
ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  ในสาระสําคัญที่แกไขเพิ่มเติม 

ลําดับที่ สาระที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

1 เพิ่มเติมรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  เปน

ผูควบคุม 

สงเสริมและติดตามการดําเนินงานของเลขานุการ

และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย 

มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

สาธารณสุข รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริม

และติดตามดูแลการดําเนินงาน ของเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการ ของ 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย  ในการปฏิบัติการ ตาม 

พระราชบัญญัตินี้     

        ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้และยกเวนคาธรรมเนียม กับกําหนด

กิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  

     ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบมีอาํนาจแตงตั้งพนักงาน

เจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้     กฎกระทรวงหรือประกาศนั้น    เมื่อ

ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได    

มาตรา 3  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 5 แหง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

           “มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  และรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคุม สงเสริมและติดตาม

ดูแลการดําเนินงานของเลขานุการ และผูชวยเลขานุการของ

คณะกรรมการวัตถุอันตรายในการปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้” 



 
ลําดับที่ สาระที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

2 -  แกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการ 

วัตถุอันตรายใหสอดคลองกับโครงสรางและ

อํานาจหนาที่ของหนวยงานในปจจุบัน และ 

เพิ่มเติมองคประกอบใหครอบคลุมหนวยงาน 

ผูรับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของในการ 

ควบคุมกํากับดูแลวัตถุอันตราย ไดแก อธิบดี 

กรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมปศุสัตว  อธิบดี 

กรมประมง  อธิบดีกรมการขนสงทางบก  และ 

ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาการเกษตรและ

อาหารแหงชาติ 

-  เพิ่มจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากไมเกิน  

7 คน เปนไมเกิน 10 คน 

-  แกไขจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากองคการ

สาธารณะประโยชนจากอยางนอย 2 คน เปน 

อยางนอย 5 คน 

-  แกไขประสบการณของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ใหกวางขึ้น โดยกําหนดใหมีประสบการณดาน 

การคุมครองสุขภาพอนามัย ดานการคุมครอง 

ผูบริโภค  ดานการคุมครองผูบริโภค  ดาน

การเกษตรยั่งยนื  ดานการจัดการปญหาวัตถุ

อันตรายในทองถิ่น หรอืดานสิ่งแวดลอม 

มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมเปนประธาน

กรรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน  อธิบดีกรมการแพทย

อธิบดีกรมโยธาธิการ อธิบดีกรมตํารวจ  อธบิดีกรม 

วิชาการเกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เลขาธิการ 

คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน 

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูแทนกระทรวงกลาโหม

และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน 

เปนกรรมการ และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน

กรรมการและเลขานุการ และผูแทนกรมโยธาธิการ  

ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมวิชาการเกษตร

ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และผูแทน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนผูชวยเลขานุการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรค

หนึ่งตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ

ประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตรหรอืกฎหมาย และอยาง

นอยสองคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินงานใน

องคการสาธารณประโยชนเพื่อการคุมครองสุขภาพ

อนามัย หรอืสิ่งแวดลอม 

มาตรา 4  ใหยกเลิกความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน 

        “มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะหนึ่ง 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงอตุสาหกรรมเปนประธาน

กรรมการ  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  อธิบดีกรมการขนสง

ทางบก  อธิบดีกรมการคาภายใน  อธิบดีกรมการแพทย  

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน   

อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว  อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  อธิบดีกรม 

สงเสริมการเกษตร  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  

เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  เลขาธิการสํานักงาน

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  และผูทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบคนเปนกรรมการ และ

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ 

และผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน  ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผูแทนกรมวิชาการเกษตร  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา  และผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเปน 

ผูชวยเลขานุการ 

             กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตาม

วรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ

ประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือกฎหมาย และอยาง 



ลําดับที่ สาระที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

   นอยหาคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนตัวแทนของ 

องคการสาธารณประโยชนและมีประสบการณการดําเนินงาน

ดานการคุมครองสุขภาพอนามัยดานการคุมครองผูบริโภค  

ดานการเกษตรกรรมยั่งยนื ดานการจัดการปญหาวัตถอุันตราย

ในทองถิ่นหรือดานสิ่งแวดลอม” 

