
 
พระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย  (ฉบบัที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกบัมาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเพ่ิมหลักเกณฑ์การน าผ่าน   
การน ากลับเข้ามา  และการส่งกลับออกไป  และแก้ไขหลักเกณฑ์การโฆษณาวัตถุอันตราย  รวมทั้งก าหนด 
ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพ่ือชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายและผู้เข้า
ช่วยเหลือ  เคลื่อนย้าย  บ าบัด  บรรเทาหรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายอันจะท าให้
ผู้ประกอบการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  และประชาชนได้รับ  
ความเป็นธรรมจากการโฆษณาวัตถุอันตราย  รวมทั้งเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

้หนา   ๒๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินีเ้รยีกวา่  “พระราชบัญญัตวิัตถอุันตราย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “น าเข้า”  และ  “ส่งออก”  ในมาตรา  ๔  

แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““น าเข้า”  หมายความว่า  น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย  

“ส่งออก”  หมายความว่า  ส่งหรือด าเนินการเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งวัตถุอันตราย” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “น าผ่าน”  “น ากลับเข้ามา”  และ  “ส่งกลับออกไป”  

ระหว่างบทนิยามค าว่า  “ส่งออก”  และค าว่า  “ขาย”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

““น าผ่าน”  หมายความว่า  น าหรือส่งวัตถุอันตรายผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุ

ของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร  ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะหรอืไมก่็ตาม  ทั้งนี้  จะต้อง

ไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ  หรือมีพฤติกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการค้าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายดังกล่าว

ในราชอาณาจักร 

“น ากลับเข้ามา”  หมายความว่า  น าวัตถุอันตรายที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรกลับเข้ามาใน

ราชอาณาจักร  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย  

“ส่งกลับออกไป”  หมายความว่า  ส่งวัตถุอันตรายที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรออกไป 

นอกราชอาณาจักร  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย” 

มาตรา ๕ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “ภาชนะบรรจุ”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “มีไว้ในครอบครอง”  

และค าว่า  “ฉลาก”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

““ภาชนะบรรจุ”  หมายความว่า  ภาชนะที่มีลักษณะปิดและท าหน้าที่กักเก็บวัตถุอันตราย

อย่างปลอดภัย” 

้หนา   ๒๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “โฆษณา”  และ  “ข้อความ”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  
“ฉลาก”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และค าว่า  “อนุสัญญา 
ห้ามอาวุธเคมี”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

““โฆษณา”  หมายความว่า  การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ  ให้ประชาชนเห็น  หรือได้ยิน  หรือ
ทราบข้อความ  และให้หมายความรวมถึงการให้ข้อมูล  การชักน า   หรือการกระท า  โดยวิธีใด ๆ   
โดยมุ่งหมายให้มีการใช้วัตถุอันตรายเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

“ข้อความ”  หมายความว่า  การกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร  ภาพ  ภาพยนตร์  แสง  เสียง  
เครื่องหมาย  หรือการกระท าอย่างใด ๆ  ที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้” 

มาตรา ๗ ให้ เ พ่ิมบทนิยามค าว่า  “ค่าเสียหายเบื้องต้น”  ระหว่างบทนิยามค าว่า  
“อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และค าว่า  “คณะกรรมการ”  ในมาตรา  ๔  
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

““ค่าเสียหายเบื้องต้น”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอันจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือชดเชยแก่ 
ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตราย  และเพ่ือเข้าช่วยเหลือ  เคลื่อนย้าย  บ าบัด  บรรเทา  หรือ  
ขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุอันตราย  ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม  
ทั้งนี้  โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึง่  เรียกว่า  “คณะกรรมการวตัถุอันตราย”  ประกอบดว้ย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนสิบเจ็ดคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมเจ้าท่า  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว์  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  อธิบดีกรมศุลกากร  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  
ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ  ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และผู้แทนส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

้หนา   ๒๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่เกินแปดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  

ความเชี่ยวชาญ  มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  

เกษตรศาสตร์  หรือกฎหมาย  และอย่างน้อยสี่คนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนขององค์การ

สาธารณประโยชน์และมีประสบการณ์การด าเนินงานด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย  ด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภค  ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน  ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น  หรือด้านสิ่งแวดลอ้ม  

ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน  

ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด  

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการวัตถุอันตรายเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ 

(๒) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือควบคุมก ากับดูแลวัตถุอันตราย 

(๓) ก ากับดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไป

ตาม  (๑)  และ  (๒) 

(๔) พิจารณาวินิจฉัยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 

(๕) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา  ๑๘  

วรรคสอง  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง 

(๖) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๐/๑  

มาตรา  ๓๖  วรรคสาม  มาตรา  ๓๗  วรรคสอง  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๗  (๕)  มาตรา  ๕๑  

วรรคสอง  (๓)  และมาตรา  ๕๑/๕  วรรคสอง 

(๗) ให้ค าแนะน าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย 

(๘) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  และพนักงานเจ้าหน้าที่  ในเรื่องใด ๆ  เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

้หนา   ๒๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



(๙) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 

(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการโฆษณาตามมาตรา  ๕๑/๓  (๔) 

(๑๑) แจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนได้ทราบ  ในการนี้   

จะระบุชื่อของวัตถุอันตรายหรือชื่อของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 

(๑๒) สอดส่องดูแล  ให้ค าแนะน า  และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงาน

ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่าง ๆ  ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

(๑๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

การควบคุมวัตถุอันตราย  และการป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย  เพ่ือเป็น

แนวปฏิบัติในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วัตถุอันตรายของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย  

ปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  วัตถุอันตรายชนิดที่  ๔  ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  

การน าผ่าน  หรือการมีไว้ในครอบครอง” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน  

“(๑)  ก าหนดปริมาณ  องค์ประกอบ  คุณสมบัติและสิ่งเจือปน  ภาชนะบรรจุ  วิธีตรวจและ

ทดสอบภาชนะ  ฉลาก  การผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  ด่านศุลกากรที่น าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่าน  

การขาย  การขนส่ง  การเก็บรักษา  การก าจัด  การท าลาย  การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย   

การให้แจ้งข้อเท็จจริง  การให้ส่งตัวอย่าง  หรือการอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพ่ือควบคุม  ป้องกัน  บรรเทา  

หรือระงับอันตราย  ที่จะเกิดแก่บุคคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์  หรือสิ่งแวดล้อม  โดยค านึงถึงสนธิสัญญาและ

ข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย” 

้หนา   ๒๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๐/๒  และมาตรา  ๒๐/๓  แห่งพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๒๐/๒ ผู้น าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  ๑  หรือชนิดที่  ๒  ในแต่ละครั้งต้องแจ้งให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้ว  ให้ออกใบน าผ่านเพ่ือเป็นหลักฐาน

การรับแจ้ง 

ผู้น าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ในแต่ละครั้งต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน  

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตแล้ว  ให้ออกใบน าผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการอนุญาต 

ใบน าผ่านจากการรับแจ้งตามวรรคหนึ่งหรือจากการอนุญาตตามวรรคสอง  ให้ใช้ได้ตามระยะเวลา 

ที่ก าหนดในใบน าผ่านนั้น  แต่มิให้ก าหนดเกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ออกใบน าผ่าน  ทั้งนี้  ผู้น าผ่านจะต้อง

เป็นผู้ประกอบกิจการน าเข้าและส่งออกวัตถุอันตรายที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย 

วัตถุอันตรายที่น าผ่านต้องน าออกไปนอกราชอาณาจักรภายในห้าวัน  นับแต่วันที่ตรวจปล่อย

วัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากรที่เข้ามาในราชอาณาจักร 

การแจ้ง  การขออนุญาต  และการออกใบน าผ่าน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งอย่างน้อย

ต้องก าหนดให้มีการประกันส าหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการท าลายหรือการจัดการวัตถุอันตราย  

ตามมาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๒/๒  และมาตรา  ๘๘ 

ผู้น าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  ๑  ชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓  ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง   

ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา  ๒๐  (๑)  (๑/๑)  และ  (๒)  ด้วย 

มาตรา  ๒๐/๓  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องน ากลับเข้ามา  หรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตราย

ชนิดที่  ๑  ชนิดที่  ๒  หรือชนิดที่  ๓  ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  หรือมาตรา  ๒๓  แล้ว  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งผ่อนผันการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว  ทั้งนี้  การผ่อนผันให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๔๔ ในกรณีมีความจ าเป็นให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการ 

มีอ านาจประกาศให้วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด

หรือแต่บางส่วน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ประกาศก าหนด  

(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือซึ่งการบังคับ  

ตามมาตรการต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร 

(๒) วัตถุอันตรายซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  การทดสอบ  การวิเคราะห์  

การวิจัย  และการพัฒนา 

(๓) วัตถุอันตรายของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การของรัฐ  

สภากาชาดไทย  หรือหน่วยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรก าหนด”  

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑ การโฆษณาวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือใช้ข้อความ

ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้  ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับ

แหล่งก าเนิด  สภาพ  คุณภาพ  ลักษณะของวัตถุอันตราย  หรือการใช้วัตถุอันตราย 

ข้อความดังต่อไปนี้  ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

(๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริง 

(๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ไม่ว่าจะกระท า

โดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ  สถิติ  หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง

หรือไม่ก็ตาม 

(๓) ข้อความอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของ

คณะกรรมการ” 

มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๕๑/๑  มาตรา  ๕๑/๒  มาตรา  ๕๑/๓   

มาตรา  ๕๑/๔  มาตรา  ๕๑/๕  มาตรา  ๕๑/๖  และมาตรา  ๕๑/๗  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๒๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๕๑/๑ การโฆษณาจะต้องไม่กระท าดว้ยวิธกีารอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

หรือจิตใจ  หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 

มาตรา ๕๑/๒ ในกรณีที่มีเหตุจ าเปน็เพ่ือปอ้งกันอันตรายที่จะเกดิแก่บคุคล  สัตว์  พืช  ทรัพย์  

หรือสิ่งแวดล้อมจากการโฆษณาวัตถุอันตรายใด  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการ 

มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขส าหรับวัตถุอันตรายนั้น  

ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การโฆษณาวัตถุอันตรายที่ต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือนเกี่ยวกับวธิีใชห้รอื

อันตราย 

(๒) จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับวัตถุอันตราย 

(๓) ห้ามการโฆษณาวัตถุอันตราย 

มาตรา ๕๑/๓ ในกรณีที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๑  

มาตรา  ๕๑/๑  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑/๒  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่ง

ให้ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้มีไว้ในครอบครอง  หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 

(๒) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 

(๓) ระงับการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา 

(๔) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดขึ้น  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการออกค าสั่งตาม  (๔)  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการก าหนด  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริตในการกระท าของ

ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้มีไว้ในครอบครอง  หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย 

มาตรา ๕๑/๔ ในกรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีเหตุอันควรสงสัยว่า  ข้อความใดที่ใช้ใน 

การโฆษณาเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความจริงตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  (๑)  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้มีไว้ในครอบครอง  หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายพิสูจน์ 

เพื่อแสดงความจริงได้  

้หนา   ๒๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้มีไว้ในครอบครอง  หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย  อ้างรายงาน

ทางวิชาการ  ผลการวิจัย  สถิติ  การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด  หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใด

อันหนึ่งในการโฆษณา  ถ้าผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้มีไว้ในครอบครอง  หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย   

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

มีอ านาจออกค าสั่งตามมาตรา  ๕๑/๓  ได้ 

มาตรา ๕๑/๕ ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้มีไว้ในครอบครอง  หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย 

ผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี ้ อาจขอให้หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท าการโฆษณาได้  ทั้งนี้  หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้อง

ให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รับค าขอ  

การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ  ค่าป่วยการ 

ที่ได้รับให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การให้ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่ง  ไม่ถือว่าเป็นการตัดอ านาจของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร 

การใดที่ได้กระท าไปตามความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม   

ถ้าได้กระท าโดยสุจริตมิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดทางอาญา 

มาตรา ๕๑/๖ ในกรณีผู้ที่ได้รับค าสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา  ๕๑/๓  หรือมาตรา  

๕๑/๔  ไม่เห็นด้วยกับค าสั่งดังกล่าว  ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

