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คํานํา 

การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นโอกาสอันดีของภาคอุตสาหกรรมไทยในการขยายการ
ลงทุนเข้าไปยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งในการขยาย
ฐานการผลิตไปยังประเทศน้ันๆ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามข้อกฎหมายและมาตรฐานมลพิษอุตสาหกรรมที่หน่วยงานกํากับดูแล
โรงงานอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศกําหนดไว้ และในปัจจุบันยังมีความแตกต่าง
กันในรายละเอียดของข้อกําหนดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ  
  สํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดทํา
คู่มือเอกสารการศึกษา “โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎ ระเบียบด้าน
สิ่ งแวดล้อม  ความปลอดภัย  วัตถุ อันตรายและสารเคมี  ที่มีผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยในการลงทุนและ
แข่งขันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และเพิ่มความได้เปรียบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมทําให้ เกิดการแข่งขันและพัฒนาอุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานของ
อุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคู่มือฉบับนี้เป็นการรวบรวมกฎหมายสําคัญๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมี และการลงทุน ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความน่าสนใจ
ในการลงทุน คือ ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ และดําเนินการ
ศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลกฎหมายดังกล่าวกับกฎหมายของประเทศไทย   



อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาโครงการน้ีพบว่าการเข้าถึงข้อมูลของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีข้อจํากัดอยู่มาก และกฎหมายในแต่ละประเทศ
กําลังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบรับกับการจัดต้ัง AEC และการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมในอนาคต ทางสํานักฯ จึงได้สรุปข้อมูลกฎหมายและ
ฐานข้อมูลในการสืบค้นที่สําคัญ โดยรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในคู่มือ
ฉบับน้ี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนและ
ผู้สนใจทั่วไป เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการลงทุนและการศึกษาเพ่ิมเติม
ในอนาคต  

สํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย บรูไน (พ .ศ.2527) เวียดนาม (พ .ศ.2538) ลาว เมียนมาร์ 
(พ.ศ.2540) และกัมพูชา (พ.ศ.2542) โดยจากรายงานการศึกษาทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นเมื่อจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ของสํานักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า ผลประโยชน์ที่
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนจะได้รับ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 การมีตลาดและฐานการผลิตเดียว จะทําให้เกิดตลาดส่งออกมีขนาดใหญ่
ขึ้น เน่ืองจากอาเซียนมีประชากรรวมทั้งหมดประมาณ 600 ล้านคน และ
เมื่อรวมเป็นฐานการผลิตเดียวกัน จะสามารถช่วยให้สินค้าวัตถุดิบนําเข้า
ราคาถูกลง ทําให้ต้นทุนการผลิตเพ่ือการส่งออกลดลง และยังเป็นการ
เสริมสร้างโอกาส และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย 

 การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาชิกจะเพ่ิมกําลังการต่อรองในการเจรจา
กับประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ ในเวทีการค้าโลก และมีการสนับสนุน
ในการจัดทําเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ อันจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกต่อไป 
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 การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศสมาชิกจะสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ๆ ได้มากขึ้น ทําให้สามารถเลือกหาแหล่งวัตถุดิบที่ราคาตํ่าลง และ
คุณภาพดีเพ่ือนํามาใช้ในการผลิตภายในประเทศสมาชิก รวมถึงการเลือก
พ้ืนที่การผลิตที่มีศักยภาพสูงเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

และจากการศึกษาฯ ยังได้แบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่มหลัก 
ตามลักษณะพ้ืนฐานของแต่ละประเทศ ดังน้ี 

สิงคโปร์  

มาเลเซีย  

ไทย 

เวียดนาม 
กัมพูชา  
เมียนมาร์  
ลาว 

ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

กลุ่มที่มีความ
ถนัดทาง
เทคโนโลยี 

กลุ่มที่มี 
วัตถุดิบและ
แรงงาน 

กลุ่มที่เป็นฐาน

การผลิต 

 ดังน้ันคู่มือเอกสารการศึกษาฉบับน้ีจึงรวบรวมกฎหมายสําคัญๆที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรม ดังเช่น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายด้านความปลอดภัย กฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี และ
กฎหมายด้านการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความน่าสนใจในการ
ลงทุน คือ ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ โดยดําเนิน
การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลกฎหมายดังกล่าวกับกฎหมายของประเทศไทย  
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1.1 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกที่ศึกษา 

 1) ประเทศไทย   

 ประเทศไทย ต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีพ้ืนที่
รวมประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 4 ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย  

การแบ่งเขตปกครอง  สามารถแบ่งออกเป็น  77 จังหวัด  และมี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงเป็นเขตปกครองพิเศษ ภาษาที่ใช้ในราชการ
คือ ภาษาไทย ส่วนภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และ
จีน สกุลเงินที่ใช้ภายในประเทศ คือ บาท (Baht, THB)  

 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้ังอยู่บริเวณตอนกลางของ
คาบสมุทรอินโดจีน โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น
พ้ืนดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร พ้ืนนํ้า 6,000 ตารางกิโลเมตร และตลอดแนว
ชายแดนซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตรน้ันล้อมรอบด้วยประเทศเพ่ือนบ้าน 
5 ประเทศ คือ จีน ไทย กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ ดังน้ันลาวจึงเป็น
ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล  

การแบ่งเขตปกครอง สามารถแบ่งออกเป็น 16 แขวง และ 1 เขต
ปกครองพิเศษ คือ นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงต่างๆ ประกอบด้วย เซกอง 
อัตตะปือ สาละวัน จําปาสัก สะหวันนะเขต คําม่วน บอลิคําไซ เวียงจันทน์ ไช
ยะบุลี หลวงพระบาง เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี อุดมไช หลวงนํ้าทา และบ่อ
แก้ว สําหรับภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาลาว ส่วนภาษาที่ใช้ในการติดต่อ 
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ธุรกิจ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และฝร่ังเศส สกุลเงินที่ใช้ภายในประเทศ 
คือ กีบ (Kib, LAK) 

 

3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ต้ังอยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพ้ืนที่
รวมประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ พ้ืนที่
ประเทศ ไทย) โดยมีแนวชายแดนซึ่งมีความยาวรวม 2,572 กิโลเมตร ติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ คือ ลาว ไทย และเวียดนาม โดยมีพ้ืนที่ชายฝ่ัง
ทะเลยาว 443 กิโลเมตร  

การแบ่งเขตปกครอง สามารถแบ่งออกเป็น 23 จังหวัด 1 ราชธานี คือ 
ราชธานีพนมเปญ สําหรับภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาเขมร ส่วนภาษาที่ใช้ใน
การติดต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษาไทย เวียดนาม อังกฤษ ฝร่ังเศส และจีน สกุลเงินที่
ใช้ภายในประเทศ คือ เรียล (Riel, KHR) และดอลล่าร์สหรัฐ (US Dollar, USD) 
 

4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันตกของคาบสมุทร
อินโดจีน โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 331,150 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ บริเวณแผ่นดินทั้งหมดของเวียดนาม มี
พ้ืนที่ประมาณ 328,000 ตารางกิโลเมตร นอกน้ันเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่าง 
ๆ นับพันเกาะเรียงรายต้ังแต่อ่าวตังเกี๋ย ไปจนถึงอ่าวไทย และมีพรมแดนติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ คือ จีน ลาว และกัมพูชา เวียดนาม โดยมี
พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลยาว 3,443 กิโลเมตร 
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การแบ่งเขตปกครอง แบ่งเป็น 59 จงัหวัด และ 5 นคร (กรุงฮานอย 
นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมินห์ และนครเกิ่นเทอ) สําหรับภาษาท่ีใช้ใน
ราชการคือ ภาษาเวียดนาม ส่วนภาษาทีใ่ช้ในการติดต่อธุรกิจ ได้แก ่
ภาษาอังกฤษ สกลุเงนิที่ใช้ภายในประเทศ คือ ดอง (Dong, VND) 

 
 

5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และต้ังอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทร
แปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทําให้
อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่าน
ช่องแคบสําคัญต่างๆ อาทิ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดรา และช่องแคบล็
อมบ็อก โดยมีพ้ืนที่รวมประมาณ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพ้ืนดิน 
2,027,087 ตารางกิโลเมตร พ้ืนนํ้า 3,166,163 ตารางกิโลเมตร อินโดนีเซีย
ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะ แต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 
3,000 เกาะ รวมอยู่ในพ้ืนที่ 4 ส่วนคือ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ หมู่เกาะซุนดาน้อย 
หมู่เกาะโมลุกกะ และปาปัว ซึ่งอยู่บนเกาะนิวกินี  

การแบ่งเขตปกครอง แบ่งเป็น 33 เขต ประกอบด้วย 28 จังหวัด 
(provinces - propinsi - propinsi) และเขตปกครองสถานะพิเศษ 5 แห่ง คือ 
กรุงจาการ์ตา เมืองยอกยอการ์ตา เมืองอาเจะห์ เมืองปาปัว และเมืองปาปัว
ตะวันตก สําหรับภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indone-
sia) ส่วนภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สกุลเงินที่ใช้
ภายในประเทศ คือ รูเปีย (Rupiah, IDR) 
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6) สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myan-
mar) เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่สุดบนคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 677,000 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝ่ังทะเลยาวถึง 2,000 ไมล์ และ
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 5 ประเทศ คือ บังคลาเทศ อินเดีย จีน 
ลาว และไทย 

การแบ่งเขตปกครองแบ่งเป็น 7 มณฑล คือ มณฑลเอยาวดี พะโค มาเกว 
มัณฑะเลย์ สะกาย ย่างกุ้ง และตะนาวศรี และ 7 รัฐ คือ รัฐชิน กะฉิน กะเหร่ียง 
กะยา มอญ ยะไข่ และฉาน (ไทใหญ่) สําหรับภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษา
พม่า สกุลเงินที่ใช้ภายในประเทศ คือ จ๊าต (Kyart, MMK)  

1.2 หน่วยงานรับผิดชอบด้านกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย 
วัตถุอันตรายและสารเคมี และการลงทุน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ทําการศึกษาในแต่ละประเทศ มีการบริหาร 

จัดการ และโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างกัน ดังน้ัน เพ่ือความชัดเจนในการ

วิเคราะห์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และโครงสร้างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตรายและสารเคมี และการลงทุนน้ัน คู่มือ

เอกสารการศึกษาฉบับน้ีจึงสรุปภาพรวมหน่วยงานราชการของประเทศสมาชิก

อาเซียนที่ทําการศึกษา โดยแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้าน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายวัตถุอันตรายและ

สารเคมี และกฎหมายการลงทุน ของประเทศที่ทําการศึกษาทั้ง 6 ประเทศ

แสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 6 
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รูปท่ี 1 โครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความ
ปลอดภัย กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี และกฎหมายการลงทุน ของประเทศไทย 

นายกรัฐมนตร ี

กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ 

กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า  สํานักงานปลัด 

กระทรวงพลังงาน 

กรมธุรกิจพลังงาน 

กรมเช้ือเพลิง 
ธรรมชาติ 

สํานักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน 

กรมพัฒนา
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมชลประทาน 

สํานักงานรัฐมนตรี 

สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

กรมการข้าว 

กรมประมง 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

กรมปศุสัตว์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมพัฒนาที่ดิน 

กรมวิชาการเกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมหม่อนไหม 

กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร 

กรมทรัพยากรน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

กระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

สํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษ 

กรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

กรมป่าไม้ 

กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

สํานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

สํานักงานรัฐมนตรี 
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กระทรวงการคลัง 

กระทรวงแรงงาน 

กรมสรรพากร 

สํานักงานรัฐมนตรี 

สํานักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน 

กรมการจัดหางาน 

กรมสวัสดิการและ 
คุ้มครองแรงงาน 

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

สํานักงาน 
ประกันสังคม 

อ่ืนๆ กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานรัฐมนตรี 

กรมการแพทย์ 

สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมควบคุมโรค 

กรมพัฒนาการแพทย์ 
แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

กรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ 

กรมสุขภาพจิต 

กรมอนามัย 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
อาหารและยา 

สํานักงานรัฐมนตรี 

กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

สํานักงานปลัด 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการ 

อ้อยและน้ําตาลทราย 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
และการเหมืองแร่ 

สํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

สํานักงานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สัญลักษณ ์
           ด้านสิ่งแวดล้อม 
           ด้านความปลอดภัย 
           ด้านวัตถุอันตรายและสารเคม ี
           ด้านการลงทุน 
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รูปท่ี 2 โครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความ
ปลอดภัย กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี และกฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 President 
National Assembly Government Carbinet 

Ministry of Natural 
Resources and 
Environment 

Ministry of Industry 
and Commerce 

Ministry of 
Planning and 
Investment 

Administrative office 

Personnel Division 

Planning and 
Cooperation Department 

Land Development 
Department 

Water Resource Department 

Enhancement of Environmental 
Quality Department 

Pollution Control Department 

Ministry of Labour 
and Social Welfare 

Provincial and City 
Level Labour and 

Social Welfare Division 

District and 
Municipality Level 
Labour and Social 
Welfare Division 

Forest Protection Department 

Lao’s River  Committee Secretariat  

Geological and Mineral Department 

Meteorological and Hydrology Department 

Disaster Protection and Climate Change Department 

Environmental and Social Impact Assessment 

Natural Resource and Environment Bereau 

Natural Resource and Environmental News and Information Center 

Domestic Trade 
Department 

Inspection Department 

Economic Research 
Institute  for Trade 

Small and Medium 
Enterprise Department 

Personnel and 
Organization Department 

Investment Promotion in 
General Business Department 

Industrial and Handicraft Department 

Permanent Secretary Department 

Planning and Cooperation Department 

Trade and Product Department 

Foreign Trade Policy Department 

Import and Export Department 

Committee for 
Promotion and 
Management of 

Investment (CPMI) 

Investment Promotion 
Department (IPD) at 

Central Level 

Department of Planning 
and Investment (DPI) at 

Local Level 

สัญลักษณ์ 
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ด้านความปลอดภัย 
    ด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี 
    ด้านการลงทุน 

Others 

Decentralization 
 
 

Provincial Natural and Environmental Committee 
Project Review and Approval for Project Coast under 5 and 3 Million 
USD and Project that Required IEE 
Enforcement and Monitoring 

 Province 
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รูปท่ี 3 โครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความ
ปลอดภัย กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี และกฎหมายการลงทุนของราชอาณาจักร
กัมพูชา  

President 
National Assembly Government Carbinet 

Ministry of 
Environment 

Ministry of Agriculture, 
Forestry, Fishery, Rural 

Development 

Ministry of 
Commerce 

Ministry of Labour and 
vocational Training 

Others 

Department of Planning  
and Legal Affair 

Department of 
Environmental 

Pollution Control 

Department of 
International Relation 

Department of 
Natural Conservations 

and Protection 

Department of 
Environmental 
Education and 

Communication 

Department of 
Natural Resource 
Assessment and  

Environmental Data 
Management 

Department of 
Environmental Impact 
Assessment Review 

Department of  
General Labour 

Department of  
Labour Inspection 

Department of  
Labour Dispute 

Department of  
Child Labour 

Department of Labour 
Market Information 

Department of 
Employment and 

Manpower 

Department of 
Occupational Health 

and Safety 

Department of General 
of Technical Education 

Department of Technical 
and Training Affair 

Department of National 
Capacity Standard 

Department of Forestry 
and Wildlife 

Department of Animal 
Health and Production 

Department of 
Accounting and 

Finance 

Department of 
Agronomy and  

Land Improvement 

Department of 
Planning Sanitation  
and International 

Department of 
Administration 

Department of Agro-
Industry 

Department of 
Personnel and HRD 

Department of Agricultural 
Machinery 

Department of Agricultural 
Extension 

Department of Agricultural 
Legislation 

Bureau of Agricultural Materials 

Accounting Department 

Legal Affairs Department 

Intellectual Property 
Department 

Green Trade Companies 

Domestic Trade Department 

Export Inspection and Fraud 
Suppression Department 

Trade Promotion 
Department 

Export Promotion 

ASEAN & IOS Department 

Foreign Trade Department 

Internal Trade Department 

Council for the 
Development of Cambodia 

(CDC) 

สัญลักษณ์ 
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ด้านความปลอดภัย 
    ด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี 
    ด้านการลงทุน 
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รูปท่ี 4 โครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความ
ปลอดภัย กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี และกฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม  

