
ค ำสั่งคณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร 
ท่ี  2/๒๕๖๓ 

เรื่อง  หำ้มขำยสินคำ้อุปกรณ์เสริมจมกูแบบไม่ถำวร  เป็นกำรชั่วครำว 
 
 

โดยที่ปัจจุบันกำรเสริมควำมงำมได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกส ำหรับผู้บริโภค   ท ำให้มี 
ผู้ประกอบธุรกิจบำงรำยน ำอุปกรณ์เสริมควำมงำมที่ใส่ได้ด้วยตนเองมำจ ำหน่ำยเพ่ือเป็นทำงเลือกหนึ่ง  
ของผู้บริโภคที่ต้องกำรเสริมดั้งจมูกให้โด่งขึ้น  กำรใช้อุปกรณ์นี้อำจท ำให้เกิดแผลภำยในจมูกและ 
เกิดกำรอักเสบติดเชื้อได้ 

คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร  ในกำรประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๕  พฤษภำคม  ๒๕๖๓  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  สินค้ำอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถำวร  เป็นสินค้ำ
ที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค  จึงมีควำมจ ำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันอันตรำยและคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำชนิดนี้  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๙/๘  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรจึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในค ำสั่งนี้ 
“อุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถำวร”  หมำยถึง  ผลิตภัณฑ์พลำสติก  หรือซิลิโคน  หรือวัสดุชนิดอื่น ๆ   

ส ำหรับใส่ในโพรงจมูก  เพ่ือดันให้ปลำยจมูกดูสูงขึ้นหรือเชิดขึ้นเป็นกำรชั่วครำว  หรือกำรกระท ำอื่นใด 
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  เพ่ือต้องกำรควำมสวยงำม  โดยไม่ต้องศัลยกรรมเสริมจมูก  และไม่มีผลต่อ 
กำรรักษำทำงกำรแพทย์” 

“ขำย”  หมำยควำมรวมถึง  ให้เช่ำ  ให้เช่ำซื้อ  หรือจัดหำให้ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ  โดยเรียก
ค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น  ตลอดจนกำรเสนอหรือชักชวนเพ่ือกำรดังกล่ำวด้วย 

ข้อ ๒ ห้ำมขำยสินค้ำอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถำวร  เป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำคณะกรรมกำร 
ว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรจะมีค ำสั่งยกเลิก   

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขำย  ผลิต  สั่งหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
เ พ่ือขำยสินค้ำอุปกรณ์ เสริมจมูกแบบไม่ถำวร   หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน   
ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือด ำเนินกำรทดสอบหรือพิสูจน์สินค้ำดังกล่ำว 
ว่ำสินค้ำนั้นไม่เป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค  ทั้งนี้  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 29  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

วีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม 
ประธำนกรรมกำรวำ่ดว้ยควำมปลอดภัยของสนิค้ำและบริกำร 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ค ำเตือน 
 

  มาตรา ๒๙/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นอันตราย คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบ 
หรือพิสูจน์สินค้ าหรือบริการนั้น ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อ 
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด  

เมื่อมี เหตุ อันควรเชื่อได้ว่าสินค้าหรือบริการ ใดเป็นสินค้าหรือบริการที่ เป็น อันตราย  
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 
หรือบริการ และอาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบ  
หรือผลการพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นก็ได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ 
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

มาตรา ๕๖/๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใด ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของคณะกรรมการว่าด้ วย 
ความปลอดภัยตามมาตรา ๒๙/๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙/๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
  มาตรา ๕๖/๖ ผู้ ใดกระท าผิดตามาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓ มาตรา ๕๖/๔ หรือ 
มาตรา ๕๖/๕ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่กาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้ อ่ืน 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 
 



ค ำสั่งคณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร 
ท่ี  3/๒๕๖๓ 

เรื่อง  หำ้มขำยสินคำ้บตัรพลังงำน  เป็นกำรชัว่ครำว 
 
 

