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สํานักควบคุมวัตถุอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมาย
ท่ีบูรณาการหนวยงานท่ีกํากับดูแลวัตถุอันตรายในดาน
ตางๆ ใหมาอยูในภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  มี
คณะกรรมการวัตถุอันตรายทําหนาท่ีในการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ
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หนวยงานผูรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
จํานวน 7 หนวยงาน ดังน้ี

(1)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(2)  กรมวิชาการเกษตร
(3)  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(4)  กรมประมง
(5)  กรมปศุสัตว
(6)  กรมธุรกิจพลังงาน
(7)  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วัตถุอันตรายวัตถุอันตราย  หมายความวาหมายความวา  วตัถดัุงตอไปน้ีวตัถดัุงตอไปน้ี

(1) วัตถุระเบิดได 

(2) วัตถุไวไฟ 

(3) วัตถุออกซิไดซ และวัตถเุปอรออกไซด 

(4) วัตถุมีพิษ

(5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
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วัตถุอันตรายวัตถุอันตราย  หมายความวาหมายความวา  วตัถดัุงตอไปน้ีวตัถดัุงตอไปน้ี  ((ตอตอ))
(6) วัตถุกัมมันตรังสี 
(7) วัตถุท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม 
(8) วัตถุกัดกรอน 
(9) วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง 
(10) วัตถุอยางอ่ืน ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใด 

ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย
 หรือส่ิงแวดลอม 

“ผลิต”
หมายความวา 

ทํา เพาะ ปรุง ผสม แปรสภาพ ปรุงแตง 
แบงบรรจุ หรือ รวมบรรจ ุ
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“นําเขา”
หมายความวา 

นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรหรือ
นําผาน 

“สงออก”
หมายความวา 

สงหรือดําเนินการเพ่ือสงออกไปนอก
ราชอาณาจักร 
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“มีไวในครอบครอง ”
หมายความวา 

การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอื่น และ
ไมวาจะเปนการมีไวเพื่อขาย เพื่อขนสง เพื่อใช   หรือ
เพื่อประการอื่นใดและรวมถึงการท้ิงอยู หรือปรากฏ

อยูในบริเวณท่ีอยูในความครอบครองดวย 

“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ ”
หมายความวา 

รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบควบคุมวัตถุอันตรายตามมาตรา 19
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พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  ((ฉบับท่ีฉบับท่ี  3)3)  พพ..ศศ.. 25512551

เพื่อยกระดับการคุมครองความปลอดภัยแกประชาชน 
ส่ิงแวดลอม ลดภาระผูประกอบการ เอ้ือตอการปฏิบัติงานเชิงรุก 
และแกไขปญหาการทํางานซํ้าซอนและความไมชัดเจน 

วัตถุประสงควัตถุประสงค

สาระสําคัญ

ประกอบดวย 26 มาตรา มีบทเฉพาะกาล 4 มาตรา  ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม 125 ตอน 38 ก  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2551 จะมีผลบังคบัใชในวันที่ 23 สิงหาคม 2551

1. เพ่ิมเติมรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
เปนผูควบคุมสงเสริมและติดตามการดําเนินงานของเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
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2. l แกไขเพ่ิมเตมิองคประกอบคณะกรรมการวัตถอุนัตรายใหสอดคลอง
กับโครงสรางและอาํนาจหนาที่ของหนวยงานในปจจุบัน และเพ่ิมเติม
องคประกอบใหครอบคลมุหนวยงานผูรับผดิชอบและหนวยงานที่  
เกี่ยวของในการควบคมุกํากบัดแูลวัตถอุันตราย 

สาระสําคัญ (ตอ)

l เพ่ิมจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากไมเกิน 7 คน เปนไมเกิน 10 คน

l แกไขจํานวนกรรมการผูทรงคณุวุฒิจากองคการสาธารณะประโยชน
จากอยางนอย 2 คน เปนอยางนอย 5 คน 

l แกไขประสบการณของกรรมการผูทรงคณุวุฒใิหกวางขึ้น

สาระสําคัญ (ตอ)

3. เพ่ิมเตมิอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการวตัถุอันตรายใหสามารถ
กําหนดนโยบาย มาตรการ และแผนกํากับดูแลวัตถุอันตรายได

