บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_________________________

หลักการ
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
เหตุผล
โดยที่ ก ระบวนการพิ จ ารณาวั ต ถุ อั น ตรายในปั จ จุ บั น มี ค วามซั บ ซ้ อ นและจ าเป็ น ต้ อ งใช้
ผู้ เชี่ย วชาญ องค์ กรผู้ เชี่ ย วชาญ หน่ วยงานของรัฐ อื่น ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้ งในและต่างประเทศ เพื่ อให้
สอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาวัตถุ
อันตรายในความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้กากับดูแลวัตถุอันตรายซึ่งมีหลายหน่วยงานให้เหมาะสม ทันต่อ
สถานการณ์ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ร่าง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
.......................................................
.......................................................
.......................................................
..................................................................................................................................................
....................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
พระราชบั ญ ญั ตินี้ มีบ ทบั ญ ญั ติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อให้การพิจารณาวัตถุอันตรายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถเร่งรัดการพิจารณาให้เป็นไปตาม
กาหนดระยะเวลาที่ ระบุ ไว้ในกฎหมาย ซึ่งเป็ นไปตามหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี อัน จะส่ งผลให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
..................................................................................................................................................
....................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” ระหว่างบทนิยาม
คาว่า “มีไว้ในครอบครอง” และ “ฉลาก” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
“กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย” หมายความว่า การพิจารณาคาขอ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสาร การประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือ
การดาเนิน การอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อการออกใบอนุญาตสาหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ การออกใบสาคัญการขึ้น
ทะเบียนสาหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ และวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ การออกใบรับแจ้งการดาเนินการสาหรับ
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ การรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ตลอดจนการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุ
อันตรายชนิดต่าง ๆ”
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มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๒/๑ มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุ
อันตราย มาตรา ๕๖/๑ ถึง มาตรา ๕๖/๔ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“หมวด ๒/๑
มาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย
มาตรา ๕๖/๑ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย นอกจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ทากิจการในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว
ให้มีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทาหน้าที่
ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ ทั้งใน
กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว
ต้องได้รับการขึ้นบัญชีจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มาตรา ๕๖/๒ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๕๖/๑ ให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ดังต่อไปนี้
(1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน
ของรัฐอื่น ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในประกาศอย่างน้อยต้องกาหนดคุณสมบัติ
มาตรฐาน และการดาเนินงานของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรดังกล่าว
(2) ค่าขึ้นบั ญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือ
องค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจะต้องไม่เกินอัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุด
โดยอาจยกเว้นหลักเกณฑ์หรือค่าขึ้นบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
(3) ค่ าใช้ จ่ ายที่ จ ะจั ด เก็ บ จากผู้ ยื่ น ค าขอในกระบวนการพิ จารณาวั ตถุ อั น ตรายในความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด
(4) อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ
อื่น ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) อัตราค่าใช้จ่ ายสู งสุ ดที่ จะจั ดเก็บจากผู้ ยื่นคาขอในกระบวนการพิ จารณาวัตถุอันตราย
ในความรับผิดชอบ
(6) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ
อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดและอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดตาม (๔) และ (๕) เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้
ประกาศที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ กาหนดตามวรรคหนึ่ง อาจ
กาหนดให้ มีการยกเว้นหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม (๑) ค่าขึ้นบัญชีตาม (๒) หรือค่าใช้จ่ายตาม (๓)
ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
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มาตรา ๕๖/๓ เงินค่าขึ้นบัญชีและค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตามมาตรา ๕๖/๒ ให้เป็นของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทาภารกิจในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) เป็นค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานตามมาตรา ๕๖/๒
(2) เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย
(3) เป็ น ค่าใช้จ่ ายในการพั ฒ นาศั กยภาพหน่ว ยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อพั ฒ นาระบบงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการพิ จ ารณาวั ต ถุ อั น ตราย และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตราย ตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกาหนด
มาตรา ๕๖/๔ การรับเงินตามมาตรา ๕๖/๒ และการจ่ายเงินตามมาตรา ๕๖/๓ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๕ ค าขอ หรื อ กระบวนการพิ จารณาวัต ถุ อั น ตราย หรือ กระบวนการให้ ได้ ม าซึ่ ง
ผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่อยู่
ในระหว่างการพิจารณา หรือที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามข้อ ๔ แห่ง
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ถือว่าเป็นคาขอ หรือกระบวนการพิจารณา
วัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้
มาตรา ๖ บรรดาประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกโดยรัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข และประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงวันที่
๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุอันตรายที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป และให้ถือเป็นกฎหมายลาดับรองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
..............................................
นายกรัฐมนตรี
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