3 เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการวัตถอุนัตราย

ใหสามารถกําหนดนโยบาย มาตรการ และแผน

กํากับดูแลวัตถุอันตรายได เนือ่งจากการดําเนินการ

เกี่ยวกับวัตถุอนัตราย มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลาย

หนวยงาน 

มาตรา 7  ใหคณะกรรมการมอีํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้

           (1) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

อุตสาหกรรมในการออกประกาศ ตามมาตรา 18 วรรค

สอง และมาตรา  36   วรรคหนึ่ง  

           (2) ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบใน 

การออกประกาศตามมาตรา   20 มาตรา  36 วรรคสาม 

มาตรา  37  วรรคสอง มาตรา  44  และมาตรา  47(5) 
 
 

 

มาตรา 5  ใหยกเลิกความใน (1) และ (2) ของมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และใหใชความ 

ตอไปนี้แทน 

          “(1)  กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการกํากับ 

ดูแลวัตถุอันตราย เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ

แลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรบัไปเปนแนวทางปฏิบัติ 

          (1/1) ใหความเห็นแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

อุตสาหกรรมในการออกประกาศตามมาตรา 18 วรรคสอง 

และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง 

         (2)  ใหความเห็นตอรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการออก

ประกาศตามมาตรา 20  มาตรา 20/1  มาตรา 36 วรรคสาม  

มาตรา 37 วรรคสอง  มาตรา 43  มาตรา 44  และมาตรา 47 (5)” 

4 แกไขวาระอยูในตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

จากคราวละ 2 ป เปนคราวละ 3 ป และดํารง

ตําแหนงเกินสองวาระไมได เพื่อใหสามารถคัดเลือก

ผูทรงคุณวุฒิไดกวางขวางขึ้น 

มาตรา 8  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสองป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งพนจาก

ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  

 

มาตรา 6  ใหยกเลิกความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน 

         “มาตรา 8  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสามป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก

ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน 

สองวาระติดตอกันไมได” 



ลําดับที่ สาระที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

5 เพิ่มเติมอํานาจรัฐมนตรีผูรับผดิชอบโดยความเห็น

ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการกําหนด 

หลักเกณฑเกี่ยวกับปริมาณของวัตถุอันตรายที่ 

เก็บรักษา ผลิต นําเขา สงออก  การถายทอดความรู

เกี่ยวกับวัตถุอนัตราย และการประกันความเสียหาย

จากการประกอบการเพื่อยกระดับการคุมครองความ

ปลอดภัยแกประชาชนและสิ่งแวดลอม 

มาตรา 20  ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของ

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

            (1) กําหนดองคประกอบ คุณสมบัติและสิ่งเจอืปน 

ภาชนบรรจุ วิธตีรวจและทดสอบภาชนะ ฉลาก การผลิต 

การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บรักษา 

การกําจัด การ ทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอันตราย 

การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยาง หรอืการอื่น

ใด เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพือ่ควบคุม ปองกัน บรรเทา 

หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย 

หรือสิง่แวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพัน

ระหวางประเทศประกอบดวย  

 

            (2) กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ

รับผิดชอบสําหรับการดําเนินการ อยางหนึ่งอยางใด

ตาม  (1) 

มาตรา 7  ใหยกเลิกความใน (1) และ (2) ของมาตรา 20  

แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และใหใชความ

ตอไปนี้แทน 

         “(1)  กําหนดปริมาณ องคประกอบ คุณสมบัติและ 

สิ่งเจือปน ภาชนะบรรจุ วิธีตรวจและทดสอบภาชนะ ฉลาก 

การผลิต การนําเขา การสงออก การขาย การขนสง การเก็บ

รักษา การกําจัด การทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของ 

วัตถุอันตราย การใหแจงขอเท็จจริง การใหสงตัวอยาง หรือ

การอื่นใดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพื่อควบคุม ปองกัน บรรเทา 

หรือระงับอันตรายที่จะเกิดแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือ 

สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงสนธิสัญญาและขอผูกพันระหวาง

ประเทศประกอบดวย 

        (1/1)  กําหนดใหมีการดําเนินการถายทอดความรูเกีย่วกับ

วัตถุอันตรายและใหมีการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตอสิ่งแวดลอม  สุขภาพอนามัย  ชีวิต  หรือทรัพยสิน ซึ่งเกิด

จากการประกอบกิจการ 

        (2)  กําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ 

รับผิดชอบในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตาม (1)  