4. แกไขวาระอยูในตาํแหนงของกรรมการผูทรงคณุวฒุิจากคราวละ 2 ป   
เปนคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงเกินสองวาระไมได
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การควบคุมการควบคุม  กํากับดูแลวัตถุอันตรายกํากับดูแลวัตถุอันตราย 

เจตนารมย  
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  เปนกฎหมายทั่วไป 

ดังนั้นถามีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว
ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้น และจะใช
กฎหมายนี้เพื่ออุดชองวางที่กฎหมายอื่นครอบคลุมไปไมถึง 
(มาตรา 15)

การควบคุมวัตถุอันตรายตามการควบคุมวัตถุอันตรายตาม  พพ..รร..บบ..วัตถุอันตรายวัตถุอันตราย  
พพ..ศศ.. 2535 2535 มีดังน้ีมีดังน้ี

& การประกาศกําหนดใหเปนวัตถอุันตราย
ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

สารที่จะอยูภายใตการควบคุมตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได 
จะตองไดรบัการประกาศควบคุมเปนวัตถุอนัตรายเสียกอนโดยอาศัยอาํนาจ
ตามความในมาตรา 18 แหง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

การควบคุมการควบคุม
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แบงวัตถุอันตรายออกเปนแบงวัตถุอันตรายออกเปน 4  4 ชนิดชนิด  ตามความจําเปนตามความจําเปน
แกการควบคุมแกการควบคุม  ดังน้ีดังน้ี

•วัตถุอันตรายชนิดที่  1  ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา 
การสงออกหรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนด 

•วัตถุอันตรายชนิดที่  2  ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา 
การสงออกหรือการมีไวในครอบครองตองแจงใหพนกังานเจาหนาที่
ทราบกอน และตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดดวย 

กําหนดอายุใบรับแจงการดําเนินการ
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2

ไมเกิน 3 ป นับแตวันออกใบรับแจง
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•วัตถุอันตรายชนิดที่  3  ไดแกวัตถุอันตรายที่การผลิต 
การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตอง
ไดรับใบอนุญาต 

•วัตถุอันตรายชนิดที่  4  ไดแกวัตถอุันตรายที่หามมใิหมี
การผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

แบงวัตถุอันตรายออกเปนแบงวัตถุอันตรายออกเปน 4  4 ชนิดชนิด  ตามความจําเปนตามความจําเปน
แกการควบคุมแกการควบคุม  ดังน้ีดังน้ี  ((ตอตอ))

l เพ่ิมเติมใหสามารถผลิต นาํเขา หรือมีไวในครอบครอง
ซ่ึงวัตถุอันตรายชนิดที ่4  ไดเฉพาะกรณีใชเปนสารมาตรฐาน
ในการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

l แกไขการออกประกาศซํ้าซอนระหวางรฐัมนตรวีาการกระทรวง 
อุตสาหกรรมและรฐัมนตรผีูรบัผิดชอบในการประกาศระบุ
วัตถุใดเปนวัตถุอันตรายชนดิที่ 4 
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จํานวนวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย และหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้ง 6 ฉบับ 
สรุปไดดังนี้

1,5022921,00776127รวมทั้งส้ิน
32-2732กรมปศุสัตว
8-8--สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2-2--กรมธุรกิจพลังงาน
2131323กรมประมง

255117104259สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
66010254117-กรมวิชาการเกษตร
5247031229113กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รวมชนิดที่ 4ชนิดที่ 3ชนิดที่ 2ชนิดที่ 1หนวยงานรับผิดชอบ

& การข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย

มาตรา 36  กําหนดใหกอนที่จะผลิตหรือนําเขาวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3  จะตองนํามาขอข้ึนทะเบียนตอพนักงาน
เจาหนาที ่ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
ประกาศกําหนด
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กาํหนดอายใุบสําคัญการขึ้นทะเบยีนวัตถุอนัตราย
ไมเกิน 6 ป

การกาํกบัดูแล 

& การกําหนดหลักเกณฑตางๆ ที่ผูผลิต ผูนําเขา ผู
สงออก หรือผูมีไวในครอบครองจะตองดําเนนิการ 
มาตรา 20(1) ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบออกประกาศกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  โดยคํานึงถงึสนธสิญัญา หรือ
ขอผูกพันระหวางประเทศ ดังนี้

