รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อื่น ๆ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และ
กรมธุรกิจพลังงาน
สามารถแบบแสดงความคิดเห็นที่แต่ละหน่วยงาน หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๐๒ ๔๒๓๐
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟัง
จานวน ๑ ครั้ง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
๒๒ วัน มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๘๐ ครั้ง มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งสิ้น ๒๐ ความเห็น
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
ทั่วประเทศ / ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทุกมาตราที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
ก่อนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะบังคับใช้
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานฯ
(เป็นไปตามเอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ แนบท้าย)
๖. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
การดาเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ครั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดทาและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย รวมเป็น ๖ หน่วยงาน ร่วมกันจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็น ต่อประเด็นที่มีการแก้ไขปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... โดยเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลทางเว็บไซต์ และแสดงความเห็น ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
– ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
เว็ บ ไซต์ ที่ เผยแพร่ ข้ อ มู ล และเปิ ด ให้ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ ข องกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรม
ธุรกิจพลังงาน สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้
จานวนการเข้าชมเว็บไซต์ ๘๐ ครั้ง

จานวนผู้ให้ความคิดเห็น จานวน ๒๐ ราย

โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขปรับปรุงในทุกประเด็น

๑/๗

สรุปผลการแสดงความคิดเห็นและคาชี้แจงในแต่ละประเด็น มีดังนี้
ประเด็นที่มีการแก้ไขปรับปรุง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม โดยแก้ไข คาว่า “นาเข้า”
๒๐ ราย (๑๐๐ %)
“ส่งออก” และเพิ่มเติมคาว่า“นาผ่าน” “นากลับเข้ามา”
“ส่งกลับออกไป” “ภาชนะบรรจุ” “โฆษณา” “การ
ส่งเสริมการขาย” และ “ค่าเสียหายเบื้องต้น”(แก้ไข
มาตรา ๔)

๒. ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย (แก้ไขมาตรา ๖ มาตรา ๗)

๒๐ ราย (๑๐๐ %)

-

๓. ห้ามการนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
(แก้ไขมาตรา ๑๘)

๒๐ ราย (๑๐๐ %)

-

เหตุผล/ข้อเสนอแนะ
เหตุผล
-เหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
-เป็นการขยายขอบเขต
วิธีการดาเนินงานเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ควบคุมวัตถุอันตราย

ข้อเสนอแนะ
ควรมีข้อยกเว้นในบาง
กรณีขึ้นกับสถานการณ์

คาชี้แจง: เดิมวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ใน
ครอบครองอยู่แล้ว การห้ามการนาผ่าน เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทนิยามในมาตรา ๔
อย่างไรก็ตาม วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ มีกรณียกเว้นที่สามารถอนุญาตได้ ระบุไว้ในมาตรา ๔๓ แล้ว
๔. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ ๒๐ ราย (๑๐๐ %)
วิธีการรับแจ้งการนาผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒
หรือชนิดที่ ๓ (เพิ่มเติมมาตรา ๒๐/๒)

-

๕. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถกาหนดวิธีปฏิบัติใน ๒๐ ราย (๑๐๐ %)
การนากลับเข้ามาหรือส่งกลับออกไป (เพิ่มเติมมาตรา
๒๐/๓)

-

๖. แก้ไขการกาหนดอายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ ๒๐ ราย (๑๐๐ %)
อันตรายให้มีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี และกาหนดให้ผู้ได้รับ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนที่ได้ยนื่ คาขอต่ออายุใบสาคัญ
การขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ถือว่ามีฐานะเสมือนผู้ได้รับ
ใบสาคัญการขึ้นทะเบียน จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่ง
ไม่ต่ออายุ (แก้ไขมาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม)

-

ข้อเสนอแนะ
ควรแก้ไขให้ใบอนุญาต
นาเข้า/ส่งออกมีอายุ
๕-10 ปี เพื่อความ
สะดวก

คาชี้แจง: ในปัจจุบันมีการกาหนดอายุใบอนุญาตนาเข้า-ส่งออกวัตถุอันตรายไม่เกิน ๓ ปี ซึ่งมีความเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากสถานการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อายุใบอนุญาต
ที่นานเกินไป จะไม่ทันและไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์

