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งานคุมครองผูบริโภคดานวัตถุอันตราย
นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบันมีการใชสารเคมีกันมาก
ขึ้นทั้งในทางอุตาหกรรม ทางการเกษตร หรือในบานเรือน
เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ความตองการในการเพิ่ม
ผลผลิต การตองการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน
สารเคมีที่นํามาใชมีทั้งคุณและโทษ บางชนิดกอใหเกิด
อันตรายนอย แตบางชนิดก็กอใหเกิดอันตรายที่รุนแรง จึง
เปนภาระหนาที่ของหนวยงานของรัฐในการกํากับดูแลการ
ใชสารเคมีเหลานี้ใหเกิดความปลอดภัยตอประชาชนและเกิด
ประโยชนสูงสุด จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ
พ.ศ. 2510 ขึ้นมาใชในการควบคุมการผลิต นําเขา สงออก
และการใชสารเคมี ตอมา ในป พ.ศ. 2535 รัฐบาลเห็นวา
พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษเดิมยังไมครอบคลุม จึงไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ขึ้นมาใชแทน
โดยเริ่มมีการบังบังคับใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 ภายหลังที่ได
มีการประกาศบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตามมาตรา 18

กฎหมายที่ใชควบคุมวัตถุอนั ตราย
1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2544 (แกไข เพิ่มเติมฉบับแรก)
3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2551 (แกไข เพิ่มเติมฉบับแรก)
และกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายดังกลาว

วัตถุอันตราย คืออะไร
ตามคํานิยามในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 วัตถุอันตราย หมายถึง
1. วัตถุระเบิดได
2. วัตถุไวไฟ
3. วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด
4. วัตถุมีพิษ
5. วัตถุที่ทําใหเกิดโรค

6. วัตถุกัมมันตรังสี

7. วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม
8. วัตถุกัดกรอน
9. วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง
10. วัตถุอยางอื่นไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิง่ อืน่
ใด ที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช
ทรัพย หรือสิง่ แวดลอม
อยางไรก็ตาม สารหรือผลิตภัณฑใดจะเขาขายเปน
วัตถุอันตรายตามกฎหมายวัตถุอันตราย และอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงานใดจะตองมีการ
ประกาศในบัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตรายกอน ซึ่ง
ออกเปนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม วาดวย
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งในปจจุบันแบงเปน
บัญชี ก และบัญชี ข โดยบัญชี ก ระบุเปนชื่อสาร
กลุมสารเรียงตามตัวอักษร บัญชี ข ระบุเปนกลุม
ผลิตภัณฑ

หนวยงานรับผิดชอบกํากับดูแลวัตถุอันตราย
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
ปจจุบันมีหนวยงานกํากับดูแลวัตถุอันตราย
ตามกฎหมายวัตถุอันตราย รวม 6 หนวยงานโดย
แบงขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กํากับดูแล
วัตถุอันตรายทีใ่ ชในทางอุตสาหกรรม ของเสีย และอาวุธเคมีตาม
อนุสัญญาวาดวยอาวุธเคมี
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข
กํากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใชใน
บานเรือนหรือทางสาธารณสุข
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3. กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กํากับดูแลวัตถุ
อันตรายที่ใชทางการเกษตร
4. กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กํากับดูแลวัตถุอันตรายที่
ใชทางการประมง
5. กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงมหาดไทย กํากับดูแล
วัตถุอันตรายประเภท กาซ
ปโตรเลียมเหลว และ compressed
natural gas
6. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม รับผิดชอบกํากับ
ดูแลวัตถุอันตรายประเภทสาร
กัมมันตรังสี

รูปแบบการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535
เนื่องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
เปนกฎหมายที่มีผูรับผิดชอบหลายหนวยงาน การออก
ประกาศกําหนดรายการวัตถุอนั ตราย การออกกฎหมาย
กฎระเบียบหลักเกณฑตางๆ จึงดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย คณะอนุกรรมการตางๆ โดย
คณะอนุกรรมการมีทั้งคณะอนุกรรมการกลาง และ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ และคณะอนุกรรมการเฉพาะใน
แตละหนวยงาน โดยคณะอนุกรรมการกลาง ซึ่งมีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปนฝายเลขานุการ เปนอนุกรรมการที่
พิจารณาเรื่องตางๆที่แตละหนวยงานเสนอมากอนการเสนอ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายไดแก
- คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและกลั่นกรอง
ขอมูลความเปนอันตรายของวัตถุอันตรายชนิด
ตางๆ
- คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาราง
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535
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ชนิดของวัตถุอันตราย
ตามกฎหมายวัตถุอันตราย ไดจัดแบงวัตถุอันตราย
เปน 4 ชนิด ตามความรุนแรงของการกอใหเกิดผลกระทบ
ซึ่งมีเงื่อนไขการควบคุมที่แตกตางกัน ดังนี้
1. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผูประกอบการตองมา
แจงขอมูลขอเท็จจริง และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด เชน ฉลาก
2. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ผูประกอบการตองขอ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ และแจงการดําเนินการ
3. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผูประกอบการตองขอ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ และขออนุญาต
4. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 หามผลิต นําเขา สงออก
หรือมีไวในครอบครอง
สาร หรือผลิตภัณฑใดเขาขายเปนวัตถุอันตราย
ชนิดใด สามารถตรวจสอบไดจากบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
วัตถุอันตรายทีใ่ ชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข
ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาตามบัญชีรายชื่อวัตถุอนั ตราย ปจจุบันมี 258 รายการ
ประกาศเปนรายชื่อสาร 233 รายการ รายชื่อกลุมสาร 19
รายการ และระบุเปนกลุมผลิตภัณฑ 6 รายการ ซึ่งอาจ
แบงเปนประเภทดังนี้
1. ผลิตภัณฑปองกันกําจัดแมลงและ
สัตวฟนแทะในบานเรือน
2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิวและ
วัสดุตางๆ เชน ผลิตภัณฑทําความ
สะอาดพื้น ผลิตภัณฑลางหองน้ํา
ทําความสะอาดสุขภัณฑ ลางจาน
ลางรถ เช็ดกระจก เปนตน
3. ผลิตภัณฑฆาเชื้อโรค เชน สเปรยฆา
เชื้อโรค ผลิตภัณฑทําความสะอาด
และฆาเชื้อโรคตามพื้นผิววัสดุตางๆ
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4. ผลิตภัณฑอุปโภคอื่น เชน ผลิตภัณฑ
แกไขการอุดตันของทอหรือทาง
ระบายสิ่งปฏิกูล ผลิตภัณฑกาว Alkyl
cyanoacrylate
การกํากับดูแลวัตถุอันตรายของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
การดําเนินงานกํากับดูแลวัตถุอันตรายมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูบริโภคไดใชผลิตภัณฑที่มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงตองมีการกํากับดูแล
วัตถุอันตรายทัง้ กอนและหลังออกสูตลาด
การกํากับดูแลวัตถุอันตรายกอนออกสูตลาด เปน
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
กอนการอนุญาตใหวางจําหนายในทองตลาดโดยการ
กําหนดใหผูประกอบการตองมาขอขึ้นทะเบียน (กรณีวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 2 และ 3) หรือแจงขอมูลขอเท็จจริง (กรณี
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1)
การกํากับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสูตลาด เปน
การติดตามเฝาระวังการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย ไดแก การ
ตรวจสอบสถานที่ประกอบการ การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ การตรวจสอบฉลาก และการเฝาระวังการโฆษณา
โดยในแตละปจะมีการจัดทําแผนการดําเนินงานติดตามเฝา
ระวังตอเนือ่ งทุกป
*******************************

Fact Sheet No. …/…