President 

Ministry of Natural 
Resources and 
Environment  

Ministry of 
Finance 

Ministry of Labour, 
Invalids and Social 

Affairs 

National Assembly Government Carbinet  

Department of 
Water Resources 

Management 

Department of Land 

Department of  
Land Registration 

and Statistics 

Department of 
Environment 

Department of EIA  
and Appraisal 

Department of 
Hydrometeorology 

Department of 
Science and 
Technology 

Vietnam Agency of 
Geology and 

Minerals 

Vietnam 
Environment 

Protection Agency 

Department of Labour and Wages 

Department of Social Insurance 

Department of Gender Equality 

Department of Legal Affairs 

Department of 
Planning and Finance 

Department of Organization 
and Personnel 

Department of Employment 
Department of Social Assistance 

Department of International 
Cooperation 

Department of Overseas Labour 
Department of Work Safety 

Department of National Devotees 
Department of Social Vices 

Prevention and Combat 

Department of Child Care  
and Protection 

Dirrectorate of Vocational 
Training 

Ministry’s Inspectorate  

Ministry’s Office 

สัญลักษณ์ 
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ด้านความปลอดภัย 
    ด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี 
    ด้านการลงทุน 
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Ministry of Industry 
and Trade Others Ministry of Planning 

and Investment 

General 
Departments, 

Agencies 

Vietnam 
Chemicals 

Agency 

Departments 

Department of 
Science and 
Technology 

Department of 
Local Trade, Trade 

and Tourism 

Department of 
Mountainous and 

Frontier Trade 

Department of Asia-
Pacific Market (Zone I) 

Department of Asia-
Pacific Market (Zone II) 

Department of 
Asia-Pacific Market 

(Zone III) 

Department of Africa, 
Western and South 

Asia Market (Zone IV) 

Department of 
Multilateral Trade 

Policy 

Department of Heavy 
Industry 

Department of Light 
Industry 

Department of Industry 

Department of 
Domestic Market 

Department of Banking  
and Financial Institutions 

Department of Accounting  
and Auditing Regulation 

Department of Emulation and Reward 

Department of Organization 
and Personnel 

Department of International 
Cooperation 

Department of Tax Policy 

Department of Investment 

Department of State Budget 

Department of Planning and 
Investment 

Department of Planning and Finance 

Department of Public, 
Expenditure 

Decentralization 
 
 
 
 

Provincial People Council Governments 
 Project Review and Approval  
 Enforcement and Monitoring 

 Province 
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รูปท่ี 5 โครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความ
ปลอดภัย กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี และกฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  

President 

Vice President Coordinating Minister, Ministry, State Ministry and Others 

Ministry of Manpower 
and Transmigration 

Ministry of 
Health 

Ministry of Trade  State Ministry of Environment Others 

Secretariat General 

Inspectorate General 

Research, Development 
and Information Board 

Directorate General of 
Training and Productivity 

Development 

Directorate General of 
Settlement Preparation 

and Transmigration 
Placement Development 

Directorate General of 
Transmigration 

Community and Area 
Development 

Directorate General of 
Placement Development 

Directorate General of 
Oversea Employment 

Development 

Directorate General of 
Industrial Relations 
Development and 

Workers Social Security 

Directorate General of 
Domestic Trade 

Directorate General of 
Standardization and 
Consumer Protection 

Directorate General of 
Foreign Trade 

Directorate General of 
International Trade 

Cooperation 

Commodity of Futures 
Trading Regulatory Agency 

Trade Policy Analysis and 
Development Agency 

Directorate General of 
National Trade Cooperation 

Indonesia Investment 
Coordinating Board (BKPM) 

Deputy of Environmental 
Management 

Deputy of Environmental Pollution 
Control 

Deputy of Environmental 
Compliance 

Deputy of Environmental 
Communication and Community 

Empowerment 

Deputy of Technical Infrastructure 
and Capacity Building 

Deputy of Damage Control for 
Environment and Climate Change 

Deputy of Hazardous and Toxic 
Substance,  Hazardous and Toxic 

Waste and Waste (B3) 

Other Deputies/Units 

สัญลักษณ์ 
    ด้านสิ่งแวดล้อม 
    ด้านความปลอดภัย 
    ด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี 
    ด้านการลงทุน 

Decentralization 
 Province, Regency/City 

 Issue Provincial, Regency/City 
Regulations 

 Issue Permits 
 Enforcement Regulations and 

Monitoring 
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รูปท่ี 6 โครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความ
ปลอดภัย กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี และกฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์  

President 

Vice President Ministry 

Ministry of Environment 
Conservation and 

Forestry 

Ministry of Agriculture 
and Irrigation 

Ministry of 
Commerce 

Ministry of Labour 
Employment and 

Social Security 

Others 

Union Attorney 

Ministry of 
Industry 

Department of 
Planning and Statistics 

Department of Forestry 

Department of Dry 
Zone and Greening 

Department of 
Labour 

Department of 
Labour Relation 
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 2. กฎหมาย และข้อกําหนดสําคัญด้านต่างๆ 

2.1 กฎหมายส่ิงแวดล้อม 

1) ประเทศไทย 

รายการกฎหมายส่ิงแวดล้อมสําคัญที่บังคับใช้ในประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ประกอบด้วย เน้ือหาท้ังหมด 7 หมวด 115 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อม 
การคุ้มครองส่ิงแวดล้อม การควบคุมมลพิษ มาตรการส่งเสริม ความ
รับผิดชอบทางแพ่ง และบทกําหนดโทษ 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 3 
หมวด 68 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การประกอบกิจการโรงงาน 
การกํากับและดูแลโรงงาน และบทกําหนดโทษ 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เน้ือหา
ทั้ งหมด 16 หมวด 90 มาตรา  โดยมีสาระสําคัญคือ บททั่วไป 
คณะกรรมการสาธารณสุข การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะ
ของอาคาร เหตุรําคาญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ อํานาจหน้าที่ 
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ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข หนังสือรับรอง
การแจ้ง ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การอุทธรณ์ บท
กําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล  

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2552, ฉบับที่ 2 
(31 ส.ค. 2553) และฉบับที่ 3 (24 เม.ย.2555) โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดประเภทโครงการหรือกิจการ รวม 34 ประเภท ที่จะต้อง
จัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือกิจการที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม  ลงวันที่ 31 ส.ค.2553 และ ฉบับที่ 2 (19 พ.ย.2553) 
โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดประเภทโครงการหรือกิจการ รวม 11 
ประเภท ที่จะต้องจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2539) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
แหล่งกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม  
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ลงวันที่ 3 ม.ค. 2539 โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดค่ามาตรฐาน
ควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และวิธีการตรวจวัดค่า
คุณภาพนํ้าทิ้งต่างๆ 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและ
ขนาด ลงวันที่ 29 ธ.ค.2548 โดยมีสาระสําคัญคือการแบ่งประเภท
ของอาคาร ค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง และวิธีการตรวจวัดค่า
คุณภาพนํ้าทิ้งต่างๆ 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 18 พ.ย.2549 และ วันที่ 10 ส.ค.2553 
โดยมีสาระสําคัญคือการกําหนดค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศท่ี
ระบายออกจากปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม และวิธีการตรวจวัดค่า
คุณภาพอากาศต่างๆ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ .ศ .2539) เรื่อง 
กําหนดคุณลักษณะของนํ้าท้ิงที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ลงวันที่ 14 มิ.ย.2539 โดยมีสาระสําคัญคือการกําหนดค่ามาตรฐาน
ควบคุมคุณภาพนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
วิธีการตรวจวัดค่าคุณภาพนํ้าทิ้งต่างๆตามคู่มือวิเคราะห์น้ําและนํ้าเสีย 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณสารเจือปน
ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ .ศ . 2548 ลงวันที่ 31 
ต.ค.2549 โดยมีสาระสําคัญคือการกําหนดค่ามาตรฐานควบคุม
ปริมาณสารเจือปนในอากาศ วิธีการตรวจวัดค่าปริมาณสารเจือปนที่
ระบายออกจากปล่องโรงงาน และการรายงานผลการตรวจวัดค่า
ปริมาณสารเจือปนในอากาศ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียงรบกวน 
และ ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 
ลงวันที่ 25 ม.ค. 2549 โดยมีสาระสําคัญคือการกําหนดค่ามาตรฐาน
ของระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียง
สูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด โดยมี
สาระสําคัญคือการกําหนดรหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การ
รวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ผู้บําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และบทเฉพาะกาล 

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รายการกฎหมายสิ่ งแวดล้อมสํา คัญที่บั ง คับใ ช้ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มี
รายละเอียดดังน้ี 
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 กฎหมายพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 29/NA พ.ศ. 
2555 ลงวนัที ่29 ธ.ค. 2555 (Law on Environmental Protection 
(Revision), No.2 9 /NA dated December 2 9 , 2 0 1 2 ) 
ประกอบด้วย 13 ส่วน 99 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนด
บทบัญญัติทั่วไป ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปกปักษ์ รักษา
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การบูรณะ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การป้องกันเหตุการณ์เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ กองปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ข้อห้าม การแก้ไข
ข้อขัดแย้ง การคุ้มครองและตรวจตรา การกําหนดวันสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแบบและตราประทับ นโยบายต่อผู้มี
ผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย 

 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม เลขที่ 01/99/NA 
พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2542  (Law on The Processing In-
dustry, No.01/99/NA, dated April 3, 1999) ประกอบด้วย 7 
ส่วน 60 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดบทบัญญัติทั่วไป 
การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การลงทุน
และการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หน่วยงาน
ตรวจสอบ และนโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการสําหรับผู้ละเมิด
กฎหมาย 
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 ดํารัสว่าด้วยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เลขที่ 112/PM 
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 ก.พ.2553 (Decree on Environmental 
Impact Assessment, No.112/PM dated February 16, 2010) 
ประกอบด้วย 9 ส่วน 42 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนด
บทบัญญัติทั่วไป กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การ
ติดตามและการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนโครงการ 
และการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจตราและการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม การเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ การเปิดเผย
ข้อมูล การคัดค้านด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายต่อผู้มีผลงาน
และมาตรการต่อผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย  

 ข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐานส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เลขที่ 2734/PMO 
WREA พ.ศ.2552 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2552 (Agreement on The Na-
tional Environmental Standards No.2 7 3 4 /PMO WREA, 
dated 7 December 2009) ประกอบด้วย 5 หมวด 15 มาตรา โดย
มีสาระสําคัญคือ การกําหนดค่าควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม รางวัลสําหรับผู้ปฏิบัติตาม และบทลงโทษสําหรับผู้ละเมิด
ข้อตกลงฯ และบทบัญญัติสุดท้าย 

3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสําคัญที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชา
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 
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 กฎหมายพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เลขที่ NS/RKM/1296/36 พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2539 
(Preah Reach Kram : Law on Environmental Protection and 
Natural Resource Management, No. NS/RKM/1 2 9 6 /3 6 
dated November 18, 1996) ประกอบด้วย 10 หมวด 27 มาตรา 
โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดบทบัญญัติทั่วไป แผนสิ่งแวดล้อม
ระดับเขตและระดับชาติ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การติดตาม บันทึก 
และตรวจสอบ การเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชน กองทุน
สิ่งแวดล้อม บทลงโทษ เงื่อนไขการบังคับใช้ และบทบัญญัติสุดท้าย 

 กฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียที่ เป็นของแข็ง เลขที่ 36 
ANRK.BK พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2542 (Sub-decree on 
Solid Waste Management, No. 36 ANRK.BK dated April 27, 
1999) ประกอบด้วย 6 หมวด 32 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การ
กําหนดบทบัญญัติทั่วไป การจัดการขยะหรือของเสียจากบ้านเรือน 
การจัดการขยะอันตราย การติดตามและตรวจสอบการจัดการขยะ
อันตราย บทลงโทษ และบทบัญญัติสุดท้าย 

 กฎหมายว่าด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เลขที่ 
72 ANRK.BK พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2542 (Sub-decree on 
Environment Impact Assessment Process, No.72 ANRK.BK, 
dated August 11,1999) ประกอบด้วย 8 หมวด 34 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ การกําหนดบทบัญญัติทั่วไป ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน โครงการที่จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบต่อ  
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สิ่งแวดล้อม เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ บทลงโทษ และบทบัญญัติ
สุดท้าย 

 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษทางนํ้า เลขท่ี 27 ANRK.BK 
พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 6 เม.ย. 2542 (Sub-decree on Water Pollu-
tion Control, No.2 7  ANRK.BK dated April 6 , 1 9 9 9 ) 
ประกอบด้วย 8 หมวด 39 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนด
บทบัญญัติทั่วไป มาตรฐานควบคุมสําหรับของเสียและสารอันตรายท่ี
ระบายออก การอนุญาตการปล่อยนํ้าทิ้ง การติดตามแหล่งกําเนิด
มลพิษ การติดตามมลพิษทางนํ้าในพ้ืนที่หรือแหล่งนํ้าสาธารณะ 
บทลงโทษ และบทบัญญัติสุดท้าย 

 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวน 
เลขท่ี 42 ANRK.BK พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 10 ก.ค.2543 (Anukret 
on The Control of Air Pollution and Noise Disturbance, 
No.42 ANRK.BK, dated July 10, 2000) ประกอบด้วย 8 หมวด 
38 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดบทบัญญัติทั่วไป 
มาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง การขอใบอนุญาต การ
ติดตามแหล่งกําเนิดมลพิษ การติดตามคุณภาพอากาศ กระบวนการ
ตรวจสอบ บทลงโทษ และบทบัญญัติสุดท้าย  

4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสําคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 
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 กฎหมายพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม เลขที่ 52/2005-QH11 พ.ศ. 2548 ลง
วันที่ 29 พ.ย. 2548 (Law on Protection of The Environment, 
No. 52/2005-QH11 dated November 29, 2005) ประกอบด้วย 
15 หมวด 136 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดบทบัญญัติ
ทั่วไป มาตรฐานสิ่งแวดล้อม การประเมินผลสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดทํามาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันสิ่งแวดล้อมในภาคการผลิต ธุรกิจ 
และภาคบริการ การป้องกันและจัดการส่ิงแวดล้อมในศูนย์กลางเมือง 
และพ้ืนที่อยู่อาศัย การป้องกันสิ่งแวดล้อมชายฝ่ังทะเล แม่น้ํา และ
แหล่งนํ้า การจัดการของเสีย การป้องกันและตอบสนองอุบัติภัยด้าน
สิ่งแวดล้อม การติดตามและข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม การ
ป้องกันสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การตรวจสอบ แก้ไข
ปัญหา และการร้องทุกข์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การชดเชย 
ค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย 

 กฎหมายภาษีส่ิงแวดล้อม เลขที่ 57/2010-QH12 พ.ศ. 2553  
ลงวันที่ 15 พ.ย. 2553 (Law on Environment Protection Tax, 
No.57/2010/QH12 dated November 15, 2010) ประกอบด้วย 
4 หมวด 13 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดบทบัญญัติทั่วไป 
ฐานภาษี การแจ้ง การคํานวณ และการจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อม และการ
บังคับใช้กฎหมาย 
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 กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียมแนวทางการประเมินด้านส่ิงแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
เลขท่ี 29/2011/ND-CP พ .ศ . 2554 ลงวันที่ 18 เม .ย . 2554 
(Decree on Providing Strategic Environmental Assessment, 
Environmental Impact Assessment and Environmental Pro-
tection Commitment, No.29/2011/ND-CP, dated 18 April 
2011) ประกอบด้วย 5 หมวด 41 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การ
กําหนดบทบัญญัติทั่วไป แนวทางการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพิจารณาและการอนุมติ
โครงการเพ่ือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย 

 กฎหมายว่าด้วยระเบียบและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย
พิทักษ์ส่ิงแวดล้อมในบางมาตรา เลขที่ 80/ND-CP พ.ศ. 2539 ลง
วั นที่  9  ส .ค . 2 5 39  (Decree on Detailed Regulations and 
Guidelines for Implementation of Some Articles of Law on 
Environmental Protection, No. 80/ND-CP dated August 9 , 
2006) ประกอบด้วย 3 หมวด 25 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือการ
กําหนดบทบัญญัติทั่วไป รายละเอียดระเบียบข้อบังคับ และการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

 กฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียที่เป็นของแข็ง เลขที่ 
59/2007/ND-CP พ.ศ. 2550  ลงวันท่ี 9 เม.ย. 2550 (Decree on 
Solid Waste Management, No.59/2007/ND-CP dated April 
9, 2007) ประกอบด้วย 8 หมวด 42 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ 
การกําหนดบทบัญญัติทั่วไป การวางแผนและการลงทุนด้านการจัด  
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จัดการของเสยีที่เป็นของแข็ง การคัดแยกของเสียทีเ่ป็นของแขง็ การ
เก็บและการขนส่งของเสียที่เป็นของแข็ง การกําจัดของเสียทีเ่ป็น
ของแข็ง ค่าใช้จ่ายสาํหรับการจดัการของเสียทีเ่ป็นของแข็ง การ
ตรวจสอบและการจดัการกับผู้ละเมิด และการบังคบัใช้กฎหมาย  

