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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบญัญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 

_________________________ 

 
หลักการ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

 

เหตุผล 
 
โดยท่ีกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในปจจุบันมีความซับซอนและจําเปนตองใช

ผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือให
สอดคลองกับความรูและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับยังไมมีบทบัญญัติของกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาดังกลาว ดังนั้น เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาวัตถุ
อันตรายในความรับผิดชอบของหนวยงานผูกํากับดูแลวัตถุอันตรายซ่ึงมีหลายหนวยงานใหเหมาะสม ทันตอ
สถานการณ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ราง 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

 
....................................................... 
....................................................... 
....................................................... 

 
..................................................................................................................................................

.................................................... 
 
โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 

เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  

เพ่ือใหการพิจารณาวัตถุอันตรายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเรงรัดการพิจารณาใหเปนไปตาม

กําหนดระยะเวลาท่ีระบุไวในกฎหมาย ซ่ึงเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี อันจะสงผลให

ประชาชนไดรับการคุมครองอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 

..................................................................................................................................................
.................................................... 

 
มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓   ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” ระหวางบทนิยาม 

คําวา “มีไวในครอบครอง” และ “ฉลาก”  ในมาตรา ๔  แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕   
        “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” หมายความวา การพิจารณาคําขอ การตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการ หรือ
การดําเนินการอ่ืนใด ท้ังนี้ เพ่ือการออกใบอนุญาตสําหรับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ การออกใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียนสําหรับวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ และวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ การออกใบรับแจงการดําเนินการสําหรับ
วัตถุอันตรายชนิดท่ี ๒ การรับแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับวัตถุอันตราย ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ เก่ียวกับวัตถุ
อันตรายชนิดตาง ๆ”  
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มาตรา ๔   ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนหมวด ๒/๑ มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุ
อันตราย มาตรา ๕๖/๑ ถึง มาตรา ๕๖/๔ แหงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม     

 
“หมวด ๒/๑  

มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย 
 

 
มาตรา ๕๖/๑ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเพ่ือใหกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายเปนไปดวย

ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย นอกจากพนักงาน
เจาหนาท่ีของหนวยงานผูรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายใหทํากิจการในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้น ๆ แลว 
ใหมีผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือองคกรเอกชนท้ังในและตางประเทศ ทําหนาท่ี
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ ท้ังใน
กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายของสวนกลางและสวนภูมิภาค ท้ังนี้ บุคคล หนวยงาน หรือองคกรดังกลาว
ตองไดรับการข้ึนบัญชีจากหนวยงานผูรับผิดชอบ 

 

มาตรา ๕๖/๒ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๕๖/๑ ใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบ 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ดังตอไปนี้  

(1) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการไดมาซ่ึงผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงาน
ของรัฐอ่ืน ๆ หรือองคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้ ในประกาศอยางนอยตองกําหนดคุณสมบัติ 
มาตรฐาน และการดําเนินงานของบุคคล หนวยงาน หรือองคกรดังกลาว 

(2) คาข้ึนบัญชีท่ีจะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือ
องคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้ คาข้ึนบัญชีท่ีจะจัดเก็บจะตองไมเกินอัตราคาข้ึนบัญชีสูงสุด 
โดยอาจยกเวนหลักเกณฑหรือคาข้ึนบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนก็ได 

(3) คาใชจายท่ีจะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความ
รับผิดชอบ ท้ังนี้ คาใชจายท่ีจะจัดเก็บตองไมเกินอัตราคาใชจายสูงสุด 

(4) อัตราคาข้ึนบัญชีสูงสุดท่ีจะจัดเก็บจากผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐ
อ่ืน ๆ หรือองคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(5) อัตราคาใชจายสูงสุดท่ีจะจัดเก็บจากผูยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย 
ในความรับผิดชอบ 

(6) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ 

 อัตราคาข้ึนบัญชีสูงสุดและอัตราคาใชจายสูงสุดตาม (๔) และ (๕) เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลวใหใชบังคับได 

 ประกาศท่ีรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ กําหนดตามวรรคหนึ่ง อาจ
กําหนดใหมีการยกเวนหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตาม (๑)  คาข้ึนบัญชีตาม (๒) หรือคาใชจายตาม (๓) 
ท้ังหมดหรือบางสวนก็ได  
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มาตรา ๕๖/๓ เงินคาข้ึนบัญชีและคาใชจายท่ีจัดเก็บตามมาตรา ๕๖/๒ ใหเปนของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ หรือหนวยงานของรัฐท่ีไดรับมอบหมายใหทําภารกิจในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานผูรับผิดชอบ 

แลวแตกรณี โดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และใหจายเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เปนคาตอบแทนบุคคล องคกร หรือหนวยงานตามมาตรา ๕๖/๒   
(2) เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสาธารณะ 

เพ่ือการคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตราย 
(3) เปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพหนวยงานและเจาหนาท่ี เพ่ือพัฒนาระบบงาน 

ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย 

(4) คาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของและจําเปนเก่ียวกับการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตราย ตามท่ีรัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๕๖/๔ การรับเงินตามมาตรา ๕๖/๒ และการจายเงินตามมาตรา ๕๖/๓ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 

 

มาตรา ๕ คําขอ หรือกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย หรือกระบวนการใหไดมาซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญ องคกรผูเชี่ยวชาญ หนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ หรือองคกรเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ ท่ีอยู
ในระหวางการพิจารณา หรือท่ีไดดําเนินการไปแลว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีออกตามขอ ๔  แหง
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ใหถือวาเปนคําขอ หรือกระบวนการพิจารณา
วัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้  

 

มาตรา ๖  บรรดาประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ีออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ท่ีออกตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันท่ี 
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ท่ีเก่ียวของกับวัตถุอันตรายท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ  
ใหมีผลใชบังคับไดตอไป และใหถือเปนกฎหมายลําดับรองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย” 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

 

.............................................. 
 
      นายกรัฐมนตรี 
 


