
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายในประเด็นที่เกี่ยวกับ ธพ. 
๑. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕35 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันจากประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุดังต่อไปนี้ 

(๑) วัตถุระเบิดได้ 
(๒) วัตถุไวไฟ 
(๓) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
(๔) วัตถุมีพิษ 
(๕) วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
(๖) วัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) วัตถุท่ีท าให้ก่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(๘) วัตถุกัดกร่อน 
(๙) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 

      (10) วัตถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด ที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 
 “ผลิต” หมายความว่า ท า เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือ รวมบรรจุ 
 “น าเข้า” หมายความว่า น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือน าผ่าน 

“ส่งออก” หมายความว่า ส่งหรือด าเนินการเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
 “ขาย” หมายความถึง การจ าหน่าย จ่ายหรือแจกเพ่ือประโยชน์ทางการค้าและให้หมายความรวมถึง
การมีไว้เพ่ือขายด้วย 
 “มีไว้ในครอบครอง หมายความว่า มีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นการมี
ไว้เพ่ือขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพ่ือประกอบการอ่ืนใดและรวมถึงการทิ้งอยู่หรือปรากฏอยู่ในบริเวณท่ีอยู่ใน
ความครอบครองด้วย 
 “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตราย หรือภาชนะ
บรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตราย หรือหีบห่อบรรจุ หรือสอดแทรก หรือรวม
ไว้กับวัตถหุรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุ และหมายความถึงรวมเอกสาร หรือคู่มือประหอบการใช้วัตถุ
อันตรายด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คระกรรมการวัตถุอันตราย  
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะรฐัมนตรีผู้รบัผดิชอบแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา 19  
 
 



หมวดที่ 1 
คณะกรรมการวัตถุอันตราย 

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา 18 

วรรคสอง และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 
 (๒) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ 

มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ (๕)” 
 (3) ให้ค าแนะน าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนวัตถุอันตราย 
 (4) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
 (5) พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากวัตถุอันตราย 
 (6) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนได้ทราบ ในการนี้จะระบุชื่อของวัตถุ
อันตรายหรือชื่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ 
 (7) สอดส่องดูแล ให้ค าแนะน า และเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายต่างๆ ให้ปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 (8) เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ควบคุมวัตถุอันตรายและการป้องกันการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากวัตถุอันตรายเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 
 (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฏหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา 9 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตร 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย  
(2) ลาออก 
(3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง ไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา 10 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังแล้วยังมี
วาระอยู่ในต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 
มาตรา 11 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระการปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 



มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดมีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใดกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
 ให้คณะกรรมการก าหนดองค์ประชุมและวิธีด าเนินงานของอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม 
มาตรา 14 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจ
ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้
ตามความจ าเป็น 

หมวด 2 
การควบคุมวัตถุอันตราย 

มาตรา 15 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการใดบัญญัติเรื่องใดไว้โดยเฉพาะแล้วให้บังคับตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ถ้ามีเหตุอันควรคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นอาจมีมติให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับเป็นการเพิ่มเติมหรือแทนที่
กฎหมายว่าด้วยการนั้นได้ ทั้งนี้ โดยจะก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างใดไว้ในมตินั้นก็ได้ 
 มติตามวรรคหนึ่ง เมื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วนการนั้นประกาศในราชจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 16 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม จะมี
การตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดท้องที่เพ่ือห้ามการครอบครอง การจ าหน่าย หรือการใช้วัตถุอันตรายอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ได้ 
มาตรา 17 ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานใน
เรื่องข้อมูลของวัตถุอันตรายกับส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งจากภาคเอกชน เพ่ือรวบรวม และให้บริการข้อมูลทุก
ชนิดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตั้งแต่การมีอยู่ในต่างประเทศ การน าเข้าหรือการผลิตภายในประเทศ การเคลื่อนย้าย 
การใช้สอย การท าลาย หรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง 
มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังนี้ 
      (1) วัตถุอันตรายที่ 1 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
      (2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดด้วย 
      (3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 