 กฎหมายว่าด้วยการคิดค่าธรรมเนียมการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมสําหรับ
ของเสียที่เป็นของแข็ง เลขที่ 174/2007/ND-CP พ.ศ. 2550 ลง
วันที่ 29 เม.ย. 2550 (Decree on the Environmental Protec-
tion Charges for Solid Waste, No.174/2007/ND-CP, dated 
November 29, 2007) ประกอบด้วย 3 หมวด 14 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ การกําหนดบทบัญญัติทั่วไป อัตรา ระบบการเก็บ การ
จ่าย ค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสําหรับ
ของเสียท่ีเป็นของแข็ง และการบังคับใช้ 

 ประกาศว่าด้วยการบังคับใช้มาตรฐานส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เลขท่ี 
25/2009/TT-BTNMT พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2552 
(Circular on Promulgation of The National Technical Regu-
lation on Environment No. 25/2009/TT-BTNMT dated No-
vember 16, 2009) และ เลขที่ 39/2010/TT-BTNMT พ.ศ. 2553 
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2553 (Circular on The National Technical 
Regulation on Environment No. 39/2010/TT-BTNMT dated 
December 16, 2010) กําหนดค่าควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดลอ้มต่างๆ 
และหมายเลขอ้างอิง  
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5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสําคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 กฎหมายพิทักษ์และจัดการส่ิงแวดล้อม เลขที่ 32/2009 พ.ศ.2552 
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2552  (Law on Environmental Protection and 
Management, No.3 2 /2 0 0 9  dated October 3 , 2 0 0 9 ) 
ประกอบด้วย 17 หมวด 127 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติ
ทั่วไป หลักการ เป้าหมาย และขอบเขต การวางแผนงาน การนําไปใช้
ประโยชน์ การควบคุม การสงวนรักษา การบริหารจัดการวัตถุ
อันตรายและสารพิษ ระบบข้อมูล หน้าที่ ความรับผิดชอบของรัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่น สิทธิ หน้าที่ และข้อห้าม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การให้คําปรึกษา และการแทรกแซงการบริหาร การ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและการให้การ
รับรอง บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทสรุปสุดท้าย 

 กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  เลขที่ 
27/1999 พ.ศ.2542 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2542 (Government Regu-
lation Concerning Environmental Impact Assessment, 
No.27/1999 dated May 7, 1999) ประกอบด้วย 9 หมวด 42 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป ผู้มีอํานาจในการ
ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ การ
สนับสนุน การควบคุม การมีส่วนร่วมของชุมชน การเงิน ระยะเปลี่ยน
ผ่าน และบทสรุปสุดท้าย 
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 กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  เลขที่ 
51/1993 พ.ศ.2536 ลงวันที่ 23 ต.ค. 2536 (Government Regu-
lation on Environmental Impact Assessment, No.51/1993 
dated October 23, 1993) ประกอบด้วย 6 หมวด 29 มาตรา โดย
มีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจัดการ การพัฒนา การควบคุม 
การเงิน และบทสรุปสุดท้าย 

 กฎหมายว่าการจัดการขยะและของเสียอันตราย เลขที่ 19/1994 
พ.ศ.2537 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2537  (Government Regulation 
Regarding Hazardous and Toxic Waste Management, 
No.19/1994 dated April 30, 1994) ประกอบด้วย 8 หมวด 42 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การเก็บและการขนส่ง 
กระบวนการ การอนุญาต การควบคุม บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน 
และบทสรุปสุดท้าย 

 กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม เลขท่ี 
KEP-51/MENLH/10/1995 พ.ศ.2538 ลงวันที่ 23 ต.ค. 2538 
(Ministerial Decree of The State Minister of Environment 
Affairs on the Liquid Waste Quality Standard for Industrial 
Activities, No KEP-51/MENLH/10/1995 dated October 23, 
1995) ประกอบด้วย 10 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดค่า
มาตรฐานนํ้าทิ้งจากกิจกรรมอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะ 
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6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสําคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม  มี
รายละเอียดดังน้ี 

 กฎหมายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เลขที่ 9/2012 พ.ศ. 2555 (The En-
vironmental Conservation Law, The Pyidaungsu Hluttaw 
Law No.9/2012 dated March 30, 2012) ประกอบด้วย 14 หมวด 
42 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดนิยาม วัตถุประสงค์ การ
จัดต้ังคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงหน่วยงานรับผิดชอบ การบริการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการก่อนการได้รับอนุญาตการวาง
หลักประกัน ข้อห้าม บทลงโทษ และอ่ืน ๆ 

ในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี ประสบปัญหาค่อนข้างมาก
ในด้านการสื่อสารกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเข้าใจในเน้ือหา
ของกฎหมาย และเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายอ่ืน ๆ ในประเทศสมาชิก
อาเซียน พบว่ากฎหมายอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมฉบับปี พ .ศ . 2555 นี้จะมี
รายละเอียดและความชัดเจนในข้อกฎหมายน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ดังน้ัน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงจําเป็นต้องออกกฎหมายย่อยหรือกฎหมาย
รองอีกเป็นจํานวนมาก เพ่ือให้เกิดความชัดเจนทั้งต่อหน่วยงานราชการ และผู้
ลงทุนจากภาคเอกชน 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ พระราชบญัญัติส่งเสริม
และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 

กฎหมายพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 
(ฉบับปรบัปรุง) Law on 
Environmental 
Protection, No.29/NA 
dated December 29, 
2012 (Amendment) 

กฎหมายพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาต ิพ.ศ. 2539 
(Law on Environment 
Protection and Natu-
ral Resource Man-
agement, 1996) 

1. สาระสาํคญั  ประกอบดัวย 7 หมวด 115 มาตรา 
มีสาระครอบคลุมถึง การกําหนด
คณะกรรม การสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พร้อมกําหนดอํานาจหน้าท่ี กองทุน
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เขต
อนุรักษ์และพื้นท่ีคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และการทํารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส่วนการควบคุมมลพิษ ครอบคลุม
ถึงการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ อํานาจและหน้าท่ี มาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหลง่กําเนดิ การ
กําหนดเขตควบคมุมลพิษ เพ่ือ
ประโยชน์การจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด มลพิษอากาศและ
เสียงมลพิษทางน้ํา มลพิษอ่ืนและ
ของเสียอันตราย การตรวจสอบและ
ควบคุม การกําหนดอัตราค่าบริการ 

เป็นฉบับปรับปรุงจากปี พ.ศ.2542 
เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศและ
โลก ประกอบด้วย 13 ส่วน 99 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญครอบคลมุ
ถึง วัตถุประสงค์ หลักการ 
กฎระเบียบและมาตรการเกี่ยวกับ
การคุม้ครอง ตรวจตรา สงวนรกัษา 
การควบคมุและการบูรณะฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้มีคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มท่ีด ีมีบทบญัญตัเิกี่ยวกับ
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมมลพิษ ภาวะท่ีเกิดจากฝีมือ
มนษุย์และธรรมชาติและกําหนด
หนว่ยงาน รับผิดชอบโดยมี
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
โดยการสร้างสมดุลระหว่าง 
เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังมีส่วนร่วมในการลดภาวะ
โลกร้อน  

ประกอบด้วย 10 หมวด 27 มาตรา 
มีสาระครอบคลมุถึงวัตถุประสงค์
ของกฎหมาย เพ่ือพิทักษ์และ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพด้วยการป้องกัน ลด และ
ควบคุมมลภาวะ การประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มก่อนการ
ตัดสินใจอนุมัติโครงการโดย
รัฐบาล การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ 
ป้องกัน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การขจัด
กฎหมายท่ีขัดแย้ง และส่งเสริม
การทําลายสิ่งแวดล้อม  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีบังคับใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปในประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ กฎหมายพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 
(Law on Environ-
mental Protection 
2005) 

กฎหมายพิทักษ์และจัดการ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2552 
(Law on Environ-
mental Protection 
and Management, 
No.32/2009 dated Oc-
tober 3, 2009) 

กฎหมายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เลขท่ี 
9/2012 พ.ศ. 2555 
(The Environmental 
Conservation Law, 
The Pyidaungsu 
Hluttaw Law 
No.9/2012 dated 
March 30, 2012) 

1. สาระสาํคญั  ประกอบด้วย 15 หมวด 136 
มาตรา มีจุดประสงค์เพ่ือควบคุม
กิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์รักษา
สิ่งแวดล้อม นโยบาย มาตรการและ
ทรัพยากรท่ีใช้ในการป้องกันและ
รักษาส่ิงแวดล้อมความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน ตลอดจน ครอบครัว 
ในการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยมีการ
กําหนดให้ภาคการผลิต ภาคธุรกิจ 
และภาคบริการให้มีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) มาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการ
มลพิษ การบําบัดน้ําเสีย อากาศเสีย 
ขยะ และขยะอันตราย ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนครอบคลุมถึง
การจ่ายค่าภาษีสิง่แวดล้อม 
(Environmental Tax) และ
ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Protection 
Fees) รวมท้ังนโยบายด้าน 

ประกอบด้วย 17 หมวด 127 
มาตรา โดยมีเนื้อหาโดยสรุปของ
กฎหมายสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ผ่านการวาง
นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล 
การพัฒนา การบํารุงรักษาการฟ้ืนฟู 
การให้คําปรึกษาแนะนําและการ
ควบคุม การพิทักษ์และบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมจะดําเนินการใน
ทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน 
ประกอบด้วยข้ันตอนการจัดเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทํา
แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การ
กําหนดประเภทและชนิดของ
โครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทํา
การประเมินผลสิ่งแวดล้อมเชิงกล
ยุทธ์ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การให้ใบอนุญาต 

มีเนื้อหา 14 หมวด 42 มาตรา 
ครอบคลุม นยิาม วตัถุประสงค ์การ
จดัต้ังคณะกรรมการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
กระทรวง หนว่ยงานรบัผดิชอบ 
การบรกิารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคณุภาพ
สิง่แวดลอ้ม การอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการ
ก่อนการได้รับอนุญาตการวาง
หลักประกัน ข้อห้าม บทลงโทษ 
และอื่นๆ 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

1. สาระสาํคญั (ต่อ) ในการกําจัดของเสีย กําหนดสิทธิ
การขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
จากทางราชการไว้ในมาตรการ
ส่งเสริม โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร นอกจากน้ี ได้กําหนด
ความรับผิดทางแพ่งและบทลงโทษ 
สําหรับผู้ท่ีก่อให้เกิดหรือเป็น
แหล่งกําเนิดของการรั่วไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษ  

  

2.1 การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการ หรือ
กิจการ ซ่ึงต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทํารายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ลงวันท่ี 24 เม.ย.2555 และ
ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2556) กําหนดให้
โครงการหรอืกจิการ รวม 34 
ประเภท ท่ีจะต้องจัดทํารายงาน 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการ หรือ
กิจการท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรนุแรง 
รวมท้ังด้านคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ ที่สว่นราชการ เอกชน
จะต้องทํารายงานวเิคราะห ์    

ดํารัสว่าด้วยการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม เลขท่ี 112/
PM ลงวันท่ี 16 ก.พ.2553 (The 
Decree on Environmental 
Impact Assessment No.112/
PM dated 16 February 2010) 
ประกอบด้วย 9 ส่วน 42 มาตรา 
โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนด
บทบัญญัติท่ัวไป กระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
การติดตามและการจัดการ 
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
โครงการ และการปฏิบัติตาม
แผนการติดตามตรวจตราและการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 
การเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ 
การเปิดเผยข้อมูล การคัดค้านด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายต่อผู้
มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิด 
และบทบัญญัติสุดท้าย โดย
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
กําหนดประเภทและขนาดโครงการ
ท่ีจะต้องทํารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ท้ังโครงการของรัฐบาล
และเอกชน เพ่ือประกันว่า โครงการ 

กฎหมายว่าด้วยกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เลขท่ี 72 ANRK.BK พ.ศ. 2542 
(Sub-decree on Environ-
ment Impact Assessment 
Process No.72 ANRK.BK 
1999) ประกอบด้วย 8 หมวด 34 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การ
กําหนดบทบัญญัติท่ัวไป ความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
โครงการท่ีจะต้องจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เงื่อนไขในการอนุมัติ
โครงการ บทลงโทษ และ
บทบัญญัติสุดท้าย โดยกฎหมาย
ฉบับนี้มีการกําหนดประเภทและ
ชนิดของโครงการท้ังหมด 80 
ประเภทท่ีจะต้องทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
1. สาระสาํคญั (ต่อ) การจัดการของเสียอันตราย การ

จัดการขยะท่ัวไป การจัดการน้ําเสีย 
และการจัดการและควบคุมฝุ่น 
มลภาวะอากาศ เสียง การ
สั่นสะเทือน แสงสว่าง  

สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ
อันตรายและสารเคมีอันตราย 
บทบาทและสิทธิชุมชนในการ
บริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม 
การติดตามตรวจสอบระบบข้อมูล
สิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ข้อมูล การ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการลงโทษ  

 

2.1 การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียมแนว
ทางการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2554 (Decree 
No.29/2011/ND-CP date 18 
April 2011 on Providing Stra-
tegic Environmental Assess-
ment, Environmental Im-
pact Assessment and Envi-
ronmental Protection Com-
mitment) ประกอบด้วย 5 หมวด 
41 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ 
การจัดทํารายงานประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ 
ของนโยบายและแผนงาน การ
จัดทําการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) กําหนดประเภท
และขนาดโครงการท่ีต้องจัดทํา
รายงานท้ังหมด 102 ประเภท การ
พิจารณาอนุมัติรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติ
ตามพันธะสัญญาในการป้องกัน 

 กฎหมายเก่ียวกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2542 (Regulation No 
27/1999 Concerning Envi-
ronmental Impact Assess-
ment) ประกอบด้วย 9 หมวด 
42 มาตรา ได้แก่หมวด
บทบัญญัติท่ัวไป ผู้มีอํานาจใน
การประเมินและวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การ
จัดการ การสนับสนุน การ
ควบคุม การมีส่วนร่วมของชุมชน 
การเงิน ระยะเปลี่ยนผ่าน และ
บทสรุปสุดท้าย  ซ่ึงกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ปรับปรุงมาจากฉบับ 
พ.ศ. 2536 โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมถึง การกําหนด
ประเภท โครงการท่ีจะต้อง
ทําการศึกษา EIA กระบวนการ
และขั้นตอนการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการ บทบาทของชุมชนในการ
จัดทํารายงาน EIA และการ
เห็นชอบโครงการ  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการจัดทํา
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้กระทรวง
อนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ 
แต่อยู่ระหว่างการร่างและคาดว่า
จะประกาศใช้เร็วๆ นี้ 

2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

2.1 การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 นั้นจะมิก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมี
มาตรการลดผลกระทบและมี
แผนการติดตามตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม  

 

2.2 มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

ไม่มีกฎหมายมาตรฐานรวม แต่มี
กฎหมายย่อยตามประเภทคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

ข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2552 
(Agreement on National 
Environmental Standards 
No.2734/PMO MONRE, dated 
7 December 2009) ซ่ึงรวมถึง
มาตรฐานด้าน น้ํา ดิน อากาศ และ
เสียง ให้มาอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับ
เดียวเพ่ือสะดวกในการควบคุม 
ติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหา 
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและ
ผู้ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
ประเภทของมาตรฐานประกอบด้วย
มาตรฐานคุณภาพนํ้าด่ืม มาตรฐาน 

ไม่มีกฎหมายมาตรฐานรวม แต่มี
กฎหมายย่อยตามประเภท
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
2.1 การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

การจัดการของเสียอันตราย การ
จัดการขยะท่ัวไป การจัดการน้ําเสีย 
และการจัดการและควบคุมฝุ่น 
มลภาวะอากาศ เสียง การ
สั่นสะเทือน แสงสว่าง  

 กฎหมายว่าด้วยการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เลขท่ี 
51/1993 พ.ศ.2536 ลงวันท่ี 23 
ต.ค. 2536 (Government 
Regulation on 
Environmental Impact 
Assessment, No.51/1993 
dated October 23, 1993) 
ประกอบด้วย 6 หมวด 29 
มาตรา ได้แก่หมวดบทบัญญัติ
ท่ัวไป การจัดการการพัฒนา การ
ควบคุมการเงิน และบทสรุป
สุดท้าย ซ่ึงมีสาระสําคัญคือ การ
กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน แต่
ส่วนใหญ่เป็นการกําหนดใน
ภาพรวม ไม่ได้มีการระบุ
โครงการท่ีชัดเจนเหมือนประเทศ
อ่ืน  เช่น โครงการท่ีต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 
ได้แก่ การก่อสร้างถนน ทาง
รถไฟ เข่ือน การทําเหมือง เป็น
ต้น  