มาตรา ๕๑/๗ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๕๑/๖  ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบพิจารณาอุทธรณ์

ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้  ให้ขยาย

ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

้หนา   ๒๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ส่งออก  ผู้น าผ่าน   

ผู้น ากลับเข้ามา  ผู้ส่งกลับออกไป  หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  

ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นัน้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน  หรือแก้ไข  หรือ

ปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ในการนี้  หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ 

ผู้นั้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพ่ือคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้น  หรือเพ่ือการอื่น  

ตามความเหมาะสมก็ได้  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนด

โดยความเห็นของคณะกรรมการ” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ส่งออก  ผู้น าผ่าน  ผู้น ากลับเข้ามา  

ผู้ส่งกลับออกไป  หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ไม่ว่า

เพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอื่นใด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบ

วัตถุอันตรายนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ก าหนด  เพ่ือท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณี  

โดยค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย” 

มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๒/๒  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๕๒/๒ เมื่อความปรากฏต่อหนว่ยงานผู้รับผิดชอบว่าวัตถุอันตรายที่น าเข้าหรือน าผา่น

โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งการเก็บรักษาหรือจ าหน่ายอาจมีอันตรายต่อบุคคล  สัตว์  

พืช  และสิ่งแวดล้อม  และไม่สมควรมีการท าลายหรือจัดการในราชอาณาจักร  ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

เก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายเท่าที่จ าเป็นเพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี  และให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนั้น

สั่งให้ผู้น าเข้าหรือผู้น าผ่านส่งวัตถุอันตรายดังกล่าวออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร่งด่วน  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ 

้หนา   ๒๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่การด าเนินการตามวรรคหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  ให้ผู้น าเข้าหรือผู้น าผ่านเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้  การก าหนดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบประกาศก าหนด” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๓ ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ขนส่ง  ผู้น าผ่าน  ผู้น ากลับเข้ามา  ผู้ส่งกลับออกไป  หรือ 

ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ใน  

ความครอบครองของตน  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิด

ของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง” 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๖ ผู้ผลิต  ผู้น าเข้า  ผู้ขายส่ง  ผู้น าผ่าน  ผู้น ากลับเข้ามา  ผู้ส่งกลับออกไป  ผู้ขายปลีก  

คนกลาง  และผู้มีส่วนในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิด

ตามมาตรา  ๖๓  หรือมาตรา  ๖๔  ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย” 

มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๙/๑  ของหมวด  ๓  หน้าที่และความรับผิด

ทางแพ่ง  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๖๙/๑ ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล  สัตว์  พืช  หรือ

สิ่งแวดล้อม  และได้มีการท าประกันตามมาตรา  ๒๐  (๑/๑)  ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

ให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตราย  และให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานของรัฐในการเข้าช่วยเหลือ  เคลื่อนย้าย  บ าบัด  บรรเทา  หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น 

จ านวนค่าเสียหายเบื้องต้น  การเก็บรักษาค่าเสียหายเบื้องต้น  และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น

ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้รับจากผู้รับประกันภัยในการที่หน่วยงานของรัฐ  

เข้าช่วยเหลือ  เคลื่อนย้าย  บ าบัด  บรรเทา  หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็น  

รายได้แผ่นดิน  

้หนา   ๒๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



ให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นตามวรรคสามเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา  ๖๙  

และไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเพิ่มเติม 

เมื่อผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วเป็นจ านวนเงินเท่าใด  ให้ผู้รับประกันภัยดังกลา่ว

มีสิทธิไล่เบี้ยเอากับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้” 

มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๐/๒  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๗๐/๒ ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  ๑  โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐/๒  วรรคหนึ่ง

หรือวรรคหก  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐/๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคหก  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐/๒  วรรคสองหรือวรรคหก  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  ๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  

หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๔/๓  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๗๔/๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนดตามมาตรา  ๔๔  (๒)  

ส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๑  หรือชนิดที่  ๒  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนดตามมาตรา  ๔๔  (๒)  ส าหรับวัตถุอันตราย

ชนิดที่  ๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนดตามมาตรา  ๔๔  (๒)  ส าหรับวัตถุอันตราย