      (4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือ
การมีไว้ในครอบครอง 
 เพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันละระงับอันตรายที่เกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อมให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชจานุเบกษาระบุ
ชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย ก าหนดเวลาการบังคับใช้และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว 
มาตรา 19 เมื่อหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารส่วนกลางมีค าขอเป็น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุสาหกรรมเพ่ือการออกประกาศตาม
มาตรา 18 วรรคสอง ก าหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นผู้อ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการทั้งหมด หรือบางส่วน
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้นได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ านวนบุคลากร ความสัมพันธ์กับ
ภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบเป็นส าคัญ  
 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนให้รัฐมนตรีของหน่วยงานที่มีค าขอเป็นผู้รับผิดชอบ
ยืนยันต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เพ่ือน าเสนอรับมนตรีวินิจฉัย 
มาตรา 20 ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชจานุเบกษา 

(1), (2) ยกเลิกตามความในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(3) ก าหนดเกณฑ์ค่าความคลาดเคลื่อนจากปริมาณท่ีก าหนดไว้ของสาระส าคัญในวัตถุอันตราย 
(4) ก าหนดขั้นตอนการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายดังกล่าว 
(5) ระบุชื่อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและกรรีที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 36 

มาตรา 23 ภายใต้บังคับบทบัญญัติ มาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนังงานเจ้าหน้าที่  
 การขออนุญาตและการให้อนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยใน
กฎกระทรวงดังกล่าวให้ก าหนดกรณีที่พึงอนุญาตได้และกรณีท่ีจะอนุญาตไม่ได้ให้ชัดเจนเท่าท่ีจะกระท าได้ เว้น
แต่กรณีจ าเป็นที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าและให้ก าหนดระยะเวลาส าหรับการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจน
ด้วย 
มาตรา 24 เมื่อได้มีประกาศระบุชื่อวัตถุใดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้ผู้ผลิตผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายประเภทดังกล่าวยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 23 ภายในเวลาที่ก าหนดใน
ประกาศดงักล่าว และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้นั้นประกอบกิจการไปพลางก่อนได้จนกว่าพนักงานเจ้า
น้าที่จะสั่งไม่อนุญาตตามค าขอนั้น 
มาตรา 25 ใบอนุญาตที่ออกไปแล้ว ถ้าต่อมากฎหมายหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุส าคัญเพ่ือ
คุ้มครองความปลอดภัย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตมีอ านาจสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการ
อนุญาตได้ตามความจ าเป็น 
มาตรา 26 ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้
ก าหนดเกินสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต 



มาตรา ๔๔ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศให้วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่เห็นสมควรได้ 
 (๑) วัตถุอันตรายซึ่งโดยลักษณะหรือปริมาณอาจก่อให้เกิดอันตรายน้อยหรือซึ่งการบังคับตาม
มาตรการต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดภาระเกินความสมควร 
 (๒) วัตถุอันตรายของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ 
สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานอื่นตามที่จะเห็นสมควรก าหนด 
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ วัตถุอันตรายชนิด
ที่ ๒ หรือวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วัตถุอันตรายปลอม 
 (๒) วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 (๓) วัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
 (๔) วัตถุอันตรายที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
 (๕) วัตถุอันตรายที่ถูกสั่งเพิกถอนทะเบียน 
 การมีไว้ในครอบครองตามวรรคหนึ่งไม่หมายความรวมถึงการครอบครองขณะจะท าลาย หรือการส่ง
มอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการครอบครองเพ่ือการอย่างอ่ืนตามหน้าที่ที่ก าหนดในกฎหมาย 
มาตรา ๔๖ ผู้ใดรู้ว่าวัตถุอันตรายในความครอบครองของตนเป็นวัตถุอันตรายตามมาตรา ๔๕ ผู้นั้นต้องท าลาย 
ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือต้องส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ประกาศที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) 
มาตรา ๔๗ วัตถุอันตรายหรือสิ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายปลอม 
 (๑) สิ่งที่ท าเทียมวัตถุอันตรายแท้ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 
 (๒) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อว่าเป็นวัตถุอันตรายอ่ืน หรือแสดงก าหนดเวลาที่วัตถุอันตรายหมดอายุการ
ใช้เกินความเป็นจริง 
 (๓) วัตถุอันตรายที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง 
 (๔) วัตถุอันตรายที่แสดงว่าเป็นวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งมิใช่ความจริง 
 (๕) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระส าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ 
(๓) ในระดับที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๘ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 
 (๑) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีสาระส าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนตามมาตรา ๒๐ 
(๓) แต่ไม่ถึงระดับที่ก าหนดตามมาตรา ๔๗ (๕) 
 (๒) วัตถุอันตรายที่ผลิตขึ้นโดยมีความบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน หรือลักษณะอื่นที่มีความส าคัญต่อคุณสมบัติ
ของวัตถุอันตรายผิดไปจากเกณฑ์ที่ก าหนดหรือที่ข้ึนทะเบียนไว้ 
มาตรา ๔๙ วัตถุอันตรายดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ 
 (๑) วัตถุอันตรายที่หมดอายุการใช้ตามท่ีแสดงไว้ในฉลาก 
 (๒) วัตถุอันตรายที่แปรสภาพจนมีลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุอันตรายปลอมตามมาตรา ๔๗ (๕) หรือ
วัตถุอันตรายผิดมาตรฐาน 



มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าฉลากใดไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๐ (๑) คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้ผลิต
หรือผู้น าเข้าเลิกใช้ฉลากดังกล่าว หรือด าเนินการแก้ไขฉลากนั้นให้ถูกต้อง 
มาตรา ๕๑ การควบคุมการโฆษณาวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมโฆษณาให้ถือว่าวัตถุอันตรายที่มีการก าหนดฉลากตามมาตรา ๒๐ (๑) เป็นสินค้าที่มี
การควบคุมฉลากโดยคณะกรรมการควบคุมฉลากตามกฎหมายดังกล่าวโดยอนุโลม 
มาตรา ๕๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบการเก่ียวกับวัตถุอันตราย สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย สถานที่เก็บรักษา
วัตถุอันตราย หรือสถานที่ท่ีสงสัยว่าเป็นสถานที่เช่นว่านั้นในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาท าการของสถานที่ดังกล่าว หรือเข้าไปในพาหนะที่บรรทุกวัตถุอันตรายหรือสงสัยว่าบรรทุกวัตถุ
อันตราย เพื่อตรวจสอบวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสาร หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย 
 (๒) น าวัตถุอันตรายหรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นวัตถุอันตรายในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพ่ือ
ตรวจสอบ 
 (๓) ตรวจค้น กัก ยึด หรืออายัดวัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารหรือสิ่งใดๆ 
ที่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยว่ามีการกระท าผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ได้ 
มาตรา ๕๕ วัตถุอันตราย ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งของใดๆ ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้
ตามมาตรา ๕๔ (๓) ถ้าสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นของเสียง่าย หรือถ้าการเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าแห่งสิ่งของนั้น ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีม่ีอ านาจท าลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีโดยค านึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากวัตถุอันตรายดังกล่าว
ด้วย และให้น ามาตรา ๕๒ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้มิใช่เป็นทรัพย์ที่ต้องริบตามมาตรา 
๘๘ หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัดหรือคืนวัตถุอันตราย 
ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย สมุดบัญชี เอกสารและสิ่งนั้นๆ ให้แก่ผู้ควรได้รับคืนโดยมิชักช้า 
 ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรืออายัดไว้ หรือเงินท่ีขายได้ ให้แจ้งการคืนโดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาของผู้ควรได้รับคืน แต่ในกรณีไม่รู้ตัวผู้ควรได้รับคืนหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา 
ถ้าได้ประกาศในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับที่ได้แพร่หลายในท้องที่ที่ได้ยึดหรืออายัดสิ่งของนั้น หรือการประกาศใน
หนังสือพิมพ์จะไม่คุ้มกับมูลค่าสิ่งของที่จะคืน ถ้าได้ประกาศไว้ ณ ที่ท าการอ าเภอแห่งท้องที่นั้นไม่น้อยกว่าสิบ
ห้าวัน ให้ถือว่าได้มีการแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือวันที่ครบ
ก าหนดการประกาศ ณ ที่ท าการอ าเภอ แล้วแต่กรณี 
 ผู้ขอรับคืนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าภาระต่างๆ ของรัฐที่เกิดข้ึนเพราะการประกาศในหนังสือพิมพ์พร้อม
เงินเพ่ิมอีกร้อยละยี่สิบของเงินจ านวนดังกล่าว 