 

2.2 มาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 ประกาศว่าด้วยการบังคับใช้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เลขท่ี16/2008/QD-BTNMT 
พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 31 ธ.ค. 
2551 (Decision on 
Promulgating The 
National Technical 
Regulation No.16/2008/
QD -BTNMT dated 
December 31, 2008)  ซ่ึง
กําหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดิน น้ําใต้ดิน น้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

ไม่มีกฎหมายมาตรฐานรวม แต่มี
กฎหมายย่อยตามประเภทคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ภายใต้
กระทรวงอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
ป่าไม้ 
แต่คาดว่าอยู่ระหว่างการร่างและ
จะประกาศใช้เร็วๆ นี้ 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

2.2 มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 น้ําด่ืมบรรจุขวด มาตรฐานน้ําใต้ดิน
และผิวดิน มาตรฐานคุณภาพดิน 
มาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐาน
ด้านเสียง มาตรฐานน้ําเสีย
อุตสาหกรรมประเภทท่ัวไปและ
ประเภทเฉพาะอุตสาหกรรม 
มาตรฐานน้ําท้ิงจากย่านชุมชน 
โรงแรม อาคารพาณิชย์ 
โรงพยาบาล และที่อยู่อาศัย  
มาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารและพ้ืนท่ี
สาธารณะ มาตรฐานการปล่อย
มลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย
อากาศอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 
มาตรฐานมลพิษในสถานท่ีทํางาน 
มาตรฐานการปล่อยมลพิษจากยาน
ยนต์ มาตรฐานเสียงจาก
แหล่งกําเนิดต่าง ๆ รวมท้ังกําหนด
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน  

 

2.2.1 มาตรฐานคุณภาพน้ํา   ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคมุการ
ระบายน้ําทิง้จากแหลง่กําเนดิ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และนิคมอุตสาหกรรม  ลงวันท่ี 
3 ม.ค. 2539 โดยมสีาระสําคญั
คอื  

ข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2552  
ได้ระบุมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพนํ้าท้ิง โดยแยกเป็น
อุตสาหกรรม ดังนี้ 
มาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงสําหรับ

อุตสาหกรรมท่ัวไป 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
มลพิษทางน้ํา พ.ศ. 2542 (Sub-
decree on Water Pollution 
Control, 1999 ) ประกอบด้วย 8 
หมวด 39 มาตรา โดยมีสาระสําคญั
คอื การกําหนดบทบญัญตัท่ัิวไป 
มาตรฐานควบคมุสําหรบัของเสยี 
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
2.2 มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 ประกาศว่าด้วยการบังคับใช้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เลขท่ี 25/2009/TT-BTNMT 
พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 16 พ.ย. 
2552 (Circular on 
Promulgation of The 
National Technical 
Regulation on 
Environment  No. 25/2009/
TT-BTNMT dated 
November 16, 2009) กําหนด
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น 
มาตรฐานขยะอันตราย มาตรฐาน
อากาศและฝุ่น 

 ประกาศว่าด้วยการบังคับใช้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เลขท่ี 39/2010/TT-BTNMT 
พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 
2553 (Circular on The 
National Technical 
Regulation on 
Environment No. 39/2010/
TT-BTNMT dated 
December 16, 2010) ซ่ึง
กําหนดค่าควบคุมมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น มาตรฐาน
ระดับเสียง และการสั่นสะเทือน 
น้ําท้ิงจากสถานบีริการน้ํามัน  

  

2.2.1 มาตรฐานคุณภาพน้ํา  ตามประกาศเลขท่ี16/2008/QD-
BTNMT กําหนดมาตรฐานดังนี้ 
QCVN 08: 2008/BTNMT: Sur-

face Water Quality มีการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้น้ํา เช่น 
การใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค
การเกษตร และการคมนาคม  

กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพ
น้ําเสียจากอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2538  (Ministerial Decree 
of The State Minister of Envi-
ronment Affairs on the Liquid 
Waste Quality Standard for 
Industrial Activities, No KEP-
51/MENLH/10/1995  

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ภายใต้
กระทรวงอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
ป่าไม้ 
แต่คาดว่าอยู่ระหว่างการร่างและ
จะประกาศใช้เร็วๆ นี้ 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

2.2.1 มาตรฐานคุณภาพน้ํา  
(ต่อ) 

การกําหนดคา่มาตรฐานควบคมุ
คณุภาพน้ําท้ิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรม และวิธกีารตรวจวัด
คา่คณุภาพน้ําท้ิงต่างๆ  

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม เรือ่งกําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภท
และขนาด ลงวันท่ี 29 ธ.ค.2548 
มีสาระสําคญัคอืการแบง่ประเภท
ของอาคาร การกําหนดคา่
มาตรฐานควบคมุคณุภาพน้ําท้ิง 
และวธิกีารตรวจวัดคา่คณุภาพน้ํา
ท้ิงต่างๆ  

 

 มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจาก
อุตสาหกรรมน้ําตาลอ้อย 

 มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจาก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม 

 มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจาก
อุตสาหกรรมกระดาษ  

 มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงจาก
อุตสาหกรรมผลิตเย่ือกระดาษ 

 มาตรฐานคณุภาพน้ําท้ิงจากโรง
ฆา่สตัว์ 

 มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงสําหรับ 
 โรงงานแบตเตอรี่ 
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
สถานีบริการน้ํามัน 
ชุมชนเมือง 
อาคารประเภทต่างๆ  

และสารอันตรายท่ีระบายออก การ
อนญุาตการปลอ่ยน้ําท้ิง การตดิตาม
แหลง่กําเนดิมลพิษ การตดิตาม
มลพิษทางน้ําในพ้ืนท่ีหรือแหลง่น้ํา
สาธารณะ บทลงโทษ และ
บทบญัญตัสิดุท้าย โดยกฎหมาย
ฉบบันี ้เปน็กฎหมายทีจ่ดัทําข้ึนเพ่ือ
ควบคมุและบําบดัน้ําเสยีกอ่นปลอ่ย
ลงสูแ่หลง่น้ําสาธารณะกฎหมาย
ฉบบันีค้รอบคลมุถึงชนดิและ
แหลง่กําเนดิของน้ําเสยี มาตรฐาน
คณุภาพน้ําท้ิงจากแหลง่กําเนดิ
ประเภทต่าง ๆ การอนญุาตให้
ระบายน้ําท้ิงท่ีผา่นการบําบดัการ
ตดิตามตรวจสอบแหลง่กําเนดิน้ํา
เสยี การตดิตามตรวจสอบ
แหลง่กําเนดิน้ําเสยี การตดิตาม
คณุภาพน้ําเสยีในแหลง่น้ําสาธารณะ
และการกําหนดมาตรฐานคณุภาพ
น้ํา   

2.2.2 มาตรฐานคุณภาพ
อากาศและเสยีง  

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศ เสียจากโรงงาน 

ข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้

ระบุมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ

คุณภาพอากาศและเสียง ดังน้ี 

 

กฎหมายว่าด้วยการควบคมุมลพิษ
ทางอากาศและเสยีงรบกวน เลขท่ี 
42 ANRK.BK พ.ศ. 2543 
(Anukret on The Control of 
Air Pollution and Noise 
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
2.2.1 มาตรฐานคุณภาพน้ํา  
(ต่อ) 

 QCVN 09: 2008/BTNMT: 
Underground Water Quality 
มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ําบาดาลตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้น้ํา 

 QCVN 11: 2008/BTNMT: 
Effluent of Aquatic Product 
Processing Industry มีการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิง
จากอุตสาหกรรมประเภทแปรรูป
สัตว์น้ํา เช่น อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา
แช่แข็ง อุตสาหกรรมผลิตน้ําปลา 
เป็นต้น 

 QCVN 12: 2008/BTNMT: 
Effluent of Pulp and Paper 
Mills มีการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิงจากอุตสาหกรรม
กระดาษ 

 QCVN 13: 2008/BTNMT: 
Effluent of Textile Industry มี
การกําหนดค่ามาตรฐานน้ําท้ิง
จากอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมท้ัง
กําหนดค่าสัมประสิทธ์ิของอัตรา
การระบายน้ําเสียต่อ
ความสามารถในการรองรับน้ํา
เสียของแหล่งน้ํา 

 QCVN 14: 2008/BTNMT: 
Domestic Wastewater มีการ
กําหนดค่ามาตรฐานน้ําท้ิงก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ  

dated October 23, 1995) 
ประกาศฉบบันี ้ประกอบด้วย 10 
มาตรา มีเนื้อหาครอบคลุม การ
กําหนดค่ามาตรฐานน้ําท้ิงจาก
กิจกรรมอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้ําสาธารณะ การติดตาม
ตรวจสอบ การ ติดต้ังเคร่ืองมือวัด 
ปริมาณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงสู่ราง
ระบายน้ําหรือแหล่งน้ําสาธารณะ
และการรายงานปรมิาณ และ
คณุภาพน้ําท้ิง  

 

2.2.2 มาตรฐานคุณภาพ
อากาศและเสยีง  

ตามประกาศเลขท่ี 25/2009/TT-
BTNMT กําหนดมาตรฐาน ดังนี้ 
 QCVN 19: 2009/BTNMT: In-

dustrial Emission of Inorganic 
Substances and Dust มีการ 

กฎหมายว่าด้วยการกําหนดค่า
มาตรฐานการปลดปล่อยสําหรับ
แหล่งมลพิษไม่เคลื่อนท่ี เลขท่ี 
KEP-13/MENLH/3/1995 
(Ministerial Decree on  

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ภายใต้

กระทรวงอนุรักษ์ธรรมชาติและป่า

ไม้  แต่คาดว่าอยู่ระหว่างการร่าง
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2.2.2 มาตรฐานคุณภาพ
อากาศและเสยีง (ต่อ) 

อุตสาหกรรม ฉบับลงวันท่ี 18 
พ.ย.2549 โดยมีสาระสําคัญคือ
การกําหนดค่ามาตรฐานควบคุม
คุณภาพอากาศท่ีระบายออกจาก
ปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม
แยกตามแหล่งท่ีมาและ
กระบวนการผลิต และวิธีการ
ตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศต่างๆ  

 มาตรฐานการระบายอากาศใน
สถานประกอบการ 

 มาตรฐานการระบายอากาศ
ออกจากปล่องโรงงานท่ัวไป 

 มาตรฐานการระบายอากาศ
ออกจาก ปล่องระบายอากาศ 
แยกตามประเภทโรงงาน เช่น
โรงไฟฟ้า โรงงานเหล็ก 

 มาตรฐานอากาศจากท่อไอเสีย 
ยานพาหนะ 

 มาตรฐานคุณภาพเสียง  

Disturbance, No.42 ANRK.BK, 
dated July 10, 2000) 
ประกอบด้วย 8 หมวด 38 มาตรา 
โดยมีสาระสําคญัคอื การกําหนด
บทบญัญตัท่ัิวไป มาตรฐานควบคมุ
มลพิษทางอากาศและเสยีง การขอ
ใบอนญุาต การตดิตามแหลง่กําเนดิ
มลพิษ การตดิตามคณุภาพอากาศ 
กระบวนการตรวจสอบ บทลงโทษ 
และบทบญัญตัสิดุท้าย  โดย
กฎหมายฉบบันีเ้ปน็กฎหมายท่ีตรา
ขึน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ปอ้งกนั
คณุภาพสิง่แวดลอ้มและปอ้งกนั
ผลกระทบต่อสขุภาพของ
สาธารณชน เนือ่งจากมลภาวะทาง
อากาศและเสยีง  ซ่ึงเปน็กฎหมายที ่
ใชบ้งัคบัแหลง่กําเนดิท้ังท่ีเคลือ่นท่ี
ได้ (ยานยนต)์ และแหลง่กําเนดิท่ี
เคลือ่นท่ีไม่ได้ สาระสําคญั ได้แก่ 
การ กําหนดมาตรฐานการระบาย
อากาศเสยีในบรรยากาศ  และจาก
แหลง่กําเนดิต่าง ๆ เชน่ ปลอ่งควัน 
จากทอ่ไอเสยียานยนต์ รวมทัง้
มาตรฐานความดงัของเสยีงท่ี
อนญุาตในสถานท่ีสาธารณะทีอ่ยู่
อาศยัและในพ้ืนท่ีทํางานในโรงงาน  
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2.2.2 มาตรฐานคุณภาพ
อากาศและเสยีง (ต่อ) 

QCVN 20: 2009/BTNMT: In-
dustrial Emission of Organic 
Substances มีการกําหนดค่า
มาตรฐานปริมาณสารอินทรีย์ท่ี
เจือปนในอากาศท่ีปล่อยออกจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

QCVN 21: 2009/BTNMT: In-
dustrial Emission of Chemi-
cal Fertilizer มีการกําหนดค่า
การปลดปล่อยอุตสาหกรรมจาก
การผลิตปุ๋ยเคมี 

QCVN 22: 2009/BTNMT: In-
dustrial Emission of Heat 
Power มีการกําหนดค่าการ
ปลดปล่อยอุตสาหกรรมจากแหล่ง
พลังงานความร้อน 

QCVN 23: 2009/BTNMT:  In-
dustrial emissions for ce-
ment productionมีการ
กําหนดค่าการปลดปล่อย
อุตสาหกรรมจากการผลิตซีเมนต์ 

 ตามประกาศเลขท่ี 39/2010/
TT-BTNMT กําหนดมาตรฐาน ดังนี้ 
 QCVN 26: 2010/BTNMT: 

Noise มีการกําหนดระดับเสียง
สูงสุดท่ียอมรับได้ในแต่ละพื้นท่ี 
สําหรับ 2 ช่วงเวลาคือ 6.00-
21.00 น. และ 21.00-6.00 น. 

QCVN 27: 2010/BTNMT: 
Vibration มีการกําหนดระดับ
ความสั่นสะเทือนสูงสุดท่ียอมรับได้
ในแต่ละพื้นท่ี สําหรับ 2 ช่วงเวลา
คือ 6.00-21.00 น. และ 21.00-
6.00 น.   