ด้วยมีผู้ประกอบธุรกิจน ำสินค้ำที่มีลักษณะเป็นแผ่นบัตรมำจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภค  โดยมีกำร
อวดอ้ำงสรรพคุณในกำรประหยัดพลังงำนหรือสรรพคุณทำงกำรแพทย์  และส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบแผ่นบัตรพลังงำนดังกล่ำว  พบว่ำ  มีสำรกัมมันตรังสี  ชนิดแร่ยูเรเนียม 
และทอเรียมเป็นองค์ประกอบ  และมีระดับของรังสีสูงกว่ำระดับปกติตำมธรรมชำติหลำยเท่ำตัว   
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อสุขภำพในระยะยำว   

คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร  ในกำรประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภำคม  ๒๕๖๓  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  สินค้ำบัตรพลังงำนรักษำโรคเป็นสินค้ำที่อำจ
เป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค  จึงมีควำมจ ำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันอันตรำยและคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำชนิดนี้   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๙/๘  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรจึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในค ำสั่งนี้ 
“สินค้ำบัตรพลังงำน”  หมำยควำมว่ำ  ผลิตภัณฑ์บัตรหรือมีลักษณะคล้ำยคลึงบัตร 

ที่มีสำรกัมมันตรังสีชนิดแร่ยูเรเนียมและทอเรียมเป็นองค์ประกอบ  และมีระดับของรังสีสูงกว่ำระดับปกติ 
ตำมธรรมชำติ  โดยมีกำรอวดอ้ำงสรรพคุณในกำรประหยัดพลังงำนหรือสรรพคุณทำงกำรแพทย์    
และให้หมำยควำมรวมถึงวัตถุอื่นที่มีลักษณะท ำนองเดียวกัน 

“ขำย”  หมำยควำมรวมถึง  ให้เช่ำ  ให้เช่ำซื้อ  หรือจัดหำให้ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ  โดยเรียก
ค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น  ตลอดจนกำรเสนอหรือชักชวนเพ่ือกำรดังกล่ำวด้วย  

ข้อ ๒ ห้ำมขำยสินค้ำบัตรพลังงำนเป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำคณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัย
ของสินค้ำและบริกำรจะมีค ำสั่งยกเลิก   

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขำย  ผลิต  สั่งหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 
เพ่ือขำยสินค้ำบัตรพลังงำน  ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือด ำเนินกำรทดสอบ
หรือพิสูจน์สินค้ำดังกล่ำวว่ำสินค้ำนั้นไม่เป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค  ทั้งนี้  ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 29  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

วีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม 
ประธำนกรรมกำรวำ่ดว้ยควำมปลอดภัยของสนิค้ำและบริกำร 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ค ำเตือน 
 
  มาตรา ๒๙/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นอันตราย คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบ 
หรือ พิสู จน์ สินค้ าหรือบริการนั้ น ได้  และให้ ผู้ ประกอบธุรกิจร ายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่ อ 
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด  

เมื่ อมี เหตุ อันควรเชื่อได้ ว่าสินค้าหรือบริการ ใดเป็นสินค้าหรือบริการที่ เป็น อันตราย  
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 
หรือบริการ และอาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบ  
หรือผลการพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นก็ได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ 
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

มาตรา ๕๖/๔  ผู้ ป ระกอบธุรกิจผู้ ใด ไม่ปฏิบั ติ ตามค าสั่ งของคณ ะกรรมการว่ าด้ วย 
ความปลอดภัยตามมาตรา ๒๙/๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙/๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามป ี 
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
  มาตรา ๕๖/๖ ผู้ ใดกระท าผิดตามาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓ มาตรา ๕๖/๔ หรือ 
มาตรา ๕๖/๕ถ้าการกระท านั้น เป็นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่กาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้ อ่ืน 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 



ค ำสั่งคณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร 
ท่ี  4/๒๕๖๓ 

เรื่อง  หำ้มขำยสินคำ้ลูกโป่งบรรจุกำ๊ซไฮโดรเจน  เป็นกำรชั่วครำว 
 
 