 ในกรณีที่ไม่สามารถจะคืนได้เพราะหาตัวผู้ควรได้รับคืนไม่พบ ก็ให้รักษาสิ่งของที่ยึดไว้ หรือเงินท่ีจะคืน
ให้นั้นไว้ แล้วแต่กรณี หากภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่ได้แจ้งแก่ผู้ควรได้รับคืนและไม่มีผู้ควรได้รับคืนมาขอรับ ก็ให้
ตกเป็นของรัฐ 

หมวด ๓ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

มาตรา ๕๗ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เป็นการลบล้างหรือจ ากัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่งที่บุคคลมีอยู่ตาม
บทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอ่ืน 
มาตรา ๕๘ เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหน้าที่และความรับผิดตามหมวดนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวัตถุท่ีให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายตามความในหมวดนี้ 
มาตรา ๕๙ ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการจัดหาวัตถุท่ีใช้ในการผลิต การก าหนดวิธีการและขั้นตอน
ที่วางใจได้ของการผลิต การจัดให้มีภาชนะบรรจุที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้ การเคลื่อนย้าย และ
การขนส่ง การจัดให้มีฉลากท่ีแสดงสภาพอันตรายของสิ่งนั้นที่ชัดเจนเพียงพอ ความเหมาะสมของการเก็บ
รักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจคาดหมายได้ว่า
อาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว 
มาตรา ๖๐ ผู้น าเข้าวัตถุอันตรายต้องระมัดระวังในการเลือกหาผู้ผลิต การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุอันตราย 
การตรวจสอบความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก การเลือกวิธีการขนส่งและผู้ขนส่ง ความเหมาะสมของ
การเก็บรักษา และการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรือผู้ที่อาจคาดหมาย
ได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุอันตรายดังกล่าว 
มาตรา ๖๒ ผู้มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุต้องระมัดระวังในการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าหรือ
ผู้ที่จัดหาวัตถุอันตรายนั้นให้แก่ตนความถูกต้องของภาชนะบรรจุและฉลาก ความเหมาะสมของการเก็บรักษา
และความไว้วางใจได้ของผู้ที่รับมอบวัตถุอันตรายไปจากตนหรืออาจคาดหมายได้ว่าอาจจะได้รับมอบวัตถุ
อันตรายดังกล่าว 
มาตรา ๖๓ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขนส่ง หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอัน
เกิดแต่วัตถุอันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย
หรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายนั้นเอง 
มาตรา ๖๔ ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบวัตถุอันตรายให้กับบุคคลใด ต้องรับผิดชอบเพ่ือการเสียหายของบุคคลดังกล่าว
อันเกิดแต่วัตถุอันตรายนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิด
ของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 
มาตรา ๖๕ นายจ้าง ตัวการ ผู้จ้าง หรือเจ้าของกิจการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดที่บุคคลตามมาตรา ๖๓ 
หรือมาตรา ๖๔ ได้กระท าไปในการท างานให้แก่ตน แต่ชอบที่จะได้ชดใช้จากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ตนจะมีส่วน
ผิดในการสั่งให้ท า การเลือกหาตัวบุคคล การควบคุม หรือการอื่น อันมีผลโดยตรงให้เกิดการละเมิดข้ึนนั้น 
มาตรา ๖๖ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก คนกลาง และผู้มีส่วนในการจ าหน่ายจ่ายแจกทุกช่วงต่อจาก
ผู้ผลิตจนถึงผู้ที่รับผิดชอบขณะเกิดการละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการ
ละเมิดด้วย 



มาตรา ๖๗ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น
สามปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการเสียหายความเป็นวัตถุอันตรายและผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่พึงจ่ายระหว่างผู้ที่เข้าใจกันว่าต้องรับผิดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและผู้มีสิทธิได้ค่าสินไหมทดแทน ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะปรากฏว่าการเจรจานั้นไม่อาจตก
ลงกันได้ 
มาตรา ๖๘ ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ ที่ได้ช าระค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับผู้ที่ส่งมอบวัตถุอันตรายให้แก่ตนหรือแก่ผู้ซึ่งท างานให้แก่ตน และ
บรรดาผู้ที่มีส่วนในการส่งมอบวัตถุอันตรายดังกล่าวในล าดับต่างๆ ถัดข้ึนไปคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนก็ได้ไป
จนถึงผู้ผลิต โดยต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยภายในสามปีนับแต่วันที่ตนได้ช าระค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ใช้สิทธิไล่เบี้ย
นั้นเป็นผู้ที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อท าให้เกิดการละเมิดขึ้น ผู้นั้นจะมีสิทธิไล่เบี้ยเฉพาะส่วนที่เกินจากความรับ
ผิดโดยเฉพาะของตนเท่านั้น  
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม ถ้ารัฐได้รับความ
เสียหายเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายให้เกิด
การคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์ไม่มีเจ้าของ หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเมื่อได้รับค าร้องขอจากหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกล่าวให้พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายของรัฐดังกล่าวได้ 