Emission Standard for 
Stationary Sources, No 
KEP-13/MENLH/3/1995) 
กําหนดค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศท่ีปล่อยออกจากแหล่ง
มลพิษไม่เคลื่อนท่ี เช่น โรงงาน
เหล็ก กระดาษ โรงไฟฟ้า และ 
โรงผลิตซีเมนต์ 

 กฎหมายว่าด้วยการกําหนดค่า
มาตรฐานระดับเสียง เลขท่ี No 
KEP-48/MENLH/1996 
(Ministerial Decree on 
Noise Level, No KEP-48/
MENLH/ 1996)Ministerial 
Decree on Noise Level, 
No KEP-48/MENLH/1996) มี
การกําหนดระดับเสียงสูงสุด   
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2.2.3 การจัดการของเสีย  ไม่มีกฎหมายรองด้านการจัดการ
ของเสียท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการจัดการ
ของเสียท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

กฎหมายว่าด้วยการจัดการของ
เสียท่ีเป็นของแข็ง พ.ศ. 2542 
(Sub-decree on Solid 
Waste Management , 
1999 ) ประกอบ ด้วย 6 หมวด 
32 มาตรา ได้แก่ หมวดการ
กําหนดบทบัญญัติท่ัวไป การ
จัดการขยะหรือของเสียจาก
บ้านเรือน การจัดการขยะ
อันตราย การติดตามและ
ตรวจสอบการจัดการขยะอันตราย 
บทลงโทษ และบทบัญญัติสุดท้าย 
โดยกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึง
การจัดการของเสียท่ีเป็นของแข็ง 
รวมถึงขยะท่ัวไปและขยะอันตราย 
แบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดแยกท่ี
แหล่งกําเนิด การเก็บรวบรวม 
การจัดเก็บ การขนส่ง สถานีคัด
แยก การรีไซเคิล และการกําจัด  
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2.2.3 การจัดการของเสีย   กฎหมายว่าด้วยการจัดการของ

เสียท่ีเป็นของแข็ง พ.ศ. 2550  
(Decree No.59/2007/ND-CP 
on Solid Waste 
Management) ประกอบด้วย 
8 หมวด 42 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ การกําหนด 
บทบัญญัติท่ัวไป การวางแผนและ
การลงทุนด้านการจัดการของเสีย
ท่ีเป็นของแข็ง การคัดแยกของ
เสียท่ีเป็นของแข็ง การเก็บและ
การขนส่งของเสียท่ีเป็นของแข็ง 
การกําจัดของเสียท่ีเป็นของแข็ง 
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการของ
เสียท่ีเป็นของแข็ง การตรวจสอบ
และการจัดการกับผู้ละเมิด และ
การ บังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงออกมา
เพ่ือควบคุมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ขยะและของเสียท่ีเป็นของแข็ง
ทุกประเภท เพ่ือให้มีการจัดการ
ตั้งแต่การเก็บ การคัดแยก ตลอด
จนถึง การกําจัดท่ีเหมาะสม 

 กฎหมายว่าด้วยการคิดค่าธรรม- 
เนียมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สําหรับของเสียท่ีเป็นของแข็ง 
พ.ศ. 2550 (Decree 
No.174/2007/ND-CP on the 
Environmental Charge for 
Solid Waste) ประกอบด้วย 3 
หมวด 14 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ การกําหนด
บทบัญญัติท่ัวไป อัตรา ระบบการ
เก็บ การจ่าย ค่าธรรมเนียมใน
การจัดการด้านการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมสําหรับของเสียท่ีเป็น
ของแข็ง และการบังคับใช ้  

กฎหมายว่าการจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย พ.ศ.2537 
(Government Regulation 
No.19/1994 Concerning 
Hazadous Waste Manage-
ment) ประกอบด้วย 8 หมวด 42 
มาตรา ได้แก่ หมวดบทบัญญัติ
ท่ัวไป การเก็บและการขนส่ง 
กระบวนการ การอนุญาต การ
ควบคุม บทลงโทษ ระยะเปลี่ยน
ผ่าน และบทสรุปสุดท้าย 
กฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดประเภท
ของขยะและของเสียอันตรายหรือ
เรียกว่าของเสีย B3 (B3 Waste) 
และการจดัการขยะอันตรายท่ี
เหมาะสม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ภายใต้
กระทรวงอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
ป่าไม้ 
แต่คาดว่าอยู่ระหว่างการร่างและ
จะประกาศใช้เร็วๆ นี้ 
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2.2.4 กฎหมายอ่ืนๆ - - - 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ พระราชบญัญัตโิรงงาน 
พ.ศ. 2535 

กฎหมายเก่ียวกับการ
ประกอบการอุตสาหกรรม 
เลขท่ี 01/99/NA พ.ศ. 
2542 ลงวันท่ี 3 เม.ย. 
2542  (Law on The 
Processing Industry, 
No.01/99/NA, dated 
April 3, 1999) 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ 
และพลังงาน 

1. สาระสาํคญั  ประกอบด้วย 2 หมวด ซ่ึง
ครอบคลุมถึง การกํากบัและดูแล
โรงงาน การแบง่ประเภทโรงงาน การ
กําหนดเกณฑ์เกี่ยวกับท่ีตั้งโรงงาน 
การกําหนดลักษณะ ประเภท หรือ
ขนาดของเคร่ืองจักร กําหนดเกณฑ์
ท่ีตอ้งปฏิบตั ิกําหนดมาตรฐานและ
วธิปีลอ่ยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 
ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในการ
ประกอบกจิการโรงงาน กําหนดการ
จัดให้มีการจัดทําเอกสารที่จําเปน็
ประจาํโรงงาน การตรวจสอบรายงาน
ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต  
จัดต้ังและดําเนินการและบทลงโทษ   

ประกอบด้วย 7 ส่วน 60 มาตรา 
โดยมีสาระสําคัญคือ การออก
ใบอนญุาต การจดัต้ังและดําเนนิ
กจิการโรงงาน สว่นการดําเนนิการ
ดา้นสิง่แวดลอ้มให้ปฏิบตัติาม
กฎหมายพิทักษ์สิง่แวดลอ้ม  

- 
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2.2.4 กฎหมายอ่ืนๆ กฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.2553 (Law on Environ-
ment Protection Tax 
No.57/2010 /QH12) 
ประกอบด้วย 4 หมวด 13 มาตรา 
เนื้อหาครอบคลุม การกําหนดชนิด
และประเภท การเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม โดยระบุว่า ประ เภท
อุตสาหกรรมท่ีเก็บภาษีสิ่งแวด ล้อม 
กําหนดอัตราภาษี การแจ้ง การ
คํานวณและการจา่ยภาษี เปน็ต้น  

- - 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 

1. สาระสาํคญั  - - - 
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2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     

2.2.1 มาตรฐานคุณภาพ 
น้ําทิ้ง 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง
กําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ี
ระบายออกจากโรงงานอตุสาหกรรม 
ลงวันท่ี 14 มิ.ย.2539 โดยมี
สาระสําคญัคอืการกําหนดคา่
มาตรฐานควบคมุคณุภาพน้าํท้ิงท่ี
ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และวธิกีารตรวจวัดคา่คณุภาพน้ําท้ิง
ตา่งๆตามคูมื่อวิเคราะห์น้ําและนํ้าเสยี  

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลังงาน 

2.1 มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

   

2.2.2 มาตรฐานคุณภาพ
อากาศและเสยีง  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดค่าปริมาณสารเจือ
ปนในอากาศท่ีระบายออกจาก
โรงงาน ลงวันท่ี 31 ต.ค.2549 
โดยมีสาระสําคัญคือการ
กําหนดค่ามาตรฐานควบคุม
ปริมาณสารเจือปนในอากาศ 
วิธีการตรวจวัดค่าปริมาณ
สารเจือปนท่ีระบายออกจาก
ปล่องโรงงาน และการรายงาน
ผล  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง กําหนดค่าระดับเสียง
รบกวน และ ระดับเสียงที่เกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน 
พ.ศ. 2548 โดยมีสาระสําคัญคือ
การกําหนดค่ามาตรฐานของ
ระดับเสียงรบกวน ระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียง
สูงสุด ท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลังงาน 



51 

 

หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     

2.2.1 มาตรฐานคุณภาพ 
น้ําทิ้ง 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.1 มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

   

2.2.2 มาตรฐานคุณภาพ
อากาศและเสยีง  

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

2.2.3 การจัดการของเสีย  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 
เนื้อหาท้ังหมด 5 หมวด โดยมี
สาระสําคัญคือการกําหนดรหัสของ
ชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือ
วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วผู้ก่อกําเนิดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว การรวบรวม
และขนส่งของเสียอันตราย ผู้บําบัด
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้
แล้ว และบทเฉพาะกาล  

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลังงาน 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ พระราชบญัญัติการ
สาธารณสขุ  
พ.ศ. 2535  

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงสขุภาพ 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงสขุภาพ 

1. สาระสาํคญั มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล 
สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ระบบสุขาภิบาลของสถานท่ี
สาธารณะ เช่น ตลาด สถานท่ี
จําหน่ายอาหาร สถานท่ีสะสม
อาหาร ท่ีหรือทางสาธารณะ การก่อ
เหตุรําคาญ ประกอบด้วย 16 หมวด 
90 มาตรา ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ หมวด 3 การ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

- - 
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
2.2.3 การจัดการของเสีย  ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพน้ําท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าท้ิง ท่ีบังคับใช้ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงสขุภาพ 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงสขุภาพ 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงสขุภาพ 

1. สาระสาํคญั - - - 
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2.2 กฎหมายความปลอดภัย 

1) ประเทศไทย 

รายการกฎหมายความปลอดภัยสําคัญที่บังคับใช้ในประเทศไทยท่ี
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 3 
หมวด 68 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การประกอบกิจการโรงงาน 
การกํากับและดูแลโรงงาน และบทกําหนดโทษ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย เน้ือหา
ทั้งหมด 16 หมวด 166 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บททั่วไป การใช้
แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก การกําหนดค่า
จ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
คณะกรรมการค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน การควบคุม การพักงาน ค่าชดเชย การ
ยื่นคําร้องและพิจารณาคําร้อง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พนักงาน
ตรวจแรงงาน การส่งหนังสือ และบทกําหนดโทษ 

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 8 หมวด 74 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทท่ัวไป การบริหาร การจัดการ และ
การดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การควบคุม 
กํากับ ดูแล พนักงานตรวจความปลอดภัย กองทุนความปลอดภัย  
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และบท
กําหนดโทษ  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์ 
ความเส่ียงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
รายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงจากอันตรายท่ีอาจ
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เก่ียวกับสภาวะแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ 
การกําหนดระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง การตรวจวัดวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และอ่ืนๆ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัย
เก่ียวกับหม้อน้ําและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือนําความร้อน 
พ.ศ.2549 ประกอบด้วย 7 หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนด
บุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร และหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อ
น้ํา หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน การออกแบบ การ
สร้างและการตรวจสอบการสร้าง การติดต้ัง การใช้ การซ่อมแซมและ
ดัดแปลง การยกเลิกการใช้หม้อนํ้าหรือหม้อต้ม 
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 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัย
เก่ียวกับหม้อนํ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือนําความร้อน 
พ.ศ.2549 ประกอบด้วย 2 หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนด
รายละเอียดอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยสําหรับหม้อนํ้า 
อุปกรณ์และระบบความปลอดภัยสําหรับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อนําความร้อน 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการดําเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 กําหนดประเภท
หรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์ ความเส่ียงจาก
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงงาน พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 8 หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดบททั่วไป ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เคร่ืองดับเพลิง
แบบมือถือ ระบบนํ้าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การตรวจสอบ 
ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การฝึกอบรมเร่ือง
การป้องกันและระงับอัคคีภัย และอ่ืนๆ 

 กฎก ร ะท รว ง  ฉ บับที่  2  พ .ศ . 2 5 3 5  ออกต ามค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมี
สาระสําคัญคือ ที่ต้ัง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะ
ภายในของโรงงาน เคร่ืองจักร เคร่ืองอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นํา มาใช้ใน
โรงงาน คนงานประจํา โรงงาน การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ 
หรือส่ิงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
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 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อไอ
น้ํา หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือนําความร้อน และภาชนะแรงดัน
ในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535ประกอบด้วย 6 หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดการ
ออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบการผลิต การติดต้ัง การใช้งาน 
การซ่อมแซมและดัดแปลง การยกเลิกการใช้งาน บุคลากรประจํา
โรงงาน 

 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับระบบ
ไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 กําหนดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน
และรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน โรงงานตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ต้องจัดให้มี
บุคลากรประจําโรงงาน 

 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน  พ .ศ . 2541 ประกอบด้วย  4 หมวด  โดยมี
สาระสําคัญคือ การกําหนดบททั่วไป มาตรการด้านความปลอดภัย 
การอนุญาต การฝึกอบรม  

 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549  
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ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ .ศ . 2541 
ประกอบด้วย 6 หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดระดับความร้อน 
แสงสว่าง เสียง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน การตรวจสุขภาพและการ
รายงานผลการตรวจสุขภาพ  

 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดให้เพิ่มข้อกําหนดในด้านระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียน
เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้
ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือนําความ
ร้อน พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ การขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้า
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน หลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
การสอบมาตรฐาน ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจํา
หม้อนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และการกํากับ
ดูแลหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจําหม้อนํ้าหรือหม้อ
ต้มที่ใช้ของเหลวเป็นส่ือนําความร้อน 
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 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การช้ีบ่ง
อันตราย การประเมินความเส่ียงและการจัดทําแผนงานบรหิาร
จัดการความเส่ียง พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย 4 หมวด โดยมี
สาระสําคญัคือ การกําหนดหลกัเกณฑ์ทัว่ไป การบ่งช้ีอันตราย การ
ประเมินความเสี่ยง และการจดัการความเส่ียง  

  2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 รายการกฎหมายความปลอดภัยสําคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มี
รายละเอียดดังน้ี 

 กฎหมายแรงงาน เลขที่ 06/NA พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 27 ธ.ค. 2549 
(Labour Law, No.06/NA dated December 27, 2006) 
ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 14 หมวด 77 มาตรา โดยมีสาระสําคัญ
ดังน้ี บทบัญญัติทั่วไป การสร้างและพัฒนาทักษะแรงงาน กฎการ
ทํางาน สญัญาการจ้างงานและการยกเลิกสัญญาจ้างงาน การใช้
แรงงานเด็กและผูห้ญิง การคุ้มครองแรงงาน อัตราค่าจ้างและภาษี
รายได้ โรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน สวัสดิการสังคม การใช้
แรงงาน หน่วยงานตรวจตราแรงงาน นโยบายสําหรับผู้มีผลงานและ
มาตรการสําหรับผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย 

ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่มีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และมาตรการด้านความปลอดภัยเฉพาะที่บังคับใช้เพ่ือควบคุมความ
ปลอดภัยในการทํางานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เฉพาะต่างๆ  
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3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

รายการกฎหมายความปลอดภัยสําคัญที่บังคับใช้ในราชอาณาจักร
กัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 กฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2540 (Kram on 
The Labour Law, dated March 13, 1997) ประกอบด้วย เน้ือหา
ทั้งหมด 19 หมวด 396 มาตรา โดยมีสาระสําคัญดังน้ี บทบัญญัติ
ทั่วไป การก่อต้ังและดําเนินกิจการ การทดลองงาน สัญญาแรงงาน 
ข้อตกลงระหว่างแรงงาน สภาพการทํางานทั่วไป สภาพการทํางาน
เฉพาะสําหรับงานด้านเกษตรกรรม สุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกจ้าง อุบัติเหตุจากการทํางาน การคัดเลือกและจ้างงาน สหภาพ
แรงงาน ข้อขัดแย้งด้านแรงงาน การประท้วงหยุดงาน หน่วยงานด้าน
แรงงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านแรงงาน บทลงโทษ ศาลแรงงาน 
ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทบัญญัติสุดท้าย  

สําหรับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการทํางานที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบัน
นั้นมีอยู่มาก โดยจากรายงานการศึกษาเร่ือง The Overview Occupational 
Safety and Health in Cambodia โดยกรมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และ สุขภาพ  (Department of Occupational Safety and Health) ไ ด้
รวบรวมรายการกฎหมายเฉพาะที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 
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 กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลห้องนํ้า (Prakas on Concerning 
the Sanitary Toilet, No. 052, dated February 10, 2000)  

 กฎหมายว่าด้วยการจัดที่นั่งให้ลูกจ้างในที่ทํางาน (Prakas on 
Concerning the Seating Arrangement at the Workplace 
No. 053, dated  February 10, 2000)  

 กฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีน้ําด่ืมสะอาด (Prakas on Concerning 
the Provision of the Safe Drink, No. 054, dated February 
10, 2000) 

 กฎหมายว่าด้วยการสถานที่พยาบาล (Prakas on Concerning 
the Creation of Enterprise Infirmary, No. 330, dated De-
cember 6, 2000) 

 กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียมแพทย์ประจําสถานประกอบการ 
(Prakas on Concerning Conditions and Missions of the 
Enterprise Physicians, No. 139, dated  June 28, 2001) 

 กฎหมายว่าด้วยการยกของหนักด้วยมือ (Prakas on Concerning 
the Heavy Object Lifting by Hand, No. 124, dated  June 
15, 2001) 

 กฎหมายว่าด้วยการระบายอากาศและสุขาภิบาล (Prakas on 
Concerning the Air Ventilation and Sanitation, No. 125 , 
dated June 15, 2001) 
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 กฎหมายว่าด้วยอุณหภูมิของอากาศในที่ทํางาน (Prakas on Con-
cerning the Temperature Ambiance at the Workplace, 
No. 147, dated 11 June 2002) 

 กฎหมายว่าด้วยการกําหนดระดับเสียงในสถานประกอบการ 
(Prakas on Concerning the Noise at the Workplace, 
No.138, dated 22 April 2003)  

 กฎหมายว่าด้วยสภาวะการทํางานในที่อับอากาศ (Prakas on Con-
cerning the Work at the Confined Space, No. 139, dated 
22 April 2003) 

 กฎหมายว่าด้วยแสงสว่าง (Prakas on Concerning the Light 
and the Lighting, No. 484, dated December 23, 2003) 

 กฎหมายว่าด้วยการห้ามเด็ก (อายุตํ่ากว่า 18 ปี) ทํางานอันตราย 
(Prakas on Concerning the Prohibition of Working Chil-
dren from the Dangerous Workplace, No. 1 0 6 , dated  
April 28, 2004)  

 กฎหมายว่าด้วยการสภาพความเป็นอยู่และการทํางานในสวนฟาร์ม 
(Prakas on Concerning the Working and Living Conditions 
in Plantations, No. 306, dated  December 14, 2007) 

