
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้  
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “น าเข้า” และ “ส่งออก” และเพ่ิมบทนิยามค าว่า 
“น าผ่าน” “น ากลับเข้ามา” “ส่งกลับออกไป” “ภาชนะบรรจุ” “โฆษณา” “การส่งเสริมการขาย” 
และ “ค่าเสียหายเบื้องต้น” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖ และมาตรา ๗) 
  (๓) ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการน าผ่าน การน ากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป
ซึ่งวัตถุอันตราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘ (๔) และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และเพ่ิม
มาตรา ๒๐/๒ และมาตรา ๒๐/๓) 
  (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมอายุและการต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม) 
  (๕) ก าหนดให้มีการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 
กรณีการน าวัตถุอันตรายมาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย  
และการพัฒนา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) 
  (๖) ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาวัตถุอันตราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๑ 
และเพ่ิมมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๓ มาตรา ๕๑/๔ มาตรา ๕๑/๕ มาตรา ๕๑/๖ 
และมาตรา ๕๑/๗) 
  (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดทางแพ่งให้ครอบคลุมถึง
ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา และผู้ส่งกลับออกไป (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๖) 
  (๘) ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (เพ่ิมมาตรา ๖๙/๑) 
  (๙) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ 
ให้เหมาะสม (เพ่ิมมาตรา ๗๐/๒ มาตรา ๗๔/๓ มาตรา ๘๔/๑ มาตรา ๘๔/๒ และมาตรา ๘๔/๓  
และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง) 



๒ 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  
ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการน าผ่าน การน ากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป รวมทั้งการโฆษณาวัตถุอันตราย 
ไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับกลไกการควบคุมวัตถุอันตรายยังไม่อาจขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  ดังนั้น สมควรก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการน าผ่าน การน ากลับเข้ามา  
และการส่งกลับออกไปเพ่ือเป็นการลดภาระแก่ผู้ประกอบการ ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา
วัตถุอันตรายให้เป็นธรรมต่อผู้บริโภคยิ่งขึ้น และแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ 
และเพ่ิมเติมหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการควบคุมวัตถุอันตราย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้การปฏิบัตหิน้าที่ของหน่วยงานผู้รบัผิดชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมอายุและการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ก าหนดให้มกีารยกเวน้ 
ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในกรณกีารน าวัตถุอันตรายมาใช้ 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา และก าหนดให้มี 
การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษและบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบให้เหมาะสม   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 

............................................................................................................................. ....... 
.................................... ...... 

 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ

นี้ เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมหลักเกณฑ์การน าผ่าน  
การน ากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป และแก้ไขหลักเกณฑ์การโฆษณาวัตถุอันตราย รวมทั้ง
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา  
หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุอันตราย อันจะท าให้ผู้ประกอบการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 
ในการด าเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการโฆษณาวัตถุ
อันตราย  รวมทั้งเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกัน
สุขภาพของประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 
............................................................................................................................. ....... 

.......................................... 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 



๒ 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “น าเข้า” และ “ส่งออก” ในมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
“ส่งออก” หมายความว่า น าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร” 
 
มาตรา ๔  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “น าผ่าน” “น ากลับเข้ามา” และ “ส่งกลับ

ออกไป” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ส่งออก” และค าว่า “ขาย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  

““น าผ่าน” หมายความว่า น าหรือส่งผ่านราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มต้น 
และจุดสิ้นสุดของการขนส่งนอกราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะหรือไม่ก็ตาม  
ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ในราชอาณาจักร 

“น ากลับเข้ามา” หมายความว่า น าวัตถุอันตรายที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
กลับเข้ามาในราชอาณาจักร โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย 

“ส่งกลับออกไป” หมายความว่า ส่งวัตถุอันตรายที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรออกไป
นอกราชอาณาจักร โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพวัตถุอันตราย” 

 
มาตรา ๕  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ภาชนะบรรจุ” ระหว่างบทนิยามค าว่า  

“มีไว้ในครอบครอง” และค าว่า “ฉลาก” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕  
““ภาชนะบรรจุ” หมายความว่า ภาชนะท่ีมีลักษณะปิดและท าหน้าที่กักเก็บ 