๒/๗

ประเด็นที่มีการแก้ไขปรับปรุง
๗. กาหนดข้อยกเว้นสาหรับวัตถุอันตรายที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อนามาใช้ในการศึกษา การทดสอบ การ
วิเคราะห์ การวิจยั และการพัฒนา (แก้ไขมาตรา ๔๔)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เหตุผล/ข้อเสนอแนะ
๑๙ ราย (95 %)
๑ ราย เหตุผล
(5 %)
-เพื่อพัฒนาประเทศ
ข้อเสนอแนะ
-ควรยกเว้นในกรณีที่มี
การนาเข้าโดยตัวแทน
จาหน่ายด้วย
-ควรกาหนดนิยามให้
ชัดเจนและให้แนบ
รายละเอียดเพื่อ
ป้องกันการลักลอบ
-ควรพิจารณาเป็นราย
กรณี เพื่อไม่กระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
-ไม่เห็นความจาเป็น
เพราะการยื่นขอยกเว้น
ในปัจจุบันมีการ
พิจารณาใกล้เคียงกับ
การยื่นขออนุญาตใน
ปัจจุบัน

คาชี้แจง: การยกเว้นสาหรับงานการวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาเป็นการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศ โดยหน่วยงานรับผิดชอบจะกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ที่ช่วยลดภาระและอานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
๘. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการโฆษณาวัตถุ ๑๘ ราย (90%) ๒ ราย (10%) อาจซ้าซ้อนกับ
อันตราย (แก้ไขมาตรา ๕๑ และเพิ่มเติมมาตรา ๕๑/๑ ถึง
กฎหมายการคุ้มครอง
มาตรา ๕๑/๗)
ผู้บริโภค
คาชี้แจง: เพื่อให้การควบคุมการโฆษณาทันต่อสถานการณ์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถกากับดูแลการโฆษณา
ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายได้โดยตรง และไม่เป็นการซ้าซ้อนกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคแต่อย่างใด
๙. กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งตามมาตรา ๑๙ ราย (95 %) ๑ ราย (5%) บางครั้งการกระทา
๕๒ กรณีผู้นาผ่าน ผู้นากลับเข้ามา หรือผู้ส่งกลับออกไป
ความผิดเกิดจาก
ซึ่งวัตถุอันตรายฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ความไม่เจตนา
นี้ (แก้ไขมาตรา ๕๒)
คาชี้แจง: เดิมอานาจสั่งการตามมาตรา ๕๒ ยังไม่ครอบคลุมผู้นาผ่าน ผู้นากลับเข้ามา และผู้ส่งกลับออกไป เมื่อมี
การแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า การนาผ่าน การนากลับเข้ามา และการส่งกลับออกไป จึงต้องมีการแก้ไขมาตรา ๕๒
๓/๗

ประเด็นที่มีการแก้ไขปรับปรุง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เหตุผล/ข้อเสนอแนะ
๑๐. กาหนดให้ ผู้นาผ่าน ผู้นากลับเข้ามา และผู้ส่งกลับ ๒๐ ราย (100 %)
ออกไปต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากวัตถุ
อันตรายที่อยู่ในความครอบครองของตน ยกเว้นจะพิสูจน์
ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจาก
ความผิดของผู้เสียหายเอง (แก้ไขมาตรา ๖๓)
๑๑. กาหนดให้ ผู้นาผ่าน ผู้นากลับเข้ามา และผู้ส่งกลับ ๒๐ ราย (100 %)
ออกไปต้องร่วมรับผิดในผลแห่งการละเมิดด้วย เมื่อเกิด
การละเมิดตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ (แก้ไขมาตรา
๖๖)

-

๑๒. กาหนดให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับมอบหมายใน
การเข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บาบัด บรรเทา หรือขจัด
ความเสียหายที่เกิดขึ้น (เพิ่มเติมมาตรา ๖๙/๑)