หมวด ๕  
บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค า หรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่ง
ตามมาตรา ๑๔ หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา ๕๔ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสาม มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓ วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๓ 
วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๑) หรือมาตรา ๔๕ (๕) ส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะอาจเกิด
อันตรายโดยไม่มีวิธีปกติตามควรที่จะป้องกันได้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ซ่ึงวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 



มาตรา ๗๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๒) หรือมาตรา ๔๕ (๕) ส าหรับกรณีเพิกถอนทะเบียนเพราะไม่มีประโยชน์
ตามท่ีขึ้นทะเบียนไว้ ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาทของผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่แสนบาท 
มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ (๓) ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดหมื่น
บาท 
มาตรา ๘๒ ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคัญ
ประการอ่ืนอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ท า หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ
หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกระท าผิดซ้ าอีกภายในหกเดือนนับแต่วันกระท าความผิดครั้งก่อน 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง หรือขายวัตถุ
อันตรายที่มีฉลากที่คณะกรรมการสั่งเลิกใช้ หรือให้แก้ไขตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าโดยประมาท ผู้กระท าต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท 
 ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๘๔ ผู้ใดโดยเจตนาหรือโดยประมาทรับจ้างท าฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับตัดตรึงฉลากท่ีไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือรับจ้างท าลายส่วนอันเป็นสาระส าคัญของฉลากท่ีถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับวัตถุ
อันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดตามความในหมวด ๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๘๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๘๗ ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษบุคคลใดในความผิดตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ และเป็นกรณีที่
มีการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ถ้ามีพฤติการณ์ให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระท าความผิดเช่นนั้นอีก 
ศาลจะสั่งไว้ค าพิพากษาห้ามการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีก าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ
ไปแล้วก็ได้ 



มาตรา ๘๘ วัตถุอันตรายที่ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ภาชนะ
ของวัตถุอันตรายดังกล่าว เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือทรัพย์สินใดบรรดาที่ศาลมีค าพิพากษาให้ริบ 
ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวเพ่ือท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป 
 ในกรณีที่ต้องท าลายให้ศาลมีค าสั่งในค าพิพากษาให้เจ้าของช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ทางราชการ
ด้วย 
๒. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕44 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2544” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันจากประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยายค าว่า “อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ฉลาก” และค าว่า 
“คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังต่อไปนี้ 
 “อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี” หมายความว่า อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามพัฒนา ผลิต สะสมและใช้อาวุธ
เคมี และว่าด้วยการท าลายอาวุธเหล่านี้ ซึ่งท าขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖” 
มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๑๕/๑ ในการมีมติหรือการให้ความเห็นของคณะกรรมการ การให้ความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามกฎหมายอ่ืน และการออกประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ค านึงถึงอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีและสนธิสัญญา
และข้อผูกพันระหว่างประเทศอ่ืนประกอบด้วย” 
มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๔/๑ และมาตรา ๗๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

“มาตรา ๗๔/๑ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดซึ่งมีโทษตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษท่ีระบุใน
อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น 

มาตรา ๗๔/๒ การกระท าความผิดตามมาตรา ๗๓ หรือมาตรา ๗๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ซึ่งเป็นสารเคมีพิษหรือสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษท่ีระบุในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีตาม
ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา ๑๘ หากผู้กระท าความผิดมีสัญชาติไทย แม้จะ
กระท านอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร 
 ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระท านั้นอีก ถ้า 
 (๑) ได้มีพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงท่ีสุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ 
 (๒) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว 
 ถ้าผู้ต้องค าพิพากษาได้รับโทษส าหรับการกระท านั้นตามค าพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้วแต่
ยังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลย
ก็ได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงโทษท่ีผู้นั้นได้รับมาแล้ว” 
 
 