วัตถุอันตรายอย่างปลอดภัย” 
 
มาตรา ๖  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “โฆษณา” และ “การส่งเสริมการขาย” ระหว่าง 

บทนิยามค าว่า “ฉลาก” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และค าว่า 
“อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

““โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น หรือได้
ยิน หรือทราบข้อความ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการขายด้วย 

“การส่งเสริมการขาย” หมายความว่า การให้ข้อมูล การชักน า หรือการกระท า 
โดยวิธีใด ๆ โดยมุ่งหมายให้มีการใช้วัตถุอันตรายเพิ่มข้ึน และกระท าเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า” 

 
มาตรา ๗  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” ระหว่างบทนิยามค าว่า 

“อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ และค าว่า “คณะกรรมการ”  
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

““ค่าเสียหายเบื้องต้น” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอันจ าเป็นในการเข้า
ช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุอันตราย ให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด” 

 



๓ 
 

มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” 
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนยี่สิบห้าคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมเจ้าท่า  
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการ
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานปรมาณู 
เพ่ือสันติ และผู้แทนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หรือกฎหมาย และอย่างน้อยห้าคนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์และมีประสบการณ์การด าเนินงานด้านการคุ้มครองสุขภาพ
อนามัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตราย 
ในท้องถิ่น หรือด้านสิ่งแวดล้อม 

ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทน 
กรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด 

มาตรา ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการวัตถุอันตรายเพ่ือขอความเห็นชอบ 

จากคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับไปปฏิบัติ 

(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมก ากับดูแลวัตถุอันตราย 
(๓) เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และก ากับดูแล หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒)  
(๔) พิจารณาวินิจฉัยหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่การปฏิบัติงานระหว่าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
(๕) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศ 

ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 
 



๔ 
 

(๖) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐  
มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๐/๒ มาตรา ๒๐/๓ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ (๕) มาตรา ๕๑ วรรคสอง (๓) และมาตรา ๕๑/๕ วรรคสอง 

(๗) ให้ค าแนะน าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียน
วัตถุอันตราย 

(๘) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานผู้รับผดิชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

(๙) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 
(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาตามมาตรา ๕๑/๒  

และมาตรา ๕๑/๓ (๔) 
(๑๑) แจ้งหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนได้ทราบ  ในการนี้ 

จะระบุชื่อของวัตถุอันตรายหรือชื่อของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 
(๑๒) สอดส่องดูแล ให้ค าแนะน า และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับวัตถุอันตรายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ 
ที่กฎหมายก าหนด 

(๑๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตราย และการป้องกันและเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตราย 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วัตถุอันตรายของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๑๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก 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  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๒ และมาตรา ๒๐/๓  

แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๒๐/๒  ผู้ใดน าผ่านวตัถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องแจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตาม
มาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) และ (๒) ด้วย 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้ง
การน าผ่านเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง โดยให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับแจ้งนั้น 
ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกใบรับแจ้งดังกล่าว 

การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอขยายระยะเวลา และการขยายระยะเวลา 
ใบรับแจ้งการน าผ่าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนด
โดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



๕ 
 

มาตรา ๒๐/๓  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องน ากลับเข้ามา หรือส่งกลับออกไป 
ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒  
หรือมาตรา ๒๓ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งผ่อนผันการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว  
ทั้งนี้ การผ่อนผันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนด 
โดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๖  

แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การผลิต หรือการน าเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่อยู่นอกรายชื่อ
ของประกาศตามวรรคหนึ่ง จะต้องน ามาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนและเมื่อได้รับ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา ๒๒ หรือออกใบอนุญาตให้ผลิต 
หรือน าเข้าตามมาตรา ๒๓ ได้  ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยกเว้นให้ไม่ต้อง 
ขึน้ทะเบียนอีก ถ้ามีผู้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอย่างเดียวกันนั้นไว้แล้วหรือในกรณีอ่ืนที่มีเหตุอันควร 
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายให้มีอายุไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญการข้ึนทะเบียน 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย 
และการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อ 
ผู้ได้รับใบส าคัญการข้ึนทะเบียนได้ยื่นค าขอต่ออายุใบส าคัญการข้ึนทะเบียนแล้ว ให้ถือว่ามีฐานะ
เสมือนผู้ได้รับใบส าคัญการข้ึนทะเบียน จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่ต่ออายุใบส าคัญ 
การข้ึนทะเบียนนั้น” 