 กฎหมายว่ า ด้วยการอา ชีวอนามัยและความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมในการทํางานโรงงานการเมนท์และรองเท้า (Prakas 
on Concerning the Occupational Health and Safety Con-
ditions in Garment and Shoes Factories, No. 307, dated 
December 14, 2007)  
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 กฎหมายว่าด้วยการสภาพความเป็นอยู่และการทํางานในที่ทํานา
เกลือ (Prakas on Concerning the Working and Living Con-
ditions in Salt Fields, No. 308, dated December 14, 2007 

 กฎหมายว่าด้วยการสภาพการทํางานและความเป็นอยู่ในโรงอิฐ 
(Prakas on Concerning the Working and Living Conditions 
in Brick Enterprises, No. 309, dated December 14, 2007) 

 กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลในที่ก่อสร้าง (Prakas on Sanita-
tion at the Construction Site, No. 075, dated  March 30, 
2011) 

 กฎหมายว่าด้วยการข้อมูลที่สถานที่ก่อสร้าง (Prakas on Provi-
sion of Information at the Construction Site, No. 0 7 7 , 
dated March 30, 2011  

4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

รายการกฎหมายความปลอดภัยสําคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียด
ดังน้ี 

 กฎหมายแรงงาน เลขที่ 35-L/CTN พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 
2537 (The Labour Code of The Socialist Republic of Viet-
nam, No. 35-L/CTN dated June 23 , 1994) ประกอบด้วย 
เ น้ือหาทั้ งหมด 17 หมวด 198 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ 
บทบัญญัติทั่วไป การจ้างงาน การฝึกอบรมอาชีพ สัญญาจ้างงาน 
ข้อตกลงระหว่างแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน ช่ัวโมงการทํางานและ 
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วันหยุด ระเบียบแรงงานและความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ข้อกําหนดพิเศษสําหรับการจ้างแรงงาน
ผู้หญิง ข้อกําหนดพิเศษสําหรับการจ้างแรงงานเด็กและแรงงาน
ประเภทอ่ืนๆ สวัสดิการสังคม สหภาพแรงงาน ข้อขัดแย้งด้าน
แรงงาน หน่วยงานด้านแรงงาน การตรวจตราแรงงานและบทลงโทษ
สําหรับผู้ละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย 

 กฎหมายแรงงาน เลขที่ 10/2012/QH13 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 18 
มิ .ย . 2555 (The Labour Code, No. 10/2012/QH13, dated 
June 18, 2012) ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 17 หมวด 242 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจ้างงาน สัญญา
แรงงาน การทดลองงาน การเรียนรู้การประกอบอาชีพ การฝึกอบรม 
การฝึกแรงงาน และการพัฒนาแรงงาน ข้อตกลงและการต่อรอง
ระหว่างแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน ช่ัวโมงการทํางานและวันหยุด 
ระเบียบและความรับผิดชอบของแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย ข้อกําหนดสําหรับการจ้างแรงงานผู้หญิง ข้อกําหนดสําหรับการ
จ้างแรงงานเด็กและแรงงานประเภทอ่ืนๆ การประกันสังคม สหภาพ
แรงงาน ข้อขัดแย้งด้านแรงงาน การจัดการด้านแรงงาน การตรวจ
ตราแรงงานและการจัดการสําหรับผู้ละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย 
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 กฎหมายว่าด้วยการช้ีแจงข้อกําหนดบางข้อในกฎหมายแรงงานใน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เลขท่ี 06/CP พ.ศ. 2538 ลง
วันที่ 20 ม .ค . 2538 (Decree of Government on Elaborating 
some   Provisions of the Labour Code on Occupational 
Safety and Health No. 0 6 /CP, dated January 2 0 , 1 9 9 5 ) 
ประกอบด้วย เนื้อหาท้ังหมด 7 หมวด 24 มาตรา โดยมีสาระสําคัญ
คือ การกําหนดนิยามและขอบเขตการนํากฎหมายไปใช้ ข้อกําหนด
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคและอุบัติเหตุจากการ
ประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ ความรับผิดชอบ
ของสหภาพแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมาย 

 กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและเพ่ิมเติมมาตรากฎหมายในกฎหมาย
แรงงาน เลขที่ 06/CP ลงวันที่ 20 ม.ค. 2538 โดยเพิ่มจํานวน
มาตราในกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยของแรงงาน เลขที่ 110/2002/ND-CP พ.ศ. 2545 ลง
วันที่  27 ธ .ค . 2545 (Decree of Government on Amending 
and Supplementing a Number of Articles of The Govern-
ment’s Decree No. 06/CP of January 20, 1995 which De-
tails a Number of Articles of The Labour Code on Labour 
Safety and Sanitation, No. 110/2002/ND-CP, dated  De-
cember 27, 2002) ประกอบด้วย เน้ือหาท้ังหมด 4 มาตรา เพ่ือ
เพิ่มเติมและแก้ไขข้อกําหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยของแรงงาน 
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 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านสารเคมี เลขท่ี 68/2005/ND-
CP พ.ศ.2548 ลงวันที่ 20 พ.ค.2548 (Decree of Government 
on Chemical Safety, No.6 8 /2005 /ND-CP, dated 2 0  May 
2005) ประกอบด้วย เน้ือหาท้ังหมด 6 หมวด 31 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การระบุและการแจ้งสารเคมี 
ระเบียบความปลอดภัยในการใช้สารเคมี หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ
ด้านความปลอดภัยสําหรับสารเคมี การตรวจสอบ ตรวจตราและการ
ละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย 

 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและข้ึนทะเบียนโรงงานหรือกระบวน 
การท่ีมีการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์  วัสดหุรือสารทีอ่ยู่ในข้อกําหนด
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขลักษณะ เลขที่ 
23/2003/TT-BLDTBXH พ.ศ.2546 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2546 
(Circular of The Ministry of Labour, Invalid and Social Af-
fairs on Regulating and Providing Guidance on Application 
and Appraisal Procedures of Machinery, Equipment, Mate-
rials, and Substances with Strict Occupational Safety, Hy-
giene and Health Requirements, No.23/2003/TT-BLDTBXH, 
dated November 23, 2003) ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 4 
หมวด โดยมีสาระสาํคัญคือ การกําหนดนิยามและขอบเขตการนํา
กฎหมายไปใช้ การประเมินผล การสมัครเพ่ือขอรับใบอนุญาต และ
การบังคับใช้กฎหมาย 
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 กฎหมายว่าด้วยแนวทางการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย เลขที่ 37/2005/TT-BLDTBXH พ.ศ.2548 ลงวันที่ 29 
ธ .ค .2548 (Circular of The Ministry of Labour, Invalid and 
Social Affairs on Guidelines for Occupational Safety and 
Health Training, No. 37/2005/TT-BLDTBXH, dated Decem-
ber 29, 2005) ประกอบด้วย 8 หมวด มีสาระสําคัญคือ ขอบเขตและ
ข้อกําหนด การฝึกอบรมสําหรับลูกจ้าง การฝึกอบรมสําหรับนายจ้าง 
การฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
ประจําในสถานประกอบการ เอกสารการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ใบรับรองการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และบัตรสําหรับผู้ผ่านการอบรม หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ และการบังคับใช้กฎหมาย  
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5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

รายการกฎหมายความปลอดภัยสําคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทาํงาน เลขที่ 1 พ.ศ.2513 
ลงวันที่ 12 ม.ค. 2513 (Law of The Republic of Indonesia Re-
garding Work Safety, No. 1 of 1970, dated January 12, 
1970) ประกอบด้วย เน้ือหาทัง้หมด 11 หมวด 18 มาตรา โดยมี
สาระสําคญัคือ การกําหนดนิยาม ขอบเขต ข้อกําหนดด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน การควบคุม การพัฒนา คณะกรรมการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภยัอุบัติเหตุ สิทธิและหน้าที่ของแรงงาน 
ข้อกําหนดในการเข้าสถานประกอบการ หน้าที่ของผู้จัดการ และ
บทบัญญัติสุดท้าย  

 กฎหมายว่าด้วยการนํากฎหมายตรวจแรงงานเลขที่ 23 ที่ตราในปี 
พ.ศ.2491 กลับมาใช้ เลขท่ี 3 พ.ศ.2494 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2494 
(Act on To Bring Labour Inspection Act No.23 of 1948 of 
The Republic of Indonesia No. 3 of 1951, dated January 6, 
1951) ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 5 หมวด 8 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ การตรวจแรงงาน สิทธิและหน้าที่ของผู้ตรวจแรงงาน 
การเก็บรักษาความลับ บทลงโทษ และการตรวจสอบผู้ละเมิด 
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6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

รายการกฎหมายส่ิงแวดล้อมสําคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 กฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2494 (The Factory Act, 1951) ประกอบด้วย
เน้ือหาทั้งหมด 10 หมวด 

โดยกฎหมายแรงงานฉบับน้ีครอบคลุมถึงมาตรการในด้านความปลอดภัยใน
ที่ทํางาน การดูแลสุขภาพของคนงาน จํานวนช่ัวโมงทํางาน จํานวนวันหยุด การจ่าย
ค่าล่วงเวลา นอกจากน้ี ผู้ตรวจโรงงานและสถานประกอบการมีหน้าที่ตรวจตราและ
บังคับใช้ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎหมายโรงงาน  



71  

 

หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ พระราชบญัญัตโิรงงาน 
พ.ศ. 2535 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
ความปลอดภัย 
ท่ีบังคับใชภ้ายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
ความปลอดภัย 
ท่ีบังคับใชภ้ายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม 
เหมืองแร่ และพลงังาน 

1. สาระสาํคญั  ประกอบด้วย 3 หมวด 68 มาตรา 
ซ่ึงครอบคลุมถึง การกํากับและดูแล
โรงงาน การแบ่งประเภทโรงงาน 
การกําหนดเกณฑ์เกี่ยวกับท่ีตั้ง
โรงงาน การกําหนดลักษณะ 
ประเภท หรือขนาดของเครื่องจักร 
กําหนดเกณฑ์ท่ีตอ้งปฏิบตั ิกําหนด
มาตรฐานและวิธีปล่อยของเสีย 
มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการ
โรงงาน กําหนดการจัดให้มีการ
จัดทําเอกสารที่จําเป็นประจํา
โรงงาน การตรวจสอบรายงาน 
ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต
จัดต้ังและดําเนินการและบทลงโทษ 
ซ่ึงจะมีการออกกฎหมายลูกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ ในระดับ
ประกาศกระทรวง ประกาศกรม 
คําสั่งกรม เพ่ือบังคับใช้อีกมาก  

  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบกฎหมายด้านความปลอดภัยท่ีบังคับใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน  
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ ไม่มีกฎหมายหลักด้าน

ความปลอดภัย 
ท่ีบังคับใชภ้ายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
ความปลอดภัย 
ท่ีบังคับใชภ้ายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 

กฎหมายโรงงาน พ.ศ. 
2494 (The Factory 
Act, 1951) 

1. สาระสาํคญั    มีอยู่ท้ังหมด 10 หมวด เป็น
มาตรการในด้านความปลอดภัยใน
ท่ีทํางาน การดูแลสุขภาพของ
คนงาน จํานวนชัว่โมงทํางาน 
จํานวนวันหยุด การจ่ายค่า
ล่วงเวลา ส่วนท่ีสําคัญในหมวด
สุขภาพมีดังน้ี ความสะอาด การ
จัดการของเสีย การระบายอากาศ
และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ฝุ่นและ
ฟูม การก่อให้เกิดความชื้น ความ
หนาแน่นของคนงาน แสงสว่าง 
และน้ําดื่ม สําหรับหมวดด้าน
ความปลอดภัย มีดังน้ีคือ การมี
ครอบเครื่องจักร การทํางานใกล้
กับเคร่ืองจักรท่ีกําลังหมุน การจ้าง
งานคนที่อายุน้อยในการทํางาน
อันตราย อุปกรณ์ในการตัด
พลังงาน เครน เครื่องจักรท่ีมีการ
หมุน มีความดัน พ้ืน ทางเดิน 
บันได หลุม ช่องเปิด น้ําหนัก
ส่วนเกิน การป้องกันนัยน์ตา การ
ป้องกันอันตรายจากฟูม การ
จัดการป้องกันอัคคีภัย การระเบิด
ของสารเคมี  
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     
2.1 การบรหิาร การจัดการ
และการดาํเนนิการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 
ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2542) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการดําเนินงาน 
กําหนดประเภทหรือชนิดของ
โรงงานท่ีต้องจัดทํารายงาน
วิเคราะห์ ความเสี่ยงจาก
อันตรายที่อาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน 
รายละเอียดของรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย
ท่ีอาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการดําเนินงาน 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 กําหนด
ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ี
ตอ้งจดัทํารายงานวิเคราะห์ 
ความเสีย่งจากอันตรายที่อาจเกิด
จากการประกอบกิจการโรงงาน 

 ระเบียบกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย 
การประเมินความเสี่ยงและการ
จัดทําแผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง พ.ศ. 2543 
กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานหรือผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานหรือใบ
ขยายโรงงานต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
อันตรายที่อาจเกิดจากการ  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพ แวดล้อมในการทํางานท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน 
ท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลังงาน 
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     
2.1 การบรหิาร การจัดการและ
การดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพ แวดล้อมในการทํางาน ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพ แวดล้อมในการทํางาน ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน 
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

2.1 การบรหิาร การจัดการ
และการดาํเนนิการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
(ต่อ) 

ประกอบกิจการโรงงาน 
รายละเอียดของรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่
อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน  

  

2.2.1 ความปลอดภัยสําหรบั
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับ
เครื่องจักร  

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 กําหนดให้เครื่องจักร เครื่อง
อุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีนํามาใช้ในโรงงาน 
ต้องแข็งแรง ม่ันคง มีเครื่องป้องกัน
อันตราย มีมาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัย  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพ แวดล้อมในการทํางานท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพ แวดล้อมในการทํางาน 
ท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลังงาน 

2.2 การควบคุม    

2.2.2 ความปลอดภัยสําหรบั 
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับหม้อ
น้ําและหม้อต้ม  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการความปลอดภัย
เก่ียวกับหม้อน้ําและหม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
พ.ศ.2549 กําหนดบุคลากร
ประจําโรงงาน วศิวกร และหน่วย
รับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ํา 
หรือหม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อน การออกแบบ การ
สร้างและการตรวจสอบการสร้าง 
การติดต้ัง การใช้งาน การ
ซ่อมแซมและดัดแปลง การ
ยกเลิกการใช้หม้อน้ํา หม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน  

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับหม้อน้ําและหม้อต้ม ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับหม้อน้ําและหม้อต้ม 
ท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลังงาน 
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2.1 การบรหิาร การจัดการและ
การดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
(ต่อ) 

   

2.2.1 ความปลอดภัยสําหรบั
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับ
เครื่องจักร  

ไม่มีกฎหมายรองเพ่ือควบคุมด้าน
การป้องกันอัคคีภัย ท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า 

ไม่มีกฎหมายรองเพ่ือควบคุมด้าน
การป้องกันอัคคีภัย ท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองเพ่ือควบคุมด้าน
การป้องกันอัคคีภัย ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม 
แต่มีข้อกําหนดภายใต้กฎหมาย
โรงงาน พ.ศ. 2494  ในหมวดความ
ปลอดภัยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การ
ครอบครองและทํางานกับเครือ่ง   
จกัรต่างๆ การทํางานใกลก้บั
เครือ่งจกัรท่ีกําลงัหมุน อุปกรณใ์น
การตดัพลงังาน เครน เครือ่งจกัรท่ี
มีการหมุน เครือ่งจกัรท่ีมีความดัน 
การจัดการป้องกนัอัคคีภัย การ
ระเบิดของสารเคมี 

2.2 การควบคุม    

2.2.2 ความปลอดภัยสําหรบั 
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับหม้อ
น้ําและหม้อต้ม  

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับหม้อน้ําและหม้อต้ม ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับหม้อน้ําและหม้อต้ม ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับหม้อน้ําและหม้อต้ม 
ท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 
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2.2.2 ความปลอดภัยสําหรบั 
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับหม้อ
น้ําและหม้อต้ม (ต่อ) 

ประกอบกิจการโรงงาน 
รายละเอียดของรายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย
ท่ีอาจเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัย
เก่ียวกับหม้อน้ําและหม้อต้มท่ี
ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความ
ร้อน พ.ศ.2549 กําหนด
รายละเอียดอุปกรณ์และระบบ
ความปลอดภัยสําหรับหม้อน้ํา 
อุปกรณ์และระบบความ
ปลอดภัยสําหรับหม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 

