เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐ มนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ ม
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพลั ง งาน รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี รัฐ มนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐ มนตรีวาการ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ควบคุ ม ส ง เสริ ม และติ ด ตามดู แ ลการดํ า เนิ น งานของเลขานุ ก าร และ
ผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนประธานกรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางบก อธิบดีกรมการคาภายใน
อธิ บ ดี ก รมการแพทย อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม มลพิ ษ อธิ บ ดี ก รมธุ ร กิ จ พลั ง งาน อธิ บ ดี ก รมประมง
อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสัน ติ เลขาธิการสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนสํานักงาน
มาตรฐานสิน คาเกษตรและอาหารแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐ มนตรีแ ตงตั้งไมเกิน สิบคน
เปนกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร
หรือกฎหมาย และอยางนอยหาคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนขององคการสาธารณประโยชน
และมี ป ระสบการณ ก ารดํ า เนิ น งานด า นการคุ ม ครองสุ ข ภาพอนามั ย ด า นการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
ดานการเกษตรกรรมยั่งยืน ดานการจัดการปญหาวัตถุอันตรายในทองถิ่น หรือดานสิ่งแวดลอม”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) กํา หนดนโยบาย มาตรการและแผนการกํ ากั บดู แ ลวัต ถุอั น ตรายเมื่ อคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปเปนแนวทางปฏิบัติ
(๑/๑) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา ๑๘
วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
(๒) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออกประกาศตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑
มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๗ (๕)”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) กํ าหนดปริม าณ องค ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ แ ละสิ่ ง เจื อปน ภาชนะบรรจุ วิ ธี ต รวจ
และทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บรักษา การกําจัด
การทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยาง หรือการอื่นใด
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวางประเทศประกอบดวย
(๑/๑) กําหนดใหมีการดําเนินการถายทอดความรูเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและใหมีการประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพยสินซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการ
(๒) กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
ตาม (๑) และ (๑/๑)”
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๐/๑ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

“มาตรา ๒๐/๑ ผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับ
วัตถุอันตราย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็น
ของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๒๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติม าตรา ๓๖ หามผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไว
ในครอบครองซึ่ ง วั ต ถุ อั น ตรายชนิ ด ที่ ๒ เว น แต จ ะได แ จ งความประสงค จ ะดํ า เนิ น การดั ง กล า ว
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน
เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ใหผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไว
ในครอบครอง แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน
เวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจง
เพื่อเปน หลักฐานการแจงใหแ กผูแจง โดยใบรับ แจงใหใ ชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับ แจง
ระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกินสามปนับแตวันที่ออกใบรับแจง
การแจง การออกใบรับแจง การขอตออายุ และการตออายุใบรับแจง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่หนวยงานผูรับผิดชอบกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ตองปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) ดวย”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตองปฏิบัติ
ตามประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา ๒๐ (๑) (๑/๑) (๒) และ (๓) นั้นดวย”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

“การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ที่อยูน อกรายชื่อของ
ประกาศตามวรรคหนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญ
การขึ้น ทะเบียนแลว ใหผ ลิต หรือ นําเขา ตามมาตรา ๒๒ หรื อออกใบอนุ ญาตให ผ ลิต หรื อนํา เข า
ตามมาตรา ๒๓ ได ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียนอีก
ถามีผูขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณีอื่นที่มีเหตุอันควร ใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายใหมีอายุไมเกินหกปนับแตวันที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการตออายุ
ใบสําคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอัน ตราย ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
โดยความเห็นของคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ หามผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงานผูรับผิดชอบเฉพาะกรณีเพื่อใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ การขออนุญาต การอนุญาต ใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อ นไข
ที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ และใหนํามาตรา ๔๑
มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผ ลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไว
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได ในการนี้
หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูนั้นสงออกไปซึ่งวัตถุอันตรายนั้นเพื่อคืนใหแก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ผูผลิตหรือผูจัดสงวัตถุอันตรายนั้นมาให หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสมก็ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๒/๑ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๕๒/๑ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผ ลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไว
ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายหรือ
ความเดือดรอนแกบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในสถานประกอบการหรือที่อยูใกลเคียงกับสถานประกอบการ
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นดําเนินการแกไขการกระทําดังกลาว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธกี ารและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๐/๑ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๗๐/๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคหา มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๓
วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๕/๑ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๘๕/๑ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๒/๑ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๗/๑ และมาตรา ๘๗/๒ แหงพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“มาตรา ๘๗/๑ ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง
ถาไดกระทําผิดในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ําอีก ใหศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้น
อีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษสําหรับความผิดนั้น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๘๗/๒ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ ผูจัดการ
หรือผูเชี่ยวชาญ บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการกระทําความผิดนั้น ตองรับผิด
ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอมดวย”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมีโทษปรับ
สถานเดียว ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูกระทําความผิดไดรับแจง ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ค ณะกรรมการเห็น สมควรจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรื อพนักงานเจาหนา ที่
ใหมีอํานาจเปรียบเทียบก็ได ทั้งนี้การเปรียบเทียบใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด
ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเปรียบเทียบไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยิน ยอมและไดแกไขของกลาง
ที่ยึดหรืออายัดไวใหถูกตอง
(๒) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรือ
อายัดไวตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว
ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบไดแ กไขของกลางใหถูกตองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ถอนการอายัดของกลางนั้นเสีย
บรรดาสิ่งของที่ตกเปน ของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุม วัตถุอัน ตรายดังกลาวใหจัดการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๒๓ ให ก รรมการผู ทรงคุ ณ วุฒิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วัต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตัง้
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๔ คําขอใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอ
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ ใหใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวใ นครอบครองซึ่งวัตถุอัน ตราย
ชนิดที่ ๓ ที่ออกใหตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
คงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่กําหนดไว
มาตรา ๒๖ ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ หรือใบรับแจง
การดําเนิน การผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอัน ตรายชนิดที่ ๒ ที่ออกให
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงใชไดตอไปอีก
สามปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตนําเขาวัตถุอันตราย

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(๔) ใบอนุญาตสงออกวัตถุอันตราย

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(๕) ใบอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(๖) ใบอนุญาตผลิตตัวอยางวัตถุอันตราย

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท

(๗) ใบอนุญาตนําเขาตัวอยางวัตถุอันตราย

ฉบับละ

๒,๐๐๐ บาท

(๘) ใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

(๙) ใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

(๑๐) การตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
(๑๑) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตแตละประเภท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ซึ่งมีสภาพปญหา
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ทวีความรุนแรงขึ้น มีผลกระทบตอสุขภาพอนามั ย ความปลอดภัยของประชาชนและ
สิ่งแวดลอม สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบ อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อํานาจของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการ เพื่อคุมครองความปลอดภัยของประชาชน การกําหนดใหผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด การกําหนดอายุและการตออายุใบรับแจงการดําเนินการ
วัตถุอันตรายชนิ ดที่ ๒ และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ การอนุญาตใหมี
การผลิ ต นํ าเข า หรื อมี ไว ในครอบครองซึ่ งวั ตถุ อั น ตรายชนิ ดที่ ๔ รวมทั้ งการยกเลิ กอํ านาจจั บกุ มของ
พนักงานเจาหนาที่ ตลอดจนปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