 
มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๔  ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจ

ประกาศให้วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วน และจะก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

(๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย 
หรือซึ่งการบังคับตามมาตรการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร 

(๒) วัตถุอันตรายซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ 
การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา  

(๓) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การของรัฐ สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรก าหนด” 

 
 
 
 
 
 



๖ 
 

มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑  การโฆษณาวัตถุอันตรายจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อ่ืน 
หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็น
ข้อความที่เก่ียวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ลักษณะของวัตถุอันตราย หรือการใช้วัตถุอันตราย 

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือเป็นข้อความ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

(๑) ข้อความท่ีเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
(๒) ข้อความท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  

ไม่ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริง 
หรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม 

(๓) ข้อความอย่างอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็น 
ของคณะกรรมการ” 

 
มาตรา ๑๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ มาตรา ๕๑/๒ มาตรา ๕๑/๓ 

มาตรา ๕๑/๔ มาตรา ๕๑/๕ มาตรา ๕๑/๖ และมาตรา ๕๑/๗ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๕๑/๑  การโฆษณาจะต้องไม่กระท าด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพร่างกายหรือจิตใจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

มาตรา ๕๑/๒  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมจากการโฆษณาวัตถุอันตรายใด หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของ
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขส าหรับ
วัตถุอันตรายนั้นในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การโฆษณาวัตถุอันตรายที่ต้องกระท าไปพร้อมกับค าแนะน าหรือค าเตือน
เกี่ยวกับวิธีใช้หรืออันตราย  

(๒) จ ากัดการใช้สื่อโฆษณาส าหรับวัตถุอันตราย 
(๓) ห้ามการโฆษณาวัตถุอันตราย 
มาตรา ๕๑/๓  ในกรณีท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 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) ให้โฆษณาเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้อื่นที่อาจเกิดข้ึน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 



๗ 
 

ในการออกค าสั่งตาม (๔) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคประกอบกับความสุจริต 
ในการกระท าของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย 

มาตรา ๕๑/๔  ในกรณีหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อความใด 
ที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง (๑) ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
มีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตรายพิสูจน์
เพ่ือแสดงความจริงได้  

ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณาซึ่งวัตถุอันตราย 
อ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติ การรับรองของสถาบันหรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยัน
ข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา  ถ้าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณา 
ซึ่งวัตถุอันตราย ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความท่ีใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง  
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ านาจออกค าสั่งตามมาตรา ๕๑/๓ ได ้

มาตรา ๕๑/๕  ผู้ผลิต ผู้น าเขา้ ผู้มีไว้ในครอบครอง หรือผู้ท าการโฆษณา 
ซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
อาจขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนท าการโฆษณาได้  ทั้งนี้ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รับค าขอ ถ้าไม่แจ้งภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  

การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ  
ค่าป่วยการที่ได้รับให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การให้ความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือที่ให้ถือว่าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ให้ความเห็นชอบแล้วตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการตัดอ านาจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอ่ืนเมื่อมีเหตุอันสมควร 

การใดท่ีได้กระท าไปตามความเห็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือที่ให้ถือว่า
หน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ความเห็นชอบแล้วตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้ถือว่าการกระท านั้น 
เป็นความผิดทางอาญา 

มาตรา ๕๑/๖  ในกรณีผู้ที่ได้รับค าสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรา ๕๑/๓ 
หรือมาตรา ๕๑/๔ ไม่พอใจค าสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
มาตรา ๕๑/๗  การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑/๖ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ

พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนด
ระยะเวลานั้น  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว” 



๘ 
 

มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๒  เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้น าผ่าน 
ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการกระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข  
หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ในการนี้ หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่ 
จะสั่งให้ผู้นั้นน ากลับเข้ามาหรือส่งกลับออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่ง 
วัตถุอันตรายนั้น หรือเพ่ือการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด” 

