รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมาย
รางพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กฎหมายใหม
 แกไข/ปรับปรุง
หนวยงานของรัฐผูเสนอรางกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม

ยกเลิก

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ


สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติในเรื่อง การสรางความสามารถในการแขงขัน

 สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศในเรื่อง การกําหนดกลไกทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศใหทันตอการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัฒน

สวนที่ ๑
เหตุผลความจําเปนที่ตองตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๑. สภาพปญหา สาเหตุของปญหา และผลกระทบของปญหา
๑.๑ ปญหาคืออะไร สาเหตุของปญหาคืออะไร และผลกระทบของปญหาคืออะไร
การพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีความยุงยากและซับซอน ตองพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบ ทําใหการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความ
รับผิดชอบของหนวยงานเกิดความลาชา สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจการคาขายและการใช
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตของประเทศ จําเปนตองแกไขปญหานี้ โดยใชผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกมาดําเนินการดวย
๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้
เนื่องจากกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายเปนภารกิจและการบังคับใชกฎหมาย เพื่อกําหนด
มาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแล และการแกไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย ซึ่งเปนอํานาจของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ จึงไมสามารถใหเอกชนทํา
ภารกิจนี้
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการแทรกแซงคืออะไร
เพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายว าดวยวัตถุอันตรายใหมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ กระบวนการพิจารณาวั ต ถุ
อันตราย และมาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายใหสามารถดําเนินการไปไดอยางสะดวก

รวดเร็ว โดยการมอบอํ านาจให แกผู เชี่ย วชาญ องคกรผูเชี่ ยวชาญ ทําหนาที่ประเมิน เอกสารวิช าการ ตรวจ
วิเคราะห ตรวจสถานประกอบการ และอื่นๆ แทนพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานผูรับผิดชอบ
เพื่อแกไขปญหาในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายที่ใชปจจุบันมีความซับซอน และจําเปนตองใช
ผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน
๓. การแกปญหาในปจจุบัน
๓.๑ วิธีการแกปญหาที่ดําเนินการอยูในปจจุบันคืออะไร
ปจจุบันใชบุคลากรในหนวยงานแตจะมีขีดจํากัดอยางมาก ไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓.๒ ตางประเทศแกปญหานี้อยางไร (ถามี) และการดําเนินการดังกลาวเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม
อยางไร
ตางประเทศ เชนสหภาพยุโรปมีการจัดตั้งองคการกลางดานการขึ้นทะเบียนสารเคมี คือ ECHA มี
นักวิชาการที่ทําการประเมินเอกสารทางวิชาการ ประมาณ ๖๐๐ คน และการดําเนินการดังกลาว ในระบบ
ราชการไทยยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมมีจํานวนบุคคลากรในหนวยงานเพียงพอมีความจําเปนที่ตอง
เพิ่มจํานวนบุคคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาบรรจุในหนวยงาน และทรัพยากรบุคคลที่จะประเมิน
เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับความเสี่ยงและความเปนอันตรายสารเคมีที่มีความยุงยากและซับซอน ในประเทศมี
จํานวนจํากัด และสวนใหญอยูในภาคการศึกษา เชน อาจารยในมหาวิทยาลัย เปนตน
๔. การรับฟงความคิดเห็น
 ไดรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของแลว
 ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะหผลกระทบแลว
๕. ความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร
รางกฎหมายนี้มีความสัมพันธหรือใกลเคียงกับกฎหมายอื่นหรือไม อยางไร
หลั ก การใกล เ คี ย งกั บ คํ า สั่ ง หั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ที่ 77/2559 เรื่ อ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
สุขภาพอื่นที่มีการนําหลักการดังกลาวมาใชในการตราพระราชบัญญัติ เชน พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่6) พ.ศ.
2562
๖. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๖.๑ กฎหมายนี้จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือกอใหเกิดหนาที่หรือภาระอะไรแกใครบาง
กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากเปน
กฎหมายที่ใชควบคุม กํากับดูแลวัตถุอันตรายหรือสารเคมี ไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม

กฎหมายนี้กอใหเกิดหนาที่หรือภาระแกผูประกอบการผลิต นําเขา สงออก ครอบครองวัตถุอันตรายที่
ประสงคใชมาตรการพิเศษในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ที่ยื่นคําขอจะมีคาใชจายในการใหผูเชี่ยวชาญ
หรือองคกรผูเชี่ยวชาญที่ไดขึ้นทะเบียนกับหนวยงานผูรับผิดชอบเปนผูประเมินเอกสารวิชาการ หรือตรวจ
วิเคราะหหรือตรวจสถานประกอบการ เปนตน สวนผูเชี่ยวชาญ หรือองคกรผูเชี่ยวชาญที่ขึ้นบัญชีจะมีคาใชจาย
ในการขึ้นบัญชี โดยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะเขามาเปนผูเชี่ยวชาญตองขึ้นบัญชี และจายคาขึ้นบัญชีและผู
ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบ มีคาใชจายสําหรับมาตรการพิเศษนี้เปนการ
จํากัดสิทธิเทาที่จําเปนและเปนมาตรการพิเศษที่ผูประกอบการจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
๖.๒ มีมาตรการปองกัน แกไข คุมครอง หรือเยียวยาใหแกผูไดรับผลกระทบตาม ๖.๑ อยางไร
ไมจํากัดสิทธิที่ผูประกอบการจะใชวิธีการอนุญาตปกติ ที่จะตองใชระยะเวลานานกวา แตจะไมมี
คาใชจายในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายตามมาตรการพิเศษนี้
การกําหนดคาใชจายตองกําหนดใหรัฐมนตรีผูรับผิดชอบโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ เปนผูมี
อํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และกอนการออกประกาศกําหนดจะมีการจัดรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดสวนเสียกอน
๖.๓ กฎหมายนี้กอใหเกิดประโยชนแกประเทศ สังคม หรือประชาชนอยางไร
กอใหเกิดการประกอบธุรกิจการคาขาย ใช สารเคมีหรือวัตถุอันตรายในกระบวนการผลิตของประเทศ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ขณะเดียวกันยังคงปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม
๗. ความพรอมและตนทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางไร
๗.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบ ๖ หนวยงาน ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย อยางไร
พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจนุเบกษา
เปนตนไป เพื่อกําหนดระยะเวลาใหหนวยงานผูรับผิดชอบรวมถึงผูประกอบการวัตถุอันตราย บุคคลทั่วไปในภาค
สวนอื่นๆที่เกี่ยวของไดทําความเขาใจ และตรียมความพรอมในดานตางๆเปนการลวงหนาได
ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ตั้งแตป 2560 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อรองรับไดดําเนินการตามแนวทางตาม
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 77/2529 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ซึ่งสอดคลองกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฉบับ
นี้ ซึ่งสามารถทบทวนใหเหมาะสมกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มากยิ่งขึ้น และหนวยงานอื่น ๆ สามารถนําไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับแตละหนวยงานได

๗.๓ มีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกหรือลดขั้นตอนและคาใชจายในการดําเนินการ
หรือไม
หนวยงานผูรับผิชอบ โดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบอิเล็คทรอนิกสในการขึ้นทะเบียน
บุคลากรเฉพาะ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และสามารถพัฒนาตอยอดจากระบบเดิมที่มีอยูได
๗.๔ ตนทุนหรือคาใชจายที่คาดวาตองใชในการปฏิบัติตามและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายในระยะ
๓ ปแรก เปนจํานวน ๔ ลานบาท เปนคาใชจายในการจัดทําระบบขึ้นทะเบียนผูเชี่ยวชาญ การจัดฝกอบรม และ
สัมมนา โดยใชกรอบอัตรากําลังการปฏิบัติงานในสวนราชการที่เปนหนวยงานผูรับผิดชอบในปจจุบัน ไมตอง
จัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติม
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
๘.๑ ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการสาธารณสุข ตลอดจน
เพิ่มมูลคาการคาขายเคมีภัณฑ (วัตถุอันตรายหรือสารเคมี) ที่เปน ๑ใน๕ สินคายุทธศาสตรที่มีมูลคานําเขาสูงสุด
ของประเทศ
๘.๒ ผลกระทบตอสังคม
ปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม ทําใหประชาชนจะมี
ความปลอดภัยจากการใชวัตถุอันตราย
๘.๓ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาวะ
ปองกันผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม
๘.๔ ผลกระทบอื่นที่สําคัญ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยตรง ที่มีนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญเขารวมใน
กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย และเปนการประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรภาครัฐ

สวนที่ ๒
เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ
การกําหนดโทษอาญา และการใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจ
๙. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบอนุญาต
เนื่องจากวัตถุอันตรายเปนสารเคมี ที่มีการนํามาใชประโยชน เชน ใชในทางการแพทย ใชในทาง
อุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว ทางการเกษตรกรรม และอื่นๆ ซึ่งการใชในทางที่เปนผลดีหรือมีประโยชน แต
ในทางกลับกัน สามารถใชในทางที่เปนโทษได ซึ่งสงผลกระทบตอบุคคล พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอมได ปจจุบัน
จึงมีหนวยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนี้ เชน กรมวิชาการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว กรมประมง กรมธุรกิจพลังงาน และรวมถึงการควบคุมตามพันธะกรณีระหวาง
ประเทศทีต่ องควบคุมการเคลื่อนยายขามแดน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีระบบการพิจารณา อนุญาต สําหรับการ
ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง เพื่อใหมีการกํากับดูแลมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเจตณารมณของ
กฎหมายนี้
๑๐. เหตุผลความจําเปนในการใชระบบคณะกรรมการ
๑. จากการที่วัตถุอันตรายมีความเกี่ยวของกับหลายภาคสวน มีหลายหนวยงานในการรับผิดชอบ
ควบคุม กํากับ ดูแล จําเปนตองมีการกําหนดนโยบายและมีการกํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบาย
๒. การกําหนดนโยบายจําเปนตองอาศัยการบูรณาการความรวมมือจากหลายภาคสวน จึงจําเปนตอง
ใชระบบคณะกรรมการ ที่มีผูแทนจากหลายภาคสวน หลายหนวยงาน เพื่อใหสามารถพิจารณาและ
กําหนดนโยบายและทิศทางในการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการไดอยางครอบคลุม ซึ่งใน
การแกไขเพิ่มเติมครั้งนี้ ไมมีการกําหนดคณะกรรมการเพิ่มเติม แตอยางใด
๑๑. เหตุผลความจําเปนในการกําหนดโทษอาญา คือ
กรณีความผิดตามกฎหมายนี้ มีโทษทางอาญา เชนโทษจําคุกและปรับ ซึ่งแบงเปนความผิดรายแรงที่มี
อัตราโทษสูง ไมสามารถเปรียบเทียบปรับไดโดยกฎหมายนี้ กับความผิดที่ไมรายแรง สามารถเปรียบเทียบปรับได
ไดแก ความผิดที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท ซึ่งความผิดในชวงแรกถือวายังมีความ
จําเปนตองมีอยู เนื่องจากกฎหมายนี้หากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม อาจสงผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช
ทรัพย สิ่งแวดลอมโดยตรง ยากที่จะแกไขเยียวยาได หรืออาจตองใชคาใชจายสูง หากไมมีการบังคับใชโทษอาญา
หรือไมมีโทษทางอาญาในชวงแรก อาจสงผลใหเกิดการกระทําผิดอยางกวางขวาง สงผลตอการกํากับดูแลและบังคับ
ใชกฎหมาย

๑๒. เหตุผลความจําเปนในการใหเจาหนาที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคําสั่งทางปกครองหรือ
ดําเนินการทางปกครอง
กฎหมายนี้อาจแบงการใชดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาที่ในการออกคําสั่งได ๒ สวน คือสวนแรก
ไดแก การออกคําสั่งอนุมัติ อนุญาต รับแจง ซึ่งสวนนี้มีปริมาณคําขอจํานวนมาก และกิจกรรมที่ขออนุญาต และ
สารเคมีที่ขออนุญาตแตกตางกัน อาจตองใชขอมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาแตกตางกัน เชน บางกรณี
อาจตองพิจารณาความตกลงระหวางประเทศ ในเรื่องการนําเขา หรือจํากัดปริมาณ เพื่อวัตถุประสงคในการขอ
อนุญาต และอื่นๆ ซึ่งยังคงมีความจําเปนตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาตามแตกรณี ซึ่งการพิจารณาอนุญาตได
มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง ตามที่กําหนดในคูมือการอํานวยความสะดวกแกประชาชนแลว
สวนที่สอง ไดแกการออกคําสั่งทางปกครองในลักษณะกระทบสิทธิของผูประกอบการ เชนออกคําสั่งให
ระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือออกคําสั่งใหปรับปรุงแกไข หรือพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต เปนตน ซึ่งการออก
คําสั่งยังคงมีการใชดุลยพินิจตามความเหมาะสม ขึ้นกับขอเท็จจริงและพฤติกรรมในแตละเรื่องตามแตละกรณี
เพื่อใหคําสั่งสามารถปฏิบัติได และโปรงใส เปนธรรมแกผูรับคําสั่ง ซึ่งกฎหมายนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติม ใหการ
ออกคําสั่งลักษณะนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่หนวยงานรับผิดชอบกําหนด ซึ่งอยางนอยก็
มีกรอบในการใชอํานาจหรือดุลยพินิจของเจาหนาที่ไวในเบื้องตนแลว

หนวยงานผูรับผิดชอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
นายนราธิป เลาหตีรานนท
โทร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๒๓
ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส Naratip.l@DIW.mail.go.th

