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ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้  ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎร  
จะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภา
พิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 

จัดท ำโดย 
 นายนัฑ  ผาสุข เลขาธกิารวฒุิสภา 

ร้อยต ารวจเอกหญิง วริัญญา  ประสพสุข รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายทศพร  แยม้วงษ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นายบุญสงค ์ ทองอินทร ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวศศิพรรณ  พวงพันธ ์ นิติกรช านาญการพิเศษ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางสาวศริิพร  แซ่ลี ้ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๐๙  

 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตร ีเป็นผู้เสนอ) 

 
ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๔ 

๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แถลงถึงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปได้ ดังนี้ 

หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ 
(๑) เพิ่มบทนิยามค าว่า “กระบวนการพิจารณาวตัถอุันตราย” (แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการให้ความเห็น  

ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ (๖)) 

(๓) ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาและการขึ้นบัญชี อัตราค่าขึ้นบัญชี 
สูงสุด และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๕ ในหน้าที่ ๙ - 
หน้า ๑๐ 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ประเภทและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บ 
จากผู้ยื่นค าขอ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย 
(เพิ่มมาตรา ๒๐ (๖) (๗) และ (๘)) 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย และก าหนดอ านาจ
ของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาและการขึ้นบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บ ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ประเภทและค่าใช้จ่าย 
ที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณา 
วัตถุอันตราย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินดังกล่าว (เพ่ิมหมวด ๒/๑ 
กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย มาตรา ๕๖/๑ มาตรา ๕๖/๒ มาตรา ๕๖/๓ และมาตรา ๕๖/๔) 

(๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๗/๒) 

เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ 
โดยที่การพิจารณาวัตถุอันตรายมีความซับซ้อน ท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ 

องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความรู้
ความสามารถในเชิงลึกเพ่ือด าเนินการดังกล่าว กรณีจึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกระบวนการพิจารณา 
วัตถุอันตรายโดยให้มีผู้ เชี่ยวชาญดังกล่าวเพ่ือให้การพิจารณาวัตถุอันตรายมีความรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี สรุปได้ดังน้ี 
๑) เพ่ิมบทนิยามค าว่า “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” โดยให้หมายความว่า  

การพิจารณาค าขอ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจ
วิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ การตรวจสอบ หรือการด าเนินการอื่นใด เพ่ือการออกใบอนุญาต
ส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ การออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียนส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒๒ และ 
                                        

๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ บัญญัติว่า 
มาตรา ๑๘ วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังนี ้
(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง 

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดด้วย 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ การออกใบรับแจ้งการด าเนินการส าหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ การรับแจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ (ร่างมาตรา ๓) 

๒) เพ่ิมบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการวัตถุอันตรายในการให้ความเห็น  
ต่อรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาและ 
การขึ้นบัญชี อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด และค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด 
ประเภทและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ตลอดจนเพ่ิมบทบัญญัติที่ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 
ในการออกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมบทบัญญัติกระบวนการพิจารณา  
วัตถุอันตราย (ร่างมาตรา ๔ และร่างมาตรา ๕) 

๓) ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายดังนี้ (ร่างมาตรา ๖) 
 (๑) เพ่ิมหมวด ๒/๑ “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

การก าหนดบทนิยามค าว่า “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” 
 (๒) ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ท ากิจการในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานนั้น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบท าหน้าที่
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ 
กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 (๓) ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยค าแนะน าของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาและการขึ้นบัญชี 
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากบุคคลดังกล่าว รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บ และ

                                                                                                                           
(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับ

ใบอนุญาต 
(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก การน าผ่าน หรือการมีไว้

ในครอบครอง 
เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและระงับอันตรายที่อาจมีแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุช่ือหรือคุณสมบัติ 
ของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย ก าหนดเวลาการใช้บังคับและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าว 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

ประเภทและค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ตลอดจน 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย โดยประกาศดังกล่าวอาจก าหนด
ยกเว้นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นบัญชผีู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือค่าขึ้นบัญชีหรือค่าใช้จ่าย ที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอ
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจะก าหนดค่าขึ้นบัญชีหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมก็ได้ 

 (๔) ก าหนดให้เงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กร 
ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ท าภารกิจในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ และให้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งก าหนดให้การรับเงิน  
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าผู้เชี่ยวชาญที่จะมีความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลตามมาตรา ๘๗/๒ 
จะต้ อ งเป็ นผู้ เชี่ ยวชาญ ตามมาตรา ๒๐  (๒ ) ไม่ รวมถึ งผู้ เชี่ ย วชาญ ที่ มี ก ารแก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม 
ในร่างพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗) 

๕) ก าหนดบทเฉพาะกาล ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับค าขอ กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย  

หรือกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นค าขอ กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย หรือกระบวนการ
ให้ได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งก าหนดรองรับให้ค าขอ กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย 
หรือกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีข้อแตกต่างไปจากร่างพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งให้ 
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย (ร่างมาตรา ๘) 

 (๒) ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับประกาศที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุอันตราย และ



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

ก าหนดให้ประกาศที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ในส่วนที่
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเป็นอันยกเลิก เมื่อประกาศที่ออกตามร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๙) 

๖) ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพ่ือให้มีผู้รักษาการเพ่ือก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๐) 

๑.๓ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แถลงถึงความเป็นมา

และเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ ดังนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... โดยได้

ค านึงถึงการคุ้มครองความปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ และได้น า  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน มาประกอบการพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะก าหนดกระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายของหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ และสอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๒  
ได้ก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ในการกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปด้วย
ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็หมายความรวมถึงวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย ในปัจจุบันได้มีการน าหลักการดังกล่าวมาก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
การก าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ในการกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพไว้ในกฎหมาย
หลายฉบับแล้ว ได้แก่ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒* พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๒** และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒*** 

 
 
 

                                        
*   มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญตัิผลติภณัฑส์มุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
**  มาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
*** มาตรา ๓๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ภายหลังจากที่ นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แถลงถึง 

ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ง  
ตั้งข้อซักถามและข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑) นอกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีความส าคัญต่อการพิจารณา
อนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแล้ว กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย อันได้แก่ การพิจารณาค าขอ  
การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจ
สถานประกอบการ การตรวจสอบ หรือการด าเนินการอื่นใด เพื่อการออกใบอนุญาต การออกใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนส าหรับวัตถุอันตราย การออกใบรับแจ้งการด าเนินการส าหรับวัตถุอันตราย การรับแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะใช้
เป็นข้อมูลเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็มีความส าคัญต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ 
วัตถุอันตรายเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายก่อนการพิจารณา 
ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงต้องมีความเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะมิฉะนั้นแล้ว
จะส่งผลถึงการพิจารณาอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

๒) ตามร่างมาตรา ๖ ซึ่งก าหนดให้เพ่ิมความเป็น “หมวด ๒/๑ กระบวนการพิจารณา 
วัตถุอันตราย” โดยความในมาตรา ๕๖/๑ ก าหนดให้องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้ามาท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสถานประกอบการ หรือตรวจสอบ
ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย นั้น เห็นว่า องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการเข้ามาท าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
วัตถุอันตราย และไม่ควรก าหนดให้องค์กรต่างประเทศท าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย 
ทั้งนี้  ควรก าหนดมาตรการในการควบคุมมิให้องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามา 
ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย เนื่องจากอาจเป็นช่องทางในการเอื้อประโยชน์ให้กับการประกอบ
ธุรกิจวัตถุอันตรายของต่างประเทศ อีกทั้งบริบทของการใช้วัตถุอันตรายในประเทศและต่างประเทศ 
มีความแตกต่างกัน 

 
 



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

๓) เนื่องจากประเทศไทยได้มีการน าเข้าวัตถุอันตรายซึ่งเป็นสารเคมีร้ายแรงทางการเกษตร
จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคสินค้าทางการเกษตรที่ไม่ปลอดภัยจากสารเคมี 
ดังนั้น รัฐควรก าหนดมาตรการควบคุมวัตถุอันตรายซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้บริโภค 
มีหลักประกันในการบริโภคสินค้าทางการเกษตรอย่างปลอดภัย 

๔) ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ ยังขาดมาตรการในการควบคุม
วัตถุอันตรายมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวัตถุอันตราย 
รวมทั้งมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการซึ่งการได้มาของผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา ๕๖/๑  
ไว้ในร่างพระราชบญัญตัิฉบับนี้ โดยหากจะไปก าหนดเปน็กฎหมายล าดบัรองไว้ในภายหลังเมื่อพ้นก าหนด
๑๘๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งเห็นว่า เป็นระยะเวลาที่ 
เนิ่นนานเกินไป และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวาระการพิจารณานี้ได้ 

๕) ควรก าหนดรายละเอียดในการท าหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย
ตามมาตรา ๕๖/๑ ให้มีความชัดเจน 

๖) ควรก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการตรวจวิเคราะห์ สถานประกอบการ หรือตรวจสอบ
ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย เพื่อให้การด าเนินการมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

๗) ควรก าหนดให้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตรายได้ 

๘) ควรก าหนดให้เกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการวัตถุอันตรายด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกษตรกรเข้ามามีบทบาทและมสี่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย เนื่องจากการควบคุมวัตถุ
อันตรายหรือสารเคมีทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้สารเคมีทางการเกษตรกรรม 
เป็นอย่างมาก ซึ่งทางภาครัฐก็ยังมิได้มีมาตรการในการช่วยเหลือทางการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
หรือมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์อยา่งจริงจัง 

