา ผูสงออก หรือมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท
มาตรา 76 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (2) หรือมาตรา 45 (5) สําหรับกรณีเพิกถอนทะเบียน เพราะไมมี
ประโยชนตามที่ขึ้นทะเบียนไว ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผูกระทํา ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดย
ประมาทของผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ผูกระทําตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสี่แสนบาท
มาตรา 77 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (3) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํา
โดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกิน แปดหมื่นบาท
มาตรา 78 ผูใดฝาฝนมาตรา 45 (4) ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 79 ถาการกระทําตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรือมาตรา 78 เกี่ยวกับ วัตถุอันตรายชนิด
ที่ 2 ผูกระทําตองระวางโทษสองในสามของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว
มาตรา 80 ถาการกระทําตามมาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 หรือมาตรา 78 เกี่ยวกับ วัตถุอันตรายชนิด
ที่ 1 ผูกระทําตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาว
มาตรา 81 ผูไดรับใบอนุญาตผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา 30 หรือมาตรา 31 ตองระวางโทษ ปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 82 ผูใดโดยเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระ
สําคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอื่นทํา หรือใชฉลาก ที่มีขอความอัน
เปนเท็จหรือขอความที่รูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตอง ระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีกภายในหกเดือนนับแตวันกระทําความผิด ครั้งกอน ผู
กระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 83 ผูใดขายวัตถุอันตรายโดยไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลาก ไมถูกตอง หรือ
ขายวัตถุอันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช หรือใหแกไขตามมาตรา 50 ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําโดยประมาท ผูกระทําตองระวางโทษปรับไมเกิน สี่หมื่นบาท
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูนําเขาผูกระทําตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 84 ผูใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจางทําฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือ รับจางติดตรึง
ฉลากที่ไมถูกตองตามกฎหมาย หรือรับจางทําลายสวนอันเปนสาระสําคัญของฉลากที่ ถูกตองตามกฎหมาย
สําหรับวัตถุอันตรายอยางหนึ่งอยางใดตามความในหมวด 2 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 85 ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 86 ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฎิบัติการตาม มาตรา 54
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 87 ในกรณีที่ศาลพิจารณาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 และเปน
กรณีที่มีการยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาต ถามีพฤติการณใหเห็นวาบุคคลกลาวอาจจะ กระทําความผิดเชนนั้น
อีก ศาลจะสั่งไวคําพิพากษาหามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีกําหนด
เวลาไมเกินหาปนับแตวันพนโทษไปแลวก็ได
มาตรา 88 วัตถุอันตรายที่ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองโดยไมชอบดวยพระราช บัญญัตินี้
ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกลาว เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของ หรือทรัพยสินใดบรรดา ที่ศาลมีคํา
พิพากษาใหริบ ใหสงมอบแกหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวเพื่อทํา ลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรตอไป
ในกรณีที่ตองทําลายใหศาลมีคําสงในคําพิพากษาใหเจาของชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นใหแกทาง ราชการดวย
มาตรา 89 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมีโทษปรับ สถานเดียว
่ ่

ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจเปรียบ
เทียบปรับได
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรียบเทียบปรับไดตอเมื่อ
(1) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมและไดแกไข ของกลางที่อายัด
ไวใหถูกตอง
(2) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของ กลางที่ยึดหรืออายัด
ไวตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว
ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ
ไดแกไขของกลางใหถูกตองแลวใหพนักงานเจาหนาที่ ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย
บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหจัดการตาม ระเบียบตาม
ที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด
บทเฉพาะกาล
______________
มาตรา 90 คําขออนุญาตใด ? ที่ไดยื่นไวตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษและยังอยูระหวาง พิจารณาใหถือ
เปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตมีขอแตก ตางไปจากคําขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูมีอํานาจอนุญาตมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตาม ความจําเปนเพื่อใหการเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 91 ใบอนุญาตและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ออกใหแกบุคคลใด ? ตามกฎหมาย วาดวยวัตถุมี
พิษกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว
มาตรา 92 ใหทบทวนบรรดาวัตถุหรือสิ่งอื่นใดที่มีการประกาศกําหนดใหเปนวัตถุมีพิษธรรมดา และวัตถุมี
พิษรายแรงตามกฎหมายวาดวยวัตถุพิษ และดําเนินการออกประกาศกําหนดเปนวัตถุ อันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่
2 ชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายใน หกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
ในระหวางที่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งยังไมแลวเสร็จ ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย วัตถุมี
พิษยังคงใชบังคับตอไปได เวนแตบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ วัตถุมีพิษใหใชบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะ
กรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้แทน และใหการตาง ?ตามพระราชบัญญัติ นี้มีผลใชบังคับไดทันที
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษ
มาตรา 93 บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายวาดวยวัตถุมีพิษใหคงใช บังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
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) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

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) ผูรับเก็บรักษาเพื่อการคาซึ่งวัตถุอันตราย

ปละ 10,000 บาท

(13) ผูขายวัตถุอันตราย

ปละ 10,000 บาท

(14) การตออายุใบอนุญาต
คาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละประเภท
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันมีการนําวัตถุ
อันตราย มาใชในกิจการประเภทตาง ? เปนจํานวนมาก และวัตถุอันตรายบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงแก บุคคล สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอมได แมวาในขณะนี้จะมีกฎหมายที่ใชควบคุมทวัตถุที่กอให
เกิดอันตรายอยู บางแลวก็ตาม แตก็มีอยูหลายฉบับและอยูในอํานาจหนาที่ของหลายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ง
กฎหมายเทานั้น ไดออกมาตางยุคตางสมัยกัน ทําใหมีบทบัญญัติที่แตกตางกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ
สมควรปรับปรุงกฎหมาย วาดวยวัตถุมีพิษโดยขยายขอบเขตใหครอบคลุมวัตถุอันตรายตาง ? ทุกชนิด และ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ในการควบคุมวัตถุอันตรายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น พรอมกับจัดระบบบริหารใหมีการ
ประสานงานกันระหวางหนวยงาน ตาง ? ที่เกี่ยวของกันกับการควบคุมดูแลวัตถุอันตรายดังกลาวดวย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

<<< กลับหนาหลัก