ด้วยมีผู้ประกอบธุรกิจน ำสินค้ำลูกโป่งบรรจุก๊ำซไฮโดรเจนมำจ ำหน่ำยในงำนเทศกำลงำนรับปริญญำ  
งำนมหกรรมกีฬำ  งำนรื่นเริง  และงำนพิธีต่ำง ๆ  รวมทั้งปรำกฏข่ำวทำงสื่อต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศ 
และต่ำงประเทศเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจำกลูกโป่งบรรจุก๊ำซไฮโดรเจนระเบิด  ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำย
ทั้งต่อร่ำงกำยและทรัพย์สินของผู้บริโภครวมถึงบุคคลอื่น   

คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร  ในกำรประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่  ๕  พฤษภำคม  ๒๕๖๓  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  สินค้ำลูกโป่งบรรจุก๊ำซไฮโดรเจนเป็นสินค้ำ 
ที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้บรโิภคจึงมคีวำมจ ำเปน็และเรง่ดว่นที่จะตอ้งปอ้งกันอันตรำยและคุม้ครองผู้บรโิภค
ให้ได้รับควำมปลอดภัยจำกกำรใช้สินค้ำชนิดนี้ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๙/๘  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร  จึงมีค ำสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในค ำสั่งนี้    
“ลูกโป่งบรรจุก๊ำซไฮโดรเจน”  หมำยถึง  ลูกโป่งหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ำยคลึงลูกโป่งที่อัดลม 

ซึ่งมีส่วนผสมของก๊ำซไฮโดรเจน  หรือวัสดุอื่นที่อัดด้วยก๊ำซไฮโดรเจนท ำให้ลอยได้ 
“ขำย”  หมำยควำมรวมถึง  ให้เช่ำ  ให้เช่ำซื้อ  หรือจัดหำให้ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ  โดยเรียก

ค่ำตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น  ตลอดจนกำรเสนอหรือกำรชักชวนเพ่ือกำรดังกล่ำวด้วย 
ข้อ ๒ ห้ำมขำยสินค้ำลูกโป่งบรรจุก๊ำซไฮโดรเจน  เป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำคณะกรรมกำร 

ว่ำด้วยควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำรจะมีค ำสั่งยกเลิก   
ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขำย  ผลิต  สั่งหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

เพ่ือขำยซึ่งสินค้ำลูกโป่งบรรจุก๊ำซไฮโดรเจน  ติดต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค   
เพ่ือด ำเนินกำรทดสอบหรือพิสูจน์สินค้ำดังกล่ำวว่ำไม่เป็นอันตรำยแก่ผู้บริโภค  ทั้งนี้  ภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันที่ค ำสั่งนี้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 29  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕63 

วีรพงศ ์ ไชยเพ่ิม 
ประธำนกรรมกำรวำ่ดว้ยควำมปลอดภัยของสนิค้ำและบริกำร 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ค ำเตือน 
 
  มาตรา ๒๙/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าหรือบริการใดอาจเป็นสินค้าหรือบริการ 
ที่เป็นอันตราย คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยอาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบ 
หรือพิสูจน์สินค้ าหรือบริการนั้น ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ต่อ 
คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด  

เมื่อมี เหตุ อันควรเชื่อได้ว่าสินค้าหรือบริการ ใดเป็นสินค้าหรือบริการที่ เป็น อันตราย  
ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า 
หรือบริการ และอาจสั่งห้ามขายสินค้าหรืองดให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบ  
หรือผลการพิสูจน์สินค้าหรือบริการนั้นก็ได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานผลการทดสอบหรือพิสูจน์ 
ต่อคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยก าหนด 

มาตรา ๕๖/๔ ผู้ประกอบธุรกิจผู้ ใด ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของคณะกรรมการว่าด้ วย 
ความปลอดภัยตามมาตรา ๒๙/๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๙/๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
  มาตรา ๕๖/๖ ผู้ ใดกระท าผิดตามาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓ มาตรา ๕๖/๔ หรือ 
มาตรา ๕๖/๕ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่กาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้ อ่ืน 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
  ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 