๙) ควรก าหนดอ านาจในการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในกระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการออกใบอนุญาต การออกใบส าคัญการขึ้นทะเบียน 
ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน 

๑๐) ควรเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การควบคุมวัตถุอันตรายประเภทต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดให้ชัดเจน
มากกว่านี้ และควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมสื่อโฆษณาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตร 

๑๑) ควรก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวัตถุอันตรายด้วย 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

๑๒) ควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการพิจารณา 
วัตถุอันตราย ตามมาตรา ๕๖/๒ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงินตามมาตรา ๕๖/๒ (๒) 
และ (๓) การจ่ายเงินตามมาตรา ๕๖/๓ และการเก็บรักษาเงิน ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ชัดเจน 
เพราะการก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีอ านาจ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือประโยชน์ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย  
ตามมาตรา ๕๖/๒ และการก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังมีอ านาจ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงินตามมาตรา ๕๖/๒ (๒) และ (๓) การจ่ายเงิน
ตามมาตรา ๕๖/๓ และการเก็บรักษาเงิน เป็นการออกกฎหมายในภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัตินี้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะท าให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถพิจาณาเรื่องดังกล่าวได้ 

๑๓) ควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ 
ตามมาตรา ๕๖/๒ ไว้ให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันการทุจริต 

๑๔) ควรก าหนดให้น าเงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ ตามมาตรา ๕๖/๒ เป็นเงิน 
ซึ่งต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เพราะการก าหนดให้เงินดังกล่าวไม่ต้องน าเงินส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินจะท าให้เงินในส่วนนี้จัดเป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ 

๓. นายสุรยิะ  จึงรุ่งเรืองกจิ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 

๑) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ 
ตรวจสถานประกอบการ หรือตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กับการเข้ามาท าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย นั้น ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนด
บทบัญญัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวไว้แล้วในมาตรา ๕๖/๒ กล่าวคือ กระบวนการของการได้มา 
และการขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ นั้น ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
มีอ านาจประกาศก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาและการขึ้นบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ซึ่งนอกจากจะก าหนดคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังสามารถที่จะก าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ เชี่ยวชาญ  
 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเพิกถอน
การขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญหากพบว่า ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศขาดคุณสมบัติตามที่ประกาศก าหนดได้อีกด้วย 

๒) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างมาตรา ๒ การก าหนดวันใช้บังคับร่างพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นี้ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไปนั้น เพ่ือให้มีระยะเวลาในการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและน ามาข้อมูลมาประกอบ 
การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ) ได้มอบหมายให้
นายสุนทร  แก้วสว่าง ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม) 
ตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 

๓) ประเด็นเกี่ยวกับการก าหนดให้ผู้ เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ  
หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท าหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ  
ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสถานประกอบการ หรือตรวจสอบในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย นั้น  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เชี่ยวชาญเหล่านั้นได้มาช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ในการท าหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสถานประกอบการ หรือตรวจสอบ  
ในกระบวนการพิจาณาวัตถุอนัตราย และเห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้และความสามารถจะให้ความเห็น
หรือข้อเสนอแนะอันเป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ได้ ทั้งนี้  เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย 
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ เชี่ยวชาญดังกล่าวมิได้มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายแต่อย่างใด 

๔) ส าหรับมาตรา ๕๖/๓ ซึ่ งก าหนดให้ เงินค่าขึ้นบัญชีและค่ าใช้จ่ ายที่ จัด เก็บได้  
ตามมาตรา ๕๖/๒ ก าหนดให้เป็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ท า
ภารกิจในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยไม่ต้องน าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน นั้น 
เนื่องจากภารกิจในหน้าที่และอ านาจตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน 
ดังนั้น เงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บได้ ตามมาตรา ๕๖/๒ จึงเป็นของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ท าภารกิจในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
โดยในแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บ 

 
 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๕๔ เสียง ไม่รับหลักการ ๗๑ เสียง งดออกเสียง  
๓ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน  
เพื่อพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 
 

๑. ร่างพระราชบญัญตัิวตัถอุันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
(คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ)  
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_2021011114
5206.pdf   

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  
(อ.พ. ๖/๒๕๖๓ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง)) 
https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web 
/viewer.php 

 

๓. เอกสารเพิ่มเตมิ 
เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/572105 

 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวัตถุอันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

   

๔. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕  
ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๒ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งที่สอง) วันพธุที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re
port/main_warehouse_dll_x.php?aid=9742&mid=4266 

 

๕. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/
main_warehouse_dll_x.php?aid=9740&mid=4266 
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