๓. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม 
ส่งเสริมและติดตามดูแลการด าเนินงานของเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายใน
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ประธานกรรมการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดี
กรมการแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดี
กรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสิบคนเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิชาการ
เกษตร ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์หรือ
กฎหมาย และอย่างน้อยห้าคนให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์ และมี
ประสบการณ์การด าเนินงานด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเกษตรกรรม
ยั่งยืน ด้านการจัดการปัญหาวัตถุอันตรายในท้องถิ่น หรือด้านสิ่งแวดล้อม” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนการก ากับดูแลวัตถุอันตรายเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 
(๑/๑) ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง 

(๒) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา 
๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ (๕)”  
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้
แทน 

“มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้น
จากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้” 



มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ก าหนดปริมาณ องค์ประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจ และทดสอบ
ภาชนะ ฉลาก การผลิต การน าเข้า การส่งออก การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การก าจัด การท าลาย การ
ปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การให้แจ้งข้อเท็จจริง การให้ส่งตัวอย่าง หรือการอ่ืนใดเก่ียวกับวัตถุ
อันตรายเพ่ือควบคุม ป้องกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 
โดยค านึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศประกอบด้วย 

(๑/๑) ก าหนดให้มีการด าเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายและให้มีการประกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการ 

(๒) ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม (๑) 
และ (๑/๑)”  
มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๒๐/๑ ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุ
อันตราย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนดโดยความเห็นของ
คณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ต้องปฏิบัติตามประกาศ
ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) นั้นด้วย” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน                                                                     

“การผลิต หรือการน าเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที ่๓ ที่อยู่นอกรายชื่อของประกาศตาม
วรรคหนึ่ง จะต้องน ามาขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนและเม่ือได้รับใบส าคัญการข้ึนทะเบียนแล้ว ให้
ผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา ๒๒ หรือออกใบอนุญาตให้ผลิตหรือน าเข้าตามมาตรา ๒๓ ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมี
ประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยกเว้นให้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอีกถ้ามีผู้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอย่างเดียวกัน
นั้นไว้แล้วหรือในกรณีอ่ืนที่มีเหตุอันควร ใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายให้มีอายุไม่เกินหกปีนับแต่วันที่
ออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 

การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบส าคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
ใบส าคัญการขึน้ทะเบียนวัตถุอันตราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็น
ของคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๒ เมือ่ปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นระงับการ
กระท าที่ฝ่าฝืน หรือแก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ในการนี้หากเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้นั้นส่งออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้นมา
ให้ หรือเพ่ือการอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ก าหนด” 
มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๕๒/๑ เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ 



ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือ 
ความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในสถานประกอบการหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นด าเนินการแก้ไขการกระท าดังกล่าว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด” 
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๗๐/๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“มาตรา ๘๕/๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒/๑ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
มาตรา ๒๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๗/๑ และมาตรา ๘๗/๒ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

“มาตรา ๘๗/๑ ผู้ใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้วครั้งหนึ่งถ้าได้
กระท าผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแล้วนั้นซ้ าอีก ให้ศาลเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของ
อัตราโทษส าหรับความผิดนั้น 

มาตรา ๘๗/๒ ในกรณีที่นิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกระท าความผิดนั้น ต้องรับผิดตามที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือ
ยินยอมด้วย” 
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือมีโทษปรับสถาน
เดียว ให้คณะกรรมการมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และเม่ือผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้กระท าความผิดได้รับแจ้ง ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอ านาจ
เปรียบเทียบก็ได้ ทั้งนี้การเปรียบเทียบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ผู้มี
อ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมและได้แก้ไขของกลางที่ยึดหรืออายัด
ไว้ให้ถูกต้อง 

(๒) ในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เมื่อผู้กระท าความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยึดหรืออายัดไว้ตก
เป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ยินยอมให้เปรียบเทียบได้แก้ไขของกลางให้ถูกต้องแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถอนการอายัด
ของกลางนั้นเสีย 

บรรดาสิ่งของที่ตกเป็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้จัดการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบก าหนด” 
มาตรา ๒๓ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนั
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม



พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาตรา ๒๔ ค าขอใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขอตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๕ ให้ใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ที่ออกให้ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่
ก าหนดไว้ 
 
 


