พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2544
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
เปนปท่ี 56 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขเพิม่ เติมกฎหมายวาดวยวัตถุอนั ตราย
พระราชบัญญัตนิ ม้ี บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธและเสรีภาพของบุคคลซึง่ มาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 31 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ หกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดัง
ตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกวา “พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ใ้ี หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหเพิม่ บทนิยามคําวา “อนุสญ
ั ญาหามอาวุธเคมี” ระหวางบทนิยามคําวา “ฉลาก” และ
คําวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
“อนุสญ
ั ญาหามอาวุธเคมี” หมายความวา อนุสญ
ั ญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต สะสม และใช
อาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2536”
มาตรา 4 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 15/1 แหงพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
“มาตรา 15/1 ในการมีมติหรือการใหความเห็นของคณะกรรมการ การใหความเห็นชอบของรัฐ
มนตรีผรู กั ษาการตามกฎหมายอืน่ และการออกประกาศของรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมหรือรัฐ
มนตรีผรู บั ผิดชอบ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ใหคาํ นึงถึงอนุสญ
ั ญาหามอาวุธเคมีและ
สนธิสญ
ั ญาและขอผูพ นั ระหวางประเทศอืน่ ประกอบดวย”
มาตรา 5 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 74/1 และมาตรา 74/2 แหงพระราชบัญญัตวิ ตั ถุ
อันตราย พ.ศ. 2535
“มาตรา 74/1 ผูใ ชหรือผูส นับสนุนในการกระทําความผิดซึง่ มีโทษตามมาตรา 73 หรือมาตรา 74
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุ

ในอนุสญ
ั ญาหามอาวุธเคมีตามประกาศของรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา 18 ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกับตัวการในความผิดนัน้
มาตรา 74/2 การกระทําความผิดตามมาตรา 73 หรือมาตรา 74 ในสวนทีเ่ กีย่ วกับวัตถุอนั ตราย
ชนิดที่ 3 หรือชนิดที่ 4 ซึ่งเปนสารเคมีพิษหรือสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีตาม
ประกาศของรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา 18 หากผูก ระทําความผิดมีสญ
ั ชาติไทย แม
จะกระทํานอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในราชอาณาจักร
หามมิใหลงโทษผูน น้ั ในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานัน้ อีก ถา
(1) ไดมคี าํ พิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงทีส่ ดุ ใหปลอยตัวผูน น้ั หรือ
(2) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษและผูน น้ั ไดพน โทษแลว
ถาผูต อ งคําพิพากษาไดรบั โทษสําหรับการกระทํานัน้ ตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศมาแลวแตยงั
ไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาทีก่ ฎหมายกําหนดไวสาํ หรับความผิดนัน้ เพียงใดก็ ได หรือจะไมลงโทษ
เลยก็ได ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงโทษทีผ่ นู น้ั ไดรบั มาแลว”

ผูร บั สนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ ระเทศไทยจะเขาเปนภาคี
อนุสญ
ั ญาวาดวยการหามพัฒนา ผลิต สะสม และใชอาวุธเคมี และวาดวยการทําลายอาวุธเหลานี้ ซึ่งทํา
ขึน้ เมือ่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2536 ซึง่ อนุสญ
ั ญาดังกลาวกําหนดมาตรการควบคุมเกีย่ วกับการผลิต ไดมา
จัดเก็บ ใช และโยกยายสารเคมีพิษและสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญาหามอาวุธเคมีในอาณา
เขตของบรรดารัฐภาคและรัฐนอกภาคี รวมทัง้ กําหนดใหรฐั ภาคีออกกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญาเพือ่ ใช
บังคับกับบุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คลทีอ่ ยูใ นอาณาเขตหรือเขตอํานาจของรัฐภาคีที่กระทําการละเมิด
มาตรการดังกลาว และใหขยายขอบเขตการบังคับใชกฎหมายใหครอบคลุมถึงการกระทําทีต่ อ งหามตาม
อนุสญ
ั ญาหามอาวุธเคมาของบุคคลธรรมดาทีม่ สี ญ
ั ชาติของรัฐภาคี ซึง่ กระทํานอกอาณาเขตของรัฐภาคี
ดวย สมควรแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ในเรือ่ งมาตรการในการควบคุมการ
กระทําใด ๆ เกีย่ วกับวัตถุอนั ตรายทีเ่ ปนสารเคมีพษิ หรือสารทีใ่ ชผลิตสารเคมีพ ษิ ทีร่ ะบุในอนุสญ
ั ญาหาม

อาวุธเคมีและบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับพันธกรณีตามอนุสญ
ั ญาหามอาวุธเคมี จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