 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนด
มาตรการความปลอดภัย
เก่ียวกับหม้อไอนํ้า หม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 
และภาชนะแรงดันในโรงงาน 
พ.ศ. 2549 กําหนดการ
ออกแบบ การผลิต และการ
ตรวจสอบการผลิต การติดต้ัง 
การใช้งาน การซ่อมแซมและ
ดัดแปลง การยกเลิกการใช้งาน
หม้อน้ํา หม้อต้มท่ีใช้ของเหลว
เป็นสื่อนําความร้อนหรือภาชนะ
รับแรงดัน บุคลากรประจํา
โรงงาน  

  

2.2.3 ความปลอดภัยสําหรบั
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับ
ระบบไฟฟา้  

กฎกระทรวง กําหนดมาตรการ
ความปลอดภัยเก่ียวกับระบบ
ไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 จัดให้
มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
โรงงานและรับรอง ความปลอดภัย
ของระบบไฟฟ้าในโรงงาน กําหนด
ประเภทของโรงงานท่ีต้องมี
เจ้าหน้าท่ีประจํา  

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ท่ีบังคับ
ใช้ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 
เหมืองแร่ และพลังงาน 
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2.2.2 ความปลอดภัยสําหรบั 
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับหม้อ
น้ําและหม้อต้ม (ต่อ) 

   

2.2.3 ความปลอดภัยสําหรบั
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับระบบ
ไฟฟ้า  

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า 

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ท่ีบังคับ
ใช้ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.2.4 การป้องกันอัคคีภัย  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงงาน พ.ศ. 2552 
ประกอบด้วย 8 หมวด บังคับกับ
โรงงานจําพวกท่ี 2 หรือจําพวกท่ี 3 
ท่ีเป็นโรงงานท่ีมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามท่ี
ระบุท้ายประกาศ การจัดให้มีระบบ
สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่อง
ดับเพลิงแบบมอืถือ ระบบนํ้าดับเพลงิ 
ระบบดับเพลงิอัตโนมัติ การ
ตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การ
ฝึกอบรมเร่ืองการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการป้องกัน
อัคคีภัยท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองด้านการป้องกัน
อัคคีภัยท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลังงาน 

2.2.5 สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงาน เก่ียวกับสภาวะแวดล้อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2546 
ประกอบด้วย 5 หมวด โดยกําหนด 
เกณฑ์มาตรฐาน ความร้อน แสง
สว่าง เสียง การตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการ
ทํางาน  

ไม่มีกฎหมายรองเพ่ือควบคุม
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองเพ่ือควบคุม
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ และ
พลังงาน 
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2.2.4 การป้องกันอัคคีภัย  ไม่มีกฎหมายรองด้านการป้องกัน

อัคคีภัยท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายรองด้านการป้องกัน
อัคคีภัยท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านการป้องกัน
อัคคีภัยท่ีบังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม แต่มีข้อกําหนด
ภายใต้กฎหมายโรงงาน พ.ศ. 
2494 .ในหมวดความปลอดภัย 
มีเนื้อหาเก่ียวกับ การครอบครอง
และทํางานกับเคร่ืองจักรต่างๆ 
การทํางานใกล้กับเคร่ืองจักรท่ี
กําลังหมุน อุปกรณ์ในการตัด
พลังงาน เครน เครื่องจักรท่ีมีการ
หมุน เครื่องจักรท่ีมีความดัน การ
จัดการป้องกันอัคคีภัย การระเบิด
ของสารเคมี 

2.2.5 สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  

ไม่มีกฎหมายรองเพ่ือควบคุม
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า 

ไม่มีกฎหมายรองเพ่ือควบคุม
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองเพ่ือควบคุม
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ท่ี
บังคับใช้ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรม 
แต่มีข้อกําหนดภายใต้กฎหมาย
โรงงาน พ.ศ. 2494 .ในหมวด
สุขภาพมีเนื้อหาเก่ียวกับ การ
รักษาความสะอาด การจัดการ
ของเสีย การระบายอากาศและ
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ฝุ่นและไอ
ระเหย การก่อให้เกิดความชื้น 
ความหนาแน่นของคนงาน แสง
สว่าง และน้ําดื่ม 
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กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ พระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

กฎหมายแรงงาน เลขท่ี 
06/NA พ.ศ. 2549 ลง
วันท่ี 27 ธ.ค. 2549 
(Labour Law, No.06/
NA dated December 
27, 2006) 

กฎหมายแรงงาน พ.ศ. 
2540 ลงวันท่ี 13 มี.ค. 
2540 (Kram on The  
Labour Law, dated 
March 13, 1997) 

1. สาระสาํคญั  ประกอบด้วย 16 หมวด 166 

มาตรา ซ่ึงครอบคลุมถึง กําหนด

ขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

นิยาม การใช้แรงงานท่ัวไป การใช้

แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก 

คา่จา้ง คา่ลว่งเวลา คา่ทํางานใน

วันหยุด และค่าล่วงเวลาวันหยุด 

คณะกรรมการค่าจ้าง สวัสดิการ 

ความปลอดภยั อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน การ

ควบคุม การพักงาน ค่าชดเชย การ

ย่ืนคําร้องและการพิจารณาคําร้อง 

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พนักงาน

ตรวจแรงงาน การส่งหนังสือ บท

กําหนดโทษ บทเฉพาะกาล  

ประกอบด้วย 14 หมวด 77 มาตรา 
โดยมีสาระสําคญัดังนี ้บทบญัญตัิ
ท่ัวไป การสรา้งและพัฒนาทักษะ
แรงงาน กฎการทํางาน สญัญาการ
จา้งงานและการยกเลิกสญัญาจา้งงาน 
การใชแ้รงงานเด็กและผูห้ญงิ การ
คุม้ครองแรงงาน อัตราคา่จา้งและ
ภาษรีายได้ โรคและอุบตัเิหตุจากการ
ทํางาน สวสัดิการสงัคม การใช้
แรงงาน หนว่ยงานตรวจตราแรงงาน 
นโยบายสาํหรบัผูมี้ผลงานและ
มาตรการสาํหรบัผูล้ะเมิด และ
บทบญัญตัสิดุท้าย 
โดยมาตราท่ีเกีย่วข้องกบัความ
ปลอดภัยในการทํางานบรรจอุยู่ใน
หมวด 3 กฎการทํางาน (Chapter 3 
Rules of Work) และ หมวด 6 การ
คุม้ครองแรงงาน (Chapter 6 La-
bour Protection) 

ประกอบด้วย เนือ้หาท้ังหมด 19 
หมวด 396 มาตรา โดยมี
สาระสําคญัดังนี ้บทบญัญตัท่ัิวไป 
การกอ่ต้ังและดําเนนิกจิการ การ
ทดลองงาน สญัญาแรงงาน 
ขอ้ตกลงระหวา่งแรงงาน สภาพการ
ทํางานทัว่ไป สภาพการทํางาน
เฉพาะสาํหรบังานด้านเกษตรกรรม 
สขุภาพและความปลอดภัยของ
ลกูจา้ง อุบตัเิหตุจากการทํางาน 
การคดัเลอืกและจา้งงาน สหภาพ
แรงงาน ขอ้ขัดแย้งด้านแรงงาน 
การประท้วงหยุดงาน หนว่ยงาน
ดา้นแรงงาน คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาด้านแรงงาน บทลงโทษ 
ศาลแรงงาน ระยะเปลีย่นผา่น และ
บทบญัญตัสิดุท้าย 
โดยมาตราท่ีเกีย่วข้องกบัความ
ปลอดภัยในการทํางานบรรจอุยู่ใน
หมวด 8 สุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกจ้างท่ีระบุ
ขอบเขตของกฎหมาย 
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กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ กฎหมายแรงงานเลขท่ี 
10/2012/ QH13 พ.ศ. 
2555 ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 
2555 (The Labour 
Code, No. 10/2012/
QH13, dated June 18, 
2012) 

กฎหมายว่าความปลอดภัย
ในการทํางาน เลขท่ี 1 
พ.ศ.2513 ลงวันท่ี 12 
ม.ค. 2513 (Law of The 
Republic of Indonesia 
Regarding Work 
Safety, No. 1 of 1970, 
dated January 12, 
1970) 

ไม่มีกฎหมายหลักด้าน
ความปลอดภัยบงัคับใช่
ภายใต้กระทรวงแรงงาน 
การจ้างงาน และ
สวัสดิการสังคม 

1. สาระสาํคญั  ประกอบด้วย เนือ้หาท้ังหมด 17 
หมวด 242 มาตรา โดยมีสาระสาํคญั
ดงันี ้บทบญัญตัท่ัิวไป การจา้งงาน 
สญัญาแรงงาน การทดลองงาน การ
เรยีนรู้การประกอบอาชพี การ
ฝกึอบรม การฝกึแรงงาน และการ
พัฒนาแรงงาน ขอ้ตกลงและการ
ตอ่รองระหวา่งแรงงาน อัตราคา่จา้ง
แรงงาน ชัว่โมงการทํางานและ
วนัหยุด ระเบยีบและความรบัผดิชอบ
ของแรงงาน ความปลอดภยัและอาชี
วอนามัย ขอ้กาํหนดสําหรบัการจา้ง
แรงงานผูห้ญงิ ขอ้กําหนดสําหรบัการ
จา้งแรงงานเด็กและแรงงานประเภท
อ่ืนๆ การประกนัสงัคม สหภาพ
แรงงาน ขอ้ขัดแย้งด้านแรงงาน การ
จดัการด้านแรงงาน การตรวจตรา
แรงงานและการจดัการสาํหรบัผู้
ละเมิด และการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
โดยมาตราท่ีเกีย่วขอ้งกบัอาชวีอนา
มัยและความปลอดภัยบรรจอุยู่ใน
หมวด 3: สญัญาการจา้งงาน และ
หมวด 9 ความปลอดภัยและสขุภาพ 
  

ประกอบด้วย 11 หมวด 18 มาตรา 
โดยมีเนื้อหาด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ซ่ึงครอบคลุมถึง 
นิยาม ขอบเขตการใช้กฎหมาย 
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน คณะกรรมการด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย สิทธิ
และหน้าท่ีของแรงงาน และ
ผู้จัดการ รวมถึงบทลงโทษ 
โดยมาตราท่ีเกีย่วข้อง บรรจุอยู่ใน 
หมวด 2 ขอบเขต (Scope of 
Space) และหมวด 3 ข้อกําหนด
ด้านความปลอดภัยในการทํางาน 
(Work Safety Requirements) 
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2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     
2.1 การบรหิาร การจัดการ
และการดาํเนนิการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

 กฎกระทรวง เรื่อง กําหนด
มาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ.2549 ประกอบด้วย 6 
หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดระดับความร้อน แสง
สว่าง เสียง อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล การ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทํางาน การตรวจสุขภาพและ
การรายงานผลการตรวจสุขภาพ  

 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพ แวดล้อมในการ
ทํางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
กําหนดให้เพ่ิมข้อกําหนดในด้าน
ระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการทํางาน  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร การ
จัดการและการดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานภายใต้
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
แต่มีข้อกําหนดภายใต้กฎหมาย
แรงงาน พ.ศ. 2549 ในหมวด 6 
มาตรา 42 :มาตรการคุ้มครองและ
สภาพการทํางาน 
การคุม้ครองแรงงานเกีย่วกบั

สิง่แวดลอ้มในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 

นายจ้างกําหนดกฎความ
ปลอดภัยโดยการหารือกับผู้แทน
แรงงาน และเผยแพร่กฎให้กับ
คนงาน 

  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ภายใต้กระทรวงแรงงานและ
ฝึกอบรมอาชีวแรงงาน 
แต่มีข้อกําหนดภายใต้กฎหมาย
แรงงาน พ.ศ. 2540 ในหมวด 8 : 
มาตรา 229 กําหนดให้สถาน

ประกอบการมีมาตรฐานด้าน
สขุาภิบาลและสภาพแวดลอ้ม
ในการทํางานเพือ่สขุภาพของ
ลกูจา้ง 

มาตรา 230 กําหนดให้สถาน
ประกอบการมีมาตรการในการ
ดําเนนิการเพือ่ความปลอดภยั
ของลูกจา้ง 

2.2 การควบคุม     

2.2.1 ความปลอดภัยสําหรบั 
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับ
เครื่องจักร  

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับเคร่ืองจักรภายใต้
กระทรวงแรงงาน  

ไม่มีกฎหมายรองด้านความปลอดภัย

สําหรับการทํางานภายใต้กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม 

แต่มีข้อกําหนดภายใต้กฎหมาย

แรงงาน พ.ศ. 2549 ในหมวด 6 

มาตรา 42 : มาตรการคุ้มครองและ
สภาพการทํางาน  

กฎหมายว่าด้วยการสภาพการ
ทํางานและความเป็นอยู่ในโรง
อิฐ (Prakas on Concerning 
the Working and Living 
Conditions in Brick Enter-
prises, No. 309, dated 
December 14, 2007) 
กําหนดสภาพการทํางานและ  
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2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     
2.1 การบรหิาร การจัดการและ
การดําเนินการด้านความ
ปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

กฎหมายว่าด้วยแนวทางการ
ฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เลขท่ี 37/2005/
TT-BLDTBXH พ.ศ.2548 ลงวันท่ี 
29 ธ.ค.2548 (Circular of The 
Ministry of Labour, Invalid 
and Social Affairs on 
Guidelines for Occupational 
Safety and Health Training, 
No. 37/2005/TT-BLDTBXH, 
dated December 29, 2005) 
ประกอบด้วย 8 หมวด มี
สาระสําคัญดังนี้ ขอบเขตและ
ข้อกําหนด การฝึกอบรมสําหรับ
ลูกจ้าง การฝึกอบรมสําหรับ
นายจ้าง การฝึกอบรมสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยท่ีประจําในสถาน
ประกอบการ เอกสารการฝึกอบรม
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ใบรับรองการฝึกอบรม
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และบัตรสําหรับผู้ผ่าน
การอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
และการบังคับใชก้ฎหมาย  

ยังไม่สามารถสืบค้นกฎหมายรอง
ด้านการบริหาร การจัดการและการ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานท่ีอยู่ภายใต้กระทรวง
แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  

ไม่มีกฎหมายรองด้านการบริหาร 
การจัดการและการดําเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ภายใต้กระทรวงแรงงาน การจ้าง
งาน และสวัสดิการสังคม 

    

2.2.1 ความปลอดภัยสําหรบั 
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับ
เครื่องจักร  

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและ
ขึ้นทะเบียนโรงงานหรือ
กระบวนการท่ีมีการใช้เครื่องจักร 
อุปกรณ์ วัสดุหรือสารที่อยู่ใน
ข้อกําหนดด้านอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสุขลักษณะ 
เลขท่ี 23/2003/TT-BLDTBXH 
พ.ศ.2546 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2546  

ยังไม่สามารถสืบค้นกฎหมายรอง
ด้านความปลอดภัยสําหรับการ
ทํางานภายใต้กระทรวงแรงงานและ
การเคลื่อนย้ายแรงงานแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับเคร่ืองจักรภายใต้
กระทรวงแรงงาน การจ้างงาน 
และสวัสดิการสังคม 
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2.2.1 ความปลอดภัยสําหรบั 
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับ
เครื่องจักร (ต่อ) 

 นายจ้างจัดให้มีท่ีทํางาน 
เครื่องจักร อุปกรณ์ 
กระบวนการผลิต รวมการใช้
สารเคมี ต้องมีความปลอดภัย 

ความเป็นอยู่ในโรงอิฐ และกับ
สภาพความปลอดภัยในการใช้ 
เครื่องจักรในการทํางาน 

2.2.2 สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  

กฎกระทรวง เรื่อง กําหนด
มาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ.2549 
ประกอบด้วย 6 หมวด โดยมี
สาระสําคัญคือ กําหนดระดับความ
ร้อน แสงสว่าง เสียง อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะ
การทํางาน การตรวจสุขภาพและ
การรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

ไม่มีกฎหมายรองด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางานภายใต้
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม 
แต่มีข้อกําหนดภายใต้กฎหมาย
แรงงาน พ.ศ. 2549 ในหมวด 6 
มาตรา 42 :มาตรการคุ้มครองและ
สภาพการทํางาน  
กําหนดมาตรการท่ีจําเป็นเร่ือง

ความปลอดภัยและสุขภาพ 
รวมถึง แสงสว่าง เสยีง การ
ระบายอากาศ ฝุน่ กลิน่ 

กฎหมายด้านความปลอดภัยท่ี
เกี่ยวข้องกับสภาวะการทํางาน
เฉพาะท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาล

ห้องน้ํา (Prakas on Con-
cerning the Sanitary Toi-
let, No. 052, dated  
February 10, 2000)  

 กฎหมายว่าด้วยการจัดท่ีนั่งให้
ลูกจ้างในท่ีทํางาน (Prakas 
on Concerning the Seating 
Arrangement at the Work 
Place No. 53, dated  
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2.2.1 ความปลอดภัยสําหรบั 
การทํางานทีเ่ก่ียวข้องกับหม้อ
น้ําและหม้อต้ม (ต่อ) 

(Circular of The Ministry of 
Labour, Invalid and Social 
Affairs on Regulating and 
Providing Guidance on Ap-
plication and Appraisal Pro-
cedures of Machinery, 
Equipment, Materials, and 
Substances with Strict Occu-
pational Safety, Hygiene 
and Health Requirements, 
No.23/2003/TT-BLDTBXH, 
dated November 23, 2003) 
ประกอบด้วย เนื้อหาท้ังหมด 4 
หมวด โดยมีสาระสําคัญคือ การ
กําหนดนิยามและขอบเขตการนํา
กฎหมายไปใช้ การประเมินผล การ
สมัครเพื่อของรับใบอนุญาต และ
การบังคับใช้กฎหมาย โดยรายการ
เครื่องจักรและสารเคมีท่ีต้องทําการ
ประเมินและข้ึนทะเบียนก่อนใช้งาน 
เช่น หม้อไอน้ํา ถังความดัน ระบบ
ปรับอากาศ รอก ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
ขวดท่ีบรรจุของเหลวที่มีความดันใช้
งานมากกว่า 0.7 ก.ก./ตร.ซม. ฯลฯ  

  

2.2.2 สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  

ไม่มีกฎหมายรองด้าน
สภาพแวดล้อมในการทํางานภายใต้
กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพและ
สังคม 
แต่มีข้อกําหนดภายใต้กฎหมาย
แรงงาน พ.ศ. 2555 ใน หมวด 3 
มาตรา 19: 
ระบุให้เป็นหน้าท่ีนายจ้างท่ีต้อง

ให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ ในการ
ทํางาน สภาพการทํางาน ชั่วโมง
ทํางาน เวลาพัก ความปลอดภัย
ในการทํางาน รายได้ วิธีการ
จ่ายเงิน การประกันสังคม  

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ท่ีบังคับใช้
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 

ไม่มีกฎหมายรองด้านความ
ปลอดภัยสําหรับการทํางานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ท่ีบังคับ
ใช้ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

2.2.2 สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ต่อ) 

  February 10, 2000)  
กฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีน้ํา

ดื่มสะอาด (Prakas on Con-
cerning the Provision of 
the Safe Drink, No. 054, 
dated February 10, 2000) 

กฎหมายว่าด้วยการสถานท่ี

พยาบาล (Prakas on Con-

cerning the Creation of 

Enterprise Infirmary, No. 