และ (1/1)” 
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6 กําหนดใหผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะมีหนาที่

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ 

รัฐมนตรีผูรับผดิชอบกําหนด 

ไมไดกําหนดไว มาตรา 8  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 20/1 แหง 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

        “มาตรา 20/1  ผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเฉพาะซึ่งมี 

หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี 

ผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการ 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

7 กําหนดอายุใบรับแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 

2 ไมเกิน 3 ป นับแตวันที่ออกใบรับแจง และให

หนวยงานผูรับผิดชอบกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการเกี่ยวกับการแจง การออกใบรับแจง การขอตอ

อายุ และการตออายุใบรับแจง 

ไมมีการกําหนดอายุใบรับแจงดําเนินการวัตถอุันตราย

ชนิดที่ 2  

มาตรา 22  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา  36 หามมิให 

ผูใดผลิต นําเขา สงออก หรอืมไีว ในครอบครองซึ่ง 

วัตถุอันตรายชนิดที่  2 เวนแตจะไดแจงความประสงค 

จะดําเนินการดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่  2 

ใหผูผลิต  ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวครอบครอง 

แจงการดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นให

พนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน เวลาที่กําหนดใน

ประกาศดังกลาว  

            ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรอืผูมไีวในครอบครอง

ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  2 ตองปฏิบัติตาม ประกาศของ 

รัฐมนตรีผูรับผดิชอบที่ออกตามมาตรา  20 (1) (2) 

และ  (3) ดวย 

มาตรา 9  ใหยกเลิกความในมาตรา 21 และมาตรา 22  แหง

พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535  และใหใชความตอไปนี้แทน 

         “มาตรา 21  ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวใน

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตองปฏิบัติตามประกาศ

ของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (1/1) (2) 

และ (3) 

          มาตรา 22  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 36  หาม 

ผูใดผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ชนิดที่ 2  เวนแตจะไดแจงความประสงคจะดําเนินดังกลาว

ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอน 

          เมื่อไดมีประกาศระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  

ใหผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครอง แจง

การดําเนินการของตนที่กระทําอยูในขณะนั้นใหพนักงาน

เจาหนาที่ทราบภายในเวลาที่กําหนดในประกาศดังกลาว 
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             เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งหรอื

วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบรับแจงเพื่อเปน 

หลักฐานการแจงใหแกผูแจง  โดยใบรับแจงใหใชไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในใบรับแจง  ระยะเวลาที่กําหนดตอง 

ไมเกินสามปนับแตวันที่ออกใบรับแจง 

         การแจง การออกใบรับแจง การขอตออายุ และการตอ

อายุใบรับแจง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่หนวยงาน

ผูรับผิดชอบกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

        ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซึง่

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ตองปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรี

ผูรับผิดชอบที่ออกตามมาตรา 20 (1) (1/1) (2) และ (3) ดวย” 

8 กําหนดอายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายไม

เกิน 6 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

และใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของ

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ออกประกาศกําหนด 

หลักเกณฑ และวิธีการ เกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตราย  การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตราย และการตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตราย 

ไมมีการกําหนดอายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ

อันตราย  

มาตรา 36  ใหรัฐมนตรีวาการกระทวงอุตสาหกรรม 

โดยความเห็นของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจา- 

นุเบกษากําหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวน 

การผลิตและลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายเปนที่ 

ทราบกันแนชัดโดยทั่วไป     

          การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่  2 

หรือชนิดที่   3  ที่อยูนอกรายชื่อของ ประกาศตามวรรค

หนึ่ง จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่

กอนและเมื่อไดรับใบสําคัญ  การขึ้นทะเบียนแลว จึงจะ

ผลิตหรือนําเขาตามมาตรา  22 หรือจงึจะออกใบอนุญาต  

มาตรา 11  ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของ

มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และ

ใหใชความตอไปนี้แทน 

           “การผลิต หรือการนําเขา ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 

หรือชนิดที่ 3  ที่อยูนอกรายชื่อของประกาศตามวรรคหนึ่ง 

จะตองนํามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอน และ

เมื่อไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลว ใหผลิตหรือนําเขา

ตามมาตรา 22  หรือออกใบอนุญาตใหผลิตหรือนําเขาตาม

มาตรา  23 ได   ทั้งนี้ เวนแตจะมีประกาศของรัฐมนตรี 

ผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้นทะเบียนอีก  ถามีผู ขึ้น-

ทะเบียนวัตถุอันตรายอยางเดียวกันนั้นไวแลวหรือในกรณี

อื่นที่มีเหตุอันควร ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 
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  ใหผลิตหรือนําเขา ตามมาตรา  23 ได  ทั้งนี้  เวนแตจะมี