(1) องคประกอบ  คุณสมบัติ และสิ่งเจือปน
(2) ภาชนะบรรจุ  วิธีการตรวจ และทดสอบภาชนะ 
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(3) การผลิต
(4) การนําเขา
(5)  การสงออก
(6) การขาย
(7)  การขนสง
(8)  การเกบ็รักษา
(9) การกําจัดทําลาย การปฏิบัติกับภาชนะของวัตถุอนัตราย

(10)  การใหแจงขอเทจ็จริง
(11) การใหสงตัวอยาง
(12) การอื่นใดเกี่ยวกบัวัตถุอนัตราย 

& การกําหนดหลักเกณฑตางๆ ที่ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก 
หรือผูมไีวในครอบครองจะตองดาํเนนิการ (ตอ)

เพิ่มเติมอํานาจรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการ   
 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับปริมาณของวัตถุอันตราย    
 การถายทอดความรูเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  และการประกัน 
 ความเสียหายจากการประกอบการ
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& การกําหนดใหมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะ

มาตรา 20(2) ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ
โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศ
กําหนดใหมีผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะรับผดิชอบ
สําหรับการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ตาม 20(1) 

กําหนดใหผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรเฉพาะมีหนาท่ี
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบกําหนด
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อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที ่
N อํานาจในการสั่งการ 

มาตรา 32 ผูไดรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญตัิวัตถอุนัตราย พ.ศ. 2535

Ø สั่งพกัใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เหน็สมควร   
แตไมเกนิ 1 ป

Ø สั่งเพกิถอนใบอนุญาตไดถาเปนกรณสีาํคัญ 

มาตรา 52 เมื่อฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

N อํานาจในการสั่งการ (ตอ)

Ø สั่งใหผูนัน้ระงับการกระทาํที่ฝาฝน หรือแกไข หรือ
ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตอง หากมีเหตุอันสมควร
จะอนญุาตใหผูนั้นสงออกวัตถุอนัตรายนั้นกลับคืนแก
ผูผลติหรือผูจัดสงหรือเพื่อการอืน่ตามความเหมาะสม
ก็ได 
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เมื่อผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออก หรือผูมีไวในครอบครองซ่ึง
วัตถอุันตรายฝาฝนไมปฏบัิตติามพระราชบัญญัติวัตถอุันตรายนี้ 
ใหพนกังานเจาหนาที่มอีํานาจในการสัง่การแทนการอนุญาตใหสง
วัตถุอันตรายออกไปนอกราชอาณาจักร

ใหพนกังานเจาหนาทีม่ีอํานาจในการสั่งใหดาํเนินการแกไข
สภาพทีอ่าจกอใหเกิดอนัตราย ความเสียหาย หรือความเดือดรอน

1 ยกเลิกอํานาจของพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการจับกุม
ผูกระทําผิด

1  ยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมรายป 
1 กรณีมีการกระทําความผิดซํ้าใหศาลเพิ่มโทษทีจ่ะลงแกผูนั้น

อีกกึ่งหนึ่ง

1 กําหนดวิธีเปรียบเทียบคดีใหชัดเจนข้ึน
1 กําหนดเพดานอตัราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหม

1 กรรมการ ผูจัดการ ผูเช่ียวชาญ หรือบุคลากรเฉพาะ 
ตองรับผิดตามบทบัญญตัิสําหรับความผิดนั้นดวย
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1 เพื่อใหชวงเปลี่ยนผานดาํเนนิการไปอยางราบร่ืน

l ใหกรรมการผูทรงคณุวุฒปิฏบิัตหินาที่ตอไปได
แตตองไมเกนิ 180 วัน

l คาํขอที่ยื่นไวกอนกฎหมายใชบังคบัใหใชตอไปได
l ใบอนญุาตเดมิใหคงใชตอไปไดจนส้ินอายุ
l ใหใบสําคญัการขึ้นทะเบียนวัตถอุนัตรายและ

ใบแจงดําเนนิการวัตถอุันตรายชนดิที่ 2 ที่ออกไวกอน
ใหใชตอไปไดอกี 3 ป  นับแตวันที่พระราชบญัญัติ
ใชบังคบั  


