สําหรับการรับฟังความคิดเห็น

-ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามความในมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
พ.ศ. ....
--------------------ด้ว ยมาตรา ๕๒ วรรคหนึ ่ง แห่ง พระราชบัญ ญัต ิว ัต ถุอ ัน ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ ่ง แก้ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้การสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่
กรณีปรากฏว่า ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ผู้นําผ่าน ผู้นํากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป หรือผู้มีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตราย ผู้ใ ดฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัตินี้ ต้อ งปฏิบัติต ามหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและ
เงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกําหนดโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ ไขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบั ญ ญั ติวัตถุอันตราย (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดย
ความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จึงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสั่งการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไข ในการสั่ ง การของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้ อ ๓ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ กั บ การสั่ ง การตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อ ๔ การสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เมื่อพบการกระทําที่ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น กรณีที่ต้องแจ้งการดําเนินการ
หรือต้องได้รับอนุญาตก่อนดําเนินการ ให้สั่งการให้ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน ตั้งแต่วันที่ได้รับคําสั่งเป็นต้นไป
จนกว่าจะดําเนินการให้ถูกต้อง และหากพบว่าการฝ่าฝืนข้อห้ามทําให้เกิดความเสียหายให้สั่งการให้แก้ไข
ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
(๒) เมื่อพบการกระทําที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เช่น กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ให้ ต้องปฏิ บัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุ ญาต ให้สั่งการให้ แก้ไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) เมื่อมีเหตุอันสมควร เช่น พบว่าวัตถุอันตรายซึ่งการเก็บรักษาหรือจําหน่ายอาจมี
อันตรายต่อบุคคล สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม หรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยทําให้การนําผ่านไม่สามารถดําเนินการได้
หรือกรณีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญา สนธิสัญญาหรือข้อผูกพันระหว่างประเทศ ให้สั่งการให้ส่งออกไป
เพื่อคืนให้แก่ผู้ผลิต หรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้น หรือเพื่อการอื่นตามความเหมาะสม
การสั่งการตามวรรคหนึ่งต้องยึดหลักพอสมควรแก่เหตุ หลักความได้สัดส่วนระหว่าง
ประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป รวมทั้งยึดหลักความเสมอภาค
และต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล

ข้อ ๕ การดําเนินการเพื่อสั่งการและการกําหนดเงื่อนไขประกอบคําสั่งตามข้อ ๔ ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องดําเนินการ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ประกาศ ณ วันที่ ......................................
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ความเป็นมา
ตามที่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๒
วรรคหนึ่ง จากเดิมที่ระบุถึง “ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย” โดยมีการ
เพิ่มเติม “ผู้นําผ่าน ผู้นํากลับเข้ามา ผู้ส่งกลับออกไป” และกําหนดให้การสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบกําหนด โดยความเห็นของคณะกรรมการ
จากเดิมที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งการเมื่อพบการฝ่าฝืนหรือการกระทําที่ไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
การดําเนินการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดทําร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. .... เพื่อเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการสั่งการกรณีพบการกระทําที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย โดยให้ยึดหลักพอสมควร
แก่เหตุ หลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคล
ต้องเสียไป ทั้งนี้ต้องยึดหลักความเสมอภาคและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล รวมทั้งให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สรุปสาระสําคัญ
(๑) การออกประกาศนี้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ในการสั่งการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ระบุในมาตรา ๕๒ ได้แก่
- สั่งให้ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน
- สั่งให้แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
- สั่งให้ส่งออกไปเพื่อคืนให้ผู้ผลิต หรือผู้จัดส่งวัตถุอันตรายนั้น
(๓) กําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อสั่งการและกําหนดเงื่อนไขประกอบคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