 
มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าปรากฏว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับ

เข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องได้ 
ไม่ว่าเพราะไม่มีความสามารถหรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าว
ส่งมอบวัตถุอันตรายนั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่ก าหนด เพ่ือท าลายหรือจัดการตามควร 
แก่กรณี โดยค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากวัตถุอันตรายดังกล่าวด้วย” 

 
มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๓  ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป 

หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตราย 
ที่อยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง” 

 
มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๖  ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายส่ง ผู้น าผ่าน ผู้น ากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป 

ผู้ขายปลีก คนกลาง และผู้มีส่วนในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบ 
ขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย” 

 
มาตรา ๑๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๙/๑ ของหมวด ๓ หนา้ที่และความรบัผิด

ทางแพ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๖๙/๑  ในกรณีท่ีวัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บุคคล สัตว ์พืช หรือ

สิ่งแวดล้อม และได้มีการท าประกันตามมาตรา ๒๐ (๑/๑) ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐในการเข้าช่วยเหลือ 
เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 



๙ 
 

จ านวนค่าเสียหายเบื้องต้น การเก็บรักษาค่าเสียหายเบื้องต้น และการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ค่าเสียหายเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้รับจากผู้รับประกันภัยในการที่หน่วยงาน
ของรัฐเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ต้องน าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน 

ให้ถือว่าค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๖๙  
และไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการในการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเพ่ิมเติม 

เมื่อผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วเป็นจ านวนเงินเท่าใด ให้ผู้รับ
ประกันภัยดังกล่าวมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้” 

 
มาตรา ๒๐  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๗๐/๒  ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๒ 

วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๒ วรรคหนึ่ง  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผู้ใดน าผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๒ วรรคหนึ่ง  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
 
มาตรา ๒๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๔/๓ แห่งพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๗๔/๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนด

ตามมาตรา ๔๔ (๒) ส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท  

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนดตามมาตรา ๔๔ (๒) 
ส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 

 
มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๐  ถ้าการกระท าตามมาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๗๗ เกี่ยวกับ

วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ผู้กระท าต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว” 
 
มาตรา ๒๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๔/๑ มาตรา ๘๔/๒ และมาตรา ๘๔/๓ 

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

มาตรา ๕๑/๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๘๔/๒  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑/๒ ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 



๑๐ 
 

มาตรา ๘๔/๓  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ตามมาตรา ๕๑/๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๒๔  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๘  วัตถุอันตรายที่ผลิต น าเข้า ส่งออก น าผ่าน น ากลับเข้ามา ส่งกลับ

ออกไป หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ภาชนะของวัตถุอันตรายดังกล่าว 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง หรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีค าพิพากษาให้ริบ ให้ส่งมอบ 
แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวเพ่ือท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป” 

 
มาตรา ๒๕  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว 
หรือเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อ
ผู้กระท าความผิดไดช้ าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ผู้กระท าความผิดได้รับแจ้ง ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา” 
 

มาตรา ๒๖  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
 

มาตรา ๒๗  เรื่องร้องเรียนที่ได้ยื่นและยังคงค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย  

 
มาตรา ๒๘  ใบรับแจ้งการด าเนินการน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และใบอนุญาต

น าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผ่านวัตถุอันตรายให้ถือว่าเป็นใบรับแจ้งการน าผ่าน 
วัตถุอันตรายตามมาตรา ๒๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าใบรับแจ้งหรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี จะสิ้นอายุ 

ค าขอเกี่ยวกับการแจ้งน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และการขออนุญาตน าเข้า 
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผ่านวัตถุอันตรายที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  
ให้ถือว่าเป็นค าขอแจ้งน าผ่านวัตถุอันตรายตามมาตรา ๒๐/๒ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ในกรณีที่ค าขอใดมีข้อแตกต่างไปจาก



๑๑ 
 

หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๙  บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับ 
ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้  
ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 

.........................................
นายกรัฐมนตรี 