ประกาศของรัฐมนตรีผูรับผิดชอบยกเวนใหไมตองขึ้น

ทะเบียนอีกในกรณีมีผูไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายอยาง

เดียวกันนั้นไวแลว หรือในกรณีอื่นที่มีเหตุอันควร  

          การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการออก 

ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดย 

ความเห็นของคณะกรรมการกําหนด โดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา  

ใหมีอายไุมเกินหกปนับแตวันที่ออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 

           การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสําคัญ

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการตออายใุบสําคัญการ

ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 

วิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยความเห็นของ 

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

9 ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมรายป เนื่องจาก 

ไมคุมคากับการบริหารจัดการและเปนการลด 

ภาระผูประกอบการ 

มาตรา 42  ผูผลิตเพื่อการคา ผูนําเขาเพื่อการคา ผูสงออก

เพื่อการคา ผูเก็บรักษาเพื่อการคา หรือผูขายซึ่งวัตถุอันตราย

ชนิดที่  2 หรือชนิดที่  3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตอัตรา

คาธรรมเนียมนัน้ตองไมเกนิอัตราตามทายพระราชบัญญัติ

นี้   ถาไมมีการชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่

กําหนด ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหาตอเดือน ในกรณีที่

คางชําระโดยไมมีเหตุอันควรและเปนกรณีที่มีใบอนุญาต

ในการดําเนินการ พนักงานเจาหนาที่จะสั่งพักใชหรือ 

เพิกถอนใบอนุญาตตามควรแกกรณีก็ได  

มาตรา 12   ใหยกเลิกความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
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10 -  เพิ่มเติมใหสามารถผลิต นําเขา หรือมีไวใน 

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  ไดเฉพาะ

กรณีใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะหทาง 

หองปฏิบัติการ โดยตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ

จากหนวยงานผูรับผิดชอบ การขออนุญาตและ 

การอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไข ที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด 

-  แกไขการออกประกาศซ้ําซอนระหวางรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐมนตรี 

ผูรับผิดชอบในการประกาศระบุวัตถุใดเปน 

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 

มาตรา  43 หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือมีไวใน 

ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่  4 เมื่อรัฐมนตรี 

ผูรับผิดชอบไดประกาศระบุวัตถุใด เปนวัตถุอันตราย

ชนิดที่  4 ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูมีไวในครอบครอง

ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่  และใหนํา

มาตรา  41  มาใชบังคับโดย  อนุโลม  

มาตรา 13  ใหยกเลิกความในมาตรา 43  แหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน 

         “มาตรา 43  หามผูใดผลิต นําเขา หรือมไีวในครอบ-

ครองซึ่งวัตถุอนัตรายชนิดที่ 4  เวนแตไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากหนวยงานผูรับผิดชอบเฉพาะกรณีเพื่อใชเปน

สารมาตรฐานในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การขอ

อนุญาต  การอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของ

คณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

         เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดประกาศ

ระบุวัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ใหผูผลิต ผูนําเขา  

หรือผูมีไวในครอบครองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน 

เจาหนาที่และใหนํามาตรา 41  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

11 แกไขใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการสั่งการ

แทนการอนุญาตใหสงวัตถุอันตรายออกไปนอก 

ราชอาณาจักร 

มาตรา  52 เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต  

ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่มี อํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทํา 

ที่ฝาฝน หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตอง

ไดในการนี้  หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงาน 

เจาหนาที่จะอนุญาตใหผูนั้นสงออกไปซึ่งวัตถุอันตราย

นั้นเพื่อคืนใหแกผูผลิตหรอืผูจดัสงวัตถุอันตรายนั้นมาให 

หรือเพือ่การอืน่ตามความเหมาะสมก็ได โดยปฏิบัติตาม 

มาตรา 14  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 52 แหง

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  และใหใชความ 

ตอไปนี้แทน 

          “มาตรา 52  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูผลิต  

ผูนําเขา  ผูสงออก  หรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ผูใด  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือ

แกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได ในการนี้หาก

เปนกรณีมีเหตุอันสมควร  พนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูนั้น 



ลําดับที่ สาระที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

  

 

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่

กําหนด 

         เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูผลิต  

ผูนําเขา ผูสงออกหรือผูมีไวในครอบครองซึ่งวตัถุอันตราย

ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมี

ความสามารถ หรอืเพราะเหตอุื่นใด ใหพนักงานเจาหนาที่

มีอํานาจสั่งใหบุคคลดังกลาว สงมอบวัตถุอันตรายนั้นแก

พนักงานเจาหนาที่  ณ  สถานที่ที่กําหนด เพื่อทําลายหรือ

จัดการตามควรแกกรณีโดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

จากวัตถุอันตรายดังกลาวดวย  

สงออกไปซึ่งวตัถุอันตรายนั้นเพื่อคืนใหแกผูผลิตหรือจัดสง

วัตถุอันตรายนั้นมาให หรือเพือ่การอื่นตามความเหมาะสมก็

ได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงาน

เจาหนาที่กําหนด” 

12 เพิ่มเติมใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการสั่งให

ดําเนินการแกไขสภาพที่อาจกอใหเกิดอันตราย 

ความเสียหาย หรือความเดอืดรอน ซึ่งเปนกรณีที่

อันตรายหรือความเสียหายยังไมเกิดขึ้น เพื่อให

สามารถทํางานเชิงรุกได 

ไมไดกําหนดไว มาตรา 15  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 52/1 แหง 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

         “มาตรา 52/1  เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วา 

ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  หรอืผูมีไวในครอบครองซึ่ง 

วัตถุอันตราย  ประกอบกิจการอันมีสภาพที่อาจกอใหเกิด

อันตราย ความเสียหายหรอืความเดือดรอนแกบุคคลหรือ

ทรัพยสินที่อยูในสถานประกอบการหรือที่อยูใกลเคียงกับ

สถานประกอบการ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให 

ผูนั้นดําเนินการแกไขการกระทําดังกลาวโดยปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด” 



 
ลําดับที่ สาระที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

13 ยกเลิกอํานาจของพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการ 

จับกุมผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 

มาตรา 53  เมื่อปรากฏวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติหรือมีเหตุอันควรสงสัยวากระทําการเชน

วานั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจจับกุมผูนั้นเพื่อสง

พนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมาย  

มาตรา 16  ใหยกเลิกมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ 

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

14 -  กําหนดมาตรการควบคุม กรณีมีการกระทํา 

ความผิดซ้ําโดยใหศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้น 

อีกกึ่งหนึ่งของอัตราโทษสําหรับความผิดนั้น  

เพื่อปองปรามมิใหผูประกอบการกระทําความ 

ผิดซ้ําโดยไมพยายามแกไขปญหา 

ไมไดกําหนดไว มาตรา 20  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 87/1  และมาตรา 

87/2 แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

         “มาตรา 87/1  ผูใดเคยถูกลงโทษเพราะเหตุกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลวครั้งหนึ่ง ถาไดกระทําผิด

ในบทบัญญัติเดียวกันกับที่เคยถูกลงโทษแลวนั้นซ้ําอีก  ให

ศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูนั้นอกีกึ่งหนึ่งของอตัราโทษ

สําหรับความผิด” 

 -  กําหนดใหกรรมการ ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญ หรือ

บุคลากรเฉพาะ หรือบุคคลใดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ

ในการกระทําความผิดนั้น ตองรับผิดตามที่บัญญัติ

ไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

ไมไดกําหนดไว           “มาตรา 87/2  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้  กรรมการ  ผูจัดการ หรือผูเชี่ยวชาญ  

บุคลากรเฉพาะหรือบุคคลใดซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ

กระทําความผิดนั้น  ตองรับผิดตามที่บัญญัติไวสําหรับ

ความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นได

กระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย” 