๒๐ ราย (100 %)

-

๑๓. กาหนดบทลงโทษสาหรับผูน้ าผ่านวัตถุอันตรายชนิด ๒๐ ราย (100 %)
ที่ ๑ ชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/
๒ วรรคหนึ่ง (เพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๒)

-

๑๔. กาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืน ๒๐ ราย (100 %)
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกาหนด
เกี่ยวกับการนาวัตถุอันตรายมาใช้ในการศึกษา การ
ทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัยและการพัฒนา (เพิ่มเติม
มาตรา ๗๔/๓)

-

๑๕. กาหนดบทลงโทษ ที่เป็นความผิดตามมาตรา ๗๕ ๒๐ ราย (100 %)
มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๗๗ กรณีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิด
ที่ ๑ (แก้ไขมาตรา ๘๐)

-

๑๖. กาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืน ๒๐ ราย (100%)
หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการโฆษณา
วัตถุอันตราย (เพิ่มเติมมาตรา ๘๔/๑ มาตรา ๘๔/๒ และ
มาตรา ๘๔/๓)

-

๑๗. กาหนดให้วัตถุอันตรายที่นาผ่าน นากลับเข้ามา
หรือส่งกลับออกไปโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ให้
ส่งมอบภาชนะของวัตถุอันตราย เครื่องมือและอุปกรณ์
หรือทรัพย์สินที่ศาลมีคาพิพากษาให้ริบ แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
(แก้ไขมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง)

-

๒๐ ราย (100 %)

๔/๗

ประเด็นที่มีการแก้ไขปรับปรุง
๑๘. กาหนดให้โทษอาญาที่จาคุกไม่เกิน ๒ ปี สามารถ
เปรียบเทียบปรับได้ (แก้ไขมาตรา ๘๙)

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย เหตุผล/ข้อเสนอแนะ
๑๘ ราย (90%) ๒ ราย (10%) ข้อเสนอแนะ
ควรกาหนดโทษอาญา
ไว้ด้วยทุกกรณี หากมี
การฝ่าผืนจนนาไปสู่
ความเสียหาย

คาชี้แจง: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติหลักการสาคัญให้รัฐพึงกาหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิด
ที่ร้ายแรงเท่านั้น การกาหนดโทษทางอาญาไว้ทุกกรณีตามข้อเสนออาจต้องมีการทบทวนความจาเป็นของโทษที่
กาหนดไว้ในกรณีต่างๆ หรือพิจารณาสัดส่วนของโทษให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทาผิดต่อไป อย่างไร
ก็ดี ในชั้นนี้มิได้มีการแก้ไขโทษ อัตราโทษยังคงเดิม เพียงแต่บัญญัติเพิ่มเติมหลักการให้อัตราโทษจาคุกดังกล่าว
สามารถเปรียบเทียบปรับได้ เพื่อให้คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อคิดเห็นอื่นๆ
- ควรกาหนดบทลงโทษให้ครอบคลุมถึงผู้ว่าจ้างสูงสุด แม้จะพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นหรือไม่ก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ
คาชี้แจง: พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติความรับผิดในทางอาญาและทางแพ่งไว้โดยเฉพาะ
แล้ว ทั้งนี้ ความรับผิดทางแพ่งบัญญัติในหมวด ๓ ซึ่งควบคุมถึง นายจ้าง ตัวการ ผู้ว่าจ้าง เจ้าของกิจการ ผู้ขายปลีก
คนกลาง ผู้จาหน่ายจ่ายแจกช่วงต่อจากผู้ผลิตจนถึงผู้รับผิดชอบขณะเกิดละเมิด ฯลฯ ต้องมีความรับผิดในผลแห่ง
ละเมิดนั้น ในส่วนความรับผิดทางอาญาบัญญัติในหมวด ๔ และกรณีนิติบุคคลกระทาความผิด เกิดจากการสั่งการ
กระทาการของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับ
โทษด้วย ตามมาตรา ๘๗/๒ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๕/๗

๖/๗

๗/๗