ชนิดที่  ๔  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



“มาตรา ๘๐ ถ้าการกระท าตามมาตรา  ๗๕  มาตรา  ๗๖  หรือมาตรา  ๗๗  เกี่ยวกับวัตถุ

อันตรายชนิดที่  ๑  ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว” 
มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๘๔/๑  มาตรา  ๘๔/๒  และมาตรา  ๘๔/๓  

แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๘๔/๑ ผู้ใดโฆษณาโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๕๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑/๑  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๘๔/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑/๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๘๔/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา  ๕๑/๓  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๘ วัตถุอันตรายที่ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  น าผ่าน  น ากลับเข้ามา  ส่งกลับออกไป  

หรือมีไว้ในครอบครองโดยไมช่อบด้วยพระราชบัญญตัินี้  ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกล่าว  เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  หรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีค าพิพากษาให้ริบ  ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวเพื่อท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

ในกรณีที่ต้องท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร  ให้ศาลมีค าสั่งในค าพิพากษาให้เจ้าของช าระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการด้วย” 

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถอุันตราย  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือเป็นความผิด 
ที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  เว้นแต่ความผิดตามมาตรา  ๗๔  วรรคสอง  ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
เปรียบเทียบได้  และเมื่อผู้กระท าความผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้กระท าความผิดได้รับแจ้ง  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา” 

้หนา   ๒๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๑๒)  แห่งบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“(๑๒)  ใบน าผ่าน ฉบับละ ๒๐,๐๐๐  บาท” 

มาตรา ๒๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใช้บังคับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

มาตรา ๒๙ เรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย  

มาตรา ๓๐ ใบรับแจ้งการด าเนินการน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  และใบอนุญาตน าเข้า

วัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผ่านวัตถุอันตรายให้ถือว่าเป็นใบน าผ่านตามมาตรา  ๒๐/๒   

แห่งพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตนิี้  จนกว่าใบรับแจง้

หรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  จะสิ้นอายุ 

ค าขอเกี่ยวกับการแจ้งน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  และการขออนุญาตน าเข้าวัตถุอันตราย

ชนิดที่  ๓  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผ่านวัตถุอันตรายที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นค าขอ

แจ้งน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือค าขออนุญาตน าผ่านวัตถอุันตรายชนิดที่  ๓  ตามมาตรา  ๒๐/๒  

แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ค าขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่ง

ให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๑ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๒๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



การด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

หนึ่งร้อยแปดสบิวนันบัแตว่ันที่พระราชบญัญตัินีใ้ช้บังคับ  หากไม่สามารถด าเนนิการได ้ ให้รัฐมนตรีผู้รบัผดิชอบ

รายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๒๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
และยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน าผ่าน  การน ากลับเข้ามา  และการส่งกลับออกไป  รวมทั้ง 
การโฆษณาวัตถุอันตรายไว้โดยเฉพาะ  ประกอบกับกลไกการควบคุมวัตถุอันตรายยังไม่อาจขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ดังนั้น  สมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการน าผ่านวัตถุอันตรายไว้ 
เป็นการเฉพาะ  และมีมาตรการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด  โดยมิให้เปลี่ยนแปลงการน าผ่านวัตถุอันตรายเป็น
การน าเข้าหรือให้ตกเป็นของแผ่นดิน  เพ่ือป้องกันมิให้น าวัตถุอันตรายที่น าผ่านในราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์
หรือปล่อยทิ้งโดยไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้และเกิดอันตรายในราชอาณาจักร  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การน ากลับเข้ามา  และการส่งกลับออกไปเพ่ือเป็นการลดภาระแก่ผู้ประกอบการก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ  
การโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภคยิ่งขึ้น  และแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการและปรั บปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้เหมาะสม  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการควบคุมวัตถุอันตราย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ก าหนดให้มีการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในกรณีการน าวัตถุอันตราย 
มาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  การทดสอบ  การวิเคราะห์  การวิจัย  และการพัฒนา  และก าหนดให้มี 
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเพ่ือชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากวัตถุอันตรายและผู้เข้าช่วยเหลือ  เคลื่อนย้าย  
บ าบัด  บรรเทา  หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบให้เหมาะสม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๖๒