 
ลําดับที่ สาระที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

15 กําหนดวิธีเปรียบเทียบคดีใหชัดเจนขึ้นโดย

กําหนดใหผูกระทําความผิดเสียคาปรับภายใน 30 

วันนับ 

แตวันที่ไดรับแจง และใหคณะกรรมการแตงตั้ง 

คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ทําหนาที่

เปรียบเทียบคดี ตามหลักเกณฑและวิธีการเปรียบ -

เทียบที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหผูปฏิบัติ 

ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 

มาตรา 89   บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มี

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือมโีทษปรับสถานเดียว  

ใหคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรอืพนักงาน

เจาหนาที่ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบ

ปรับได   

         ในกรณีที่มีการยึดหรอือายัดของกลางที่เกี่ยวของ

กับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ผูมีอํานาจ

เปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งจะเปรียบเทียบปรับได 

ตอเมื่อ 

          (1) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทํา

ความผิดยินยอมและไดแกไขของกลางที่อายดัไวให 

ถูกตอง  

          (2) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองไดเมื่อ 

ผูกระทําความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรอือายัดไว 

ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตราย

ดังกลาว    

           ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบปรับไดแกไข

ของกลางใหถูกตองแลวใหพนักงานเจาหนาที่ ถอนการ

อายัดของกลางนั้นเสียบรรดาสิ่งของที่ตกเปนของ 

หนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวให

จัดการตามระเบียบตามที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบกําหนด 

มาตรา 21  ใหยกเลิกความในมาตรา 89 แหงพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน  

          “มาตรา 89  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรอืมีโทษปรับสถานเดียว   

ใหคณะกรรมการมีอํานาจเปรยีบเทียบได และเมื่อผูกระทํา

ความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ผูกระทําความผิดไดรับแจง ใหถือวาคดีเลิกกัน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

          ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะแตงตั้ง 

คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจาหนาที่ใหมีอํานาจ 

เปรียบเทียบก็ได  ทั้งนี้การเปรียบเทียบใหเปนไปตาม 

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

          ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวของ 

กับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ผูมีอํานาจ

เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองจะเปรียบเทียบได 

ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่อาจแกไขใหถูกตองได  เมื่อผูกระทํา
ความผิดยินยอมและใหแกไขของกลางที่ยึดหรืออายัดไว 

ใหถูกตอง 

(2) ในกรณีที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได เมื่อผูกระทํา
ความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของ

หนวยงานที่รับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาว     



ลําดับที่ สาระที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

   ในกรณีที่ผูยินยอมใหเปรียบเทียบไดแกไขของกลางให

ถูกตองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนการอายัดของกลาง

นั้นเสีย 

          บรรดาสิ่งของที่ตกเปนของหนวยงานที่รับผิดชอบ

ควบคุมวัตถุอันตรายดังกลาวใหจัดการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีผูรับผดิชอบกําหนด” 

16 -  กําหนดเพดานอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหม

ใหสอดคลองกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน 

และรองรับสภาวการณในอนาคต (สําหรับอัตรา 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตที่จายจริง กําหนดใน

กฎกระทรวง) 

 มาตรา 22  ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และใหใชอัตราคาธรรมเนียมทาย

พระราชบัญญัตินี้แทน 

17 เพื่อใหชวงเปลีย่นผานดําเนินการไปอยางราบรื่นจึง

กําหนดดังนี้ 

  

 -  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

แตตองไมเกิน 180 วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติ

ใชบังคับ 

 มาตรา 23  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา 

จะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอนัตราย พ.ศ. 2535  ซึง่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

นี้ แตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราช-

บัญญัตินี้ใชบังคับ 

 -  คําขอที่ยื่นไวกอนกฎหมายใชบังคับใหใชตอไปได  มาตรา 24  คําขอใดๆ ที่ยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ ใหถือวาเปนคําขอตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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 -  ใบอนุญาตเดิมใหคงใชตอไปไดจนสิ้นอายุ  มาตรา 25  ใหใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก หรือมีไว 

ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  ที่ออกใหตาม 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กอนวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงใชไดตอไปจนสิ้นอายุที่

กําหนดไว 

 -  ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและ 

ใบแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ออก 

ไวกอนใหใชตอไปไดอีก 3 ป นับแตวันที่ 

พระราชบัญญัติใชบังคับ 

 มาตรา 26  ใหใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถอุนัตรายชนิดที่ 2 

และชนิดที่ 3 หรือใบรับแจงการดําเนินการผลติ นําเขา  

สงออก หรือมีไวในครอบครองซึ่งวัตถอุันตรายชนิดที่ 2  

ที่ออกใหตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  กอน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับคงใชไดตอไปอีกสามปนับ

แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
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