330, dated December 6, 

2000) 

กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียม

แพทย์ประจําสถาน

ประกอบการ (Prakas on 

Concerning Conditions 

and Missions of the En-

terprise Physicians, No. 

139, dated  June 28, 

2001) 

กฎหมายว่าด้วยการยกของ

หนักด้วยมือ (Prakas on 

Concerning the Heavy 

Object Lifting by Hand, 

No. 124, dated  June 15, 

2001) 

กฎหมายว่าด้วยการระบาย

อากาศและสุขาภิบาล 

(Prakas on Concerning 

the Air Ventilation and 

Sanitation, No. 125, 

dated June 15, 2001) 

และอื่นๆ 
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
2.2.2 สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ต่อ) 

จะเห็นได้ว่าเรื่องความปลอดภัย
นั้นนายจ้างต้องให้ข้อมูลกับ
ลูกจ้าง  

หมวด 9 มาตรา 138 
กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของนายจ้าง
เป็นผู้ดําเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในการทํางานให้
ปลอดภัย และเป็นภาระหน้าท่ี
ของลูกจ้างท่ีต้องปฏิบัติตามกฎ
เรื่องของความปลอดภัย ในเรื่อง
สุขภาพและโรคจากการทํางาน  
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2.3 กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี 

1) ประเทศไทย 

จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า
ประเทศไทยมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี   

 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เน้ือหาท้ังหมด 4 
หมวด 94 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย การควบคุมวัตถุอันตราย หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทางแพ่ง และบทกําหนดโทษ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทาง
บก พ.ศ. 2546 การกําหนดการติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถท่ี
ใ ช้ ขนส่ ง  ใ ห้ เ ป็ น ไปต ามม าต ร ฐ านส ากล  ห รื อม าต ร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เห็นชอบ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดให้สถาน
ประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ
ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ พ.ศ. 2551 กําหนดให้มีบุคลากรเฉพาะที่ผ่านการ
ทดสอบสําหรับดูแลวัตถุอันตรายและสารเคมีในสถานประกอบการ 
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 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ระบบการจําแนกและการ
ส่ือสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555 กําหนด
วิธีการจําแนกและการสื่อและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย เกณฑ์ในการจําแนกความเป็นอันตราย และข้อมูลสนเทศที่
ต้องระบุในเอกสารความปลอดภัย  

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2556 เป็นการนําประกาศบัญชีรายช่ือทั้งหมดที่ เคยออก
ประกาศไปแล้วมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน และปรับปรุงจากรูป
แบบเดิมโดยเพ่ิมคําอ่านช่ือสารเคมีเป็นภาษาไทยและวงเล็บช่ือ
ภาษาอังกฤษ และแยกบัญชีรายช่ือวัตถุอันตรายตามหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก พ.ศ. 2545 มีการกําหนดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้
ขนส่ง โครงสร้าง อุปกรณ์ การทําเครื่องหมายของแท็งก์ที่ใช้บรรจุวัตถุ
อันตรายและประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนการขนส่งเอกสารกํากับการ
ขนส่งวัตถุอันตราย  

2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและ
สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพียงฉบับเดียว คือ 
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 ข้อตกลงว่าด้วยความคุ้มครองธาตุและธาตุเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2555 ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 หมวด 31 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจําแนกและการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับธาตุและธาตุเคมี ความปลอดภัยในการใช้ธาตุและธาตุเคมี
อันตราย การดําเนินกิจการเกี่ยวกับธาตุและธาตุเคมีอันตราย การ
แก้ไขข้อขัดแย้ง นโยบายต่อผู้มีผลงาน และมาตรการต่อผู้ละเมิด และ
บทบัญญัติสุดท้าย 

ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่มีการประกาศใช้
ระบบ GHS และการประกาศกฎระเบียบ และข้อบังคับย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ
อันตรายและสารเคมีตามข้อตกลงว่าด้วยความคุ้มครองธาตุและธาตุเคมี
อุตสาหกรรม 

3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไม่มีมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยตรง มีเพียงกฎหมายควบคุม
สารเคมีและผลิตภัณฑ์สําหรับการเกษตร ดังน้ี 

 กฎหมายว่าด้วยระเบียบการพาณิชย์และการข้ึนทะเบียนพาณิชย์ 
เลขท่ี NS/RKM/0695/04 พ.ศ. 2538 (Preah Reach Kram: Law 
on The Commercial Regulations and Commercial Register, 
No. NS/RKM/0 6 9 5 /0 4 , dated June 2 6 , 1 9 9 5 ) เ น้ื อ ห า
ประกอบด้วย 5 หมวด 60 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
บทบัญญัติทั่วไป การขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ข้อกําหนดด้านบัญชี 
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ธนาคาร ระยะเปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช้  

 กฎหมายว่าด้วยระเบียบการพาณิชย์และการข้ึนทะเบียนพาณิชย์ 
(ฉบับปรับปรุง) เลขที่ NS/RKM/1199/12 พ.ศ. 2542 (Preah 
Reach Kram: Law on Amendment to The Commercial 
Regulations and Commercial Register, No. NS/
RKM/1199/12, dated November 18, 1999) เป็นการแก้ไข
รายละเอียดกฎหมายในมาตราเดิม ในหมวด 2 คือ มาตรา 10, 11, 
14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30-38, 40, 42, 44 ในหมวด 
4 คือ มาตรา 54, 57 58 และในหมวด 5 คือ มาตรา 59 และ 60 

 กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานและการบริหารจัดการสารเคมีการเกษตร 
เลขท่ี 69/ANKr-BK พ.ศ.2541 (Sub-Decree on Standards and 
Management of Agricultural Materials No. 6 9 /ANKr-BK, 
1998) เน้ือหาประกอบด้วย 9 หมวด 38 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ 
กําหนดบทบัญญัติทั่วไป ปุ๋ย ยาที่ใช้ในการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ยา
และอาหารสําหรับสัตว์ การจัดการ บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และ
การบังคับใช้ 

 กฎหมายว่าด้วยกระบวนการและการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม เลขที ่607 พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 22 ก.ค. 2552 
(Prakas on Procedure and Formality for Establishment of 
Factory and Handicraft, No. 607, dated July 22, 2009) 
ประกอบด้วย 6 หมวด 22 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ  การกาํหนด
นิยามทัว่ไป นิยามในกระบวนการสมัคร การขึ้นทะเบียนสาํหรับ
กิจการด้านหัตถกรรม การอนญุาตและการบังคับใช้ 
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 กฎหมายว่าด้วยกระบวนการและการแจ้งขอใบอนุญาตข้ึนทะเบียน
ชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี เลขที่ 148 พ.ศ. 2555 ลงวันที่13 
พ.ย. 2555 (Prakas on Procedures and Issuance of Certifica-
tion of Items and Quantities of Chemical Substance Use, 
No. 148, dated November 13, 2012) ประกอบด้วย 17 มาตรา 
เพ่ือกําหนดหน้าที่เพ่ิมเติมให้ผู้ใช้สารเคมีต้องแจ้งขออนุญาต และ
กําหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต 

4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมดังน้ี 

 กฎหมายสารเคมี เลขที่ 06/2007/QH12 พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 
พ.ย. 2551 (Law on Chemicals, No. 06/2007/QH12, dated 
November 27, 2007) ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 10 หมวด 71 
มาตรา  โดยมีสาระสํ า คัญดัง น้ี  บทบัญญัติทั่ ว ไป  การพัฒนา
อุตสาหกรรมเคมี การค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การ
จําแนก ฉลาก บรรจุ และเอกสารความปลอดภัย ควบคุมการใช้
สารเคมี การป้องกันและแผนการรับมือเมื่อมีอุบติการณ์ที่เกี่ยงข้องกับ
สารเคมี การแจ้ง การขึ้นทะเบียน และการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
สารเคมี การป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสําหรับ
ชุมชน ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สารเคมี และการบังคับใช้ 
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 กฎหมายว่าด้วยรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้ข้อกําหนด
บางข้อที่ตราในกฎหมายสารเคมี เลขที่ 108/2008/ND/CP พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 2 ต .ค . 51 (Decree on Detailing and Guiding 
The Implementation of A Number of Articles of The 
Chemical Law, No. 1 0 8 /2 0 0 8 /ND/CP dated October 2 , 
2008) ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 7 หมวด 22 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญดังน้ี บทบัญญัติทั่วไป รายการสารเคมี เง่ือนไขในการผลิต
และการค้าสารเคมี ระยะปลอดภัย ค่าจํากัดความเข้มข้นของวัตถุ
อันตรายในสารประกอบที่กําหนดในเอกสารความปลอดภัย ข้อมูล
ของสารเคมี หน่วยงานและการบังคับใช้ 

 กฎหมายว่าด้วยการบังคับให้ข้ึนทะเบียนสําหรับการจําแนกและ
ฉลากสารเคมี เลขที่ 04/2012/TT-BCT พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 
ก.พ. 2555 (Circular on Stipulating the Regulations on Clas-
sification and Chemical Labeling, No. 0 4 /2 0 1 2 /TT-BCT 
dated February 13, 2012) ประกอบด้วย เน้ือหาทั้งหมด 4 หมวด 
โดยมีสาระสําคัญดังน้ี บทบัญญัติทั่วไป ประเภทสารเคมี ฉลาก
สารเคมี และการบังคับใช้ 

 กฎหมายว่ าด้ วยการ ข้ึนทะเ บียนสาร เค มีอันตรายที่ ใ ช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรม เลขที่ 07/2013/TT-BCT  พ.ศ. 2556 (Circular 
on Registration of Hazardous Chemicals Used in Industrial 
Sector, No. 07/2013/TT-BCT, 2013) กําหนดบัญชีรายการ
สารเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนควบคุม 
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5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า
สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังน้ี 

 กฎหมายพิทักษ์และจัดการส่ิงแวดล้อม เลขที่ 32/2009 พ.ศ.2552 
ลงวันที่ 3 ต.ค. 2552  (Law on Environmental Protection and 
Management, No.3 2 /2 0 0 9  dated October 3 , 2 0 0 9 ) 
ประกอบด้วย 17 หมวด 127 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติ
ทั่วไป หลักการ เป้าหมาย และขอบเขต การวางแผนงาน การนําไปใช้
ประโยชน์ การควบคุม การสงวนรักษา การบริหารจัดการวัตถุ
อันตรายและสารพิษ ระบบข้อมูล หน้าที่ ความรับผิดชอบของรัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่น สิทธิ หน้าที่ และข้อห้าม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การให้คําปรึกษา และการแทรกแซงการบริหาร การ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและการให้การ
รับรอง บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทสรุปสุดท้าย (กฎหมาย
ฉบับเดียวกับกฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อม) 
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 กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและมีพิษ เลขท่ี 
74/2001 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2552  (Government Regula-
tion of the Republic of Indonesia on Hazardous and Toxic Sub-
stance Management, No. 74 /2001 , dated March 31 , 2001 ) 
ประกอบด้วย 15 หมวด 43 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป 
การจําแนกสาร  B3 กระบวนการและการบริหารจัดการสาร  B3 
คณะกรรมการสาร B3 สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การ
บริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ การควบคุมและการรายงาน 
การปรับปรุงการเอาใจใส่ในชุมชน การเปิดเผยข้อมูล การเงิน มาตรการ
ทางการบริหาร/ปกครอง ค่าชดเชย บทบัญญัติทางอาญา ระยะเปลี่ยนผ่าน 
และการบังคับใช้ 

 กฎหมายว่าด้วยระบบการจําแนก การส่ือสารและฉลากสารเคมี เลขท่ี 
87/M-IND/PER/9/2009 พ.ศ. 2552 (Decree of Minister of Indus-
try on Globally Harmonized System of Classification and La-
beling of Chemicals No.87/M-IND/PER/9/2009) กําหนดให้มีการจด
ทะเบียน จดแจ้ง ต้องจัดทําฉลาก และเอกสารความปลอดภัย  

 กฎหมายว่า การปรับปรุง “กฎหมายว่าด้วยระบบการจําแนก การ
ส่ือสารและฉลากสารเคมี เลขที่ 87/M-IND/PER/9/2009” เลขท่ี 23/
M-IND/PER/4/2013 พ.ศ. 2554 (Decree of Minister of Industry 
on The Revision of Decree No. 87/M-IND/PER/9/2009 regarding 
Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals, No. 23/M-IND/PER/4/2013) กําหนดประเภทความเป็น
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6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยตรง เน่ืองจากยังไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีมากนักและเปิดประเทศได้ไม่นาน แต่มีกฎหมาย
ควบคุมสารปราบศัตรูพืช ซึ่งบังคับใช้เพียงฉบับเดียว คือ 

 กฎหมายควบคุมสารปราบศัตรูพืช เลขท่ี 10/90 พ.ศ. 2533 ลง
วันที่ 11 พ .ค . 2533 (The State Law and Order Restoration 
Council on The Pesticide Law, No.10/90 , dated May 11 , 
1990) ประกอบด้วยเน้ือหาทั้งหมด 15 หมวด 50 มาตรา โดยมี
สาระ สํา คัญคือ  การกํ าหนดนิยามและคําจํ ากั ดความต่างๆ 
คณะกรรมการจดทะเบียน อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการจด
ทะเบียน การสมัครขอขึ้น ทะเบียนและค่าธรรมเนียม อํานาจและ
หน้าที่ของผู้บริหาร อํานาจและหน้าที่ของผู้จัดการ หน้าที่และสิทธิ
ของผู้ขึ้นทะเบียนผลิตสารปราบศัตรูพืช หน้าที่และสิทธิของผู้มี
ใบอนุญาตขายสารปราบศัตรูพืช เง่ือนไขสําหรับผู้ใช้สารปราบศัตรูพืช 
อํานาจและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ การอุทธรณ์ ข้อห้าม บทลงโทษ
และอ่ืนๆ 
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีแผนจะประกาศกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยสารเคมี (Chemical Safety Law) ฉบับใหม่เพื่อบริหารจัดการ
สารเคมีอย่างระบบ โดยคาดว่าจะมีการบริหารจัดการสารเคมีโดยการจด
ทะเบียนการผลิตและการนําเข้า รวมถึงการประกาศใช้ GHS ด้วย ซึ่งน่าจะเป็น 
GHS ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ฉ บั บ ปี 
พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011) 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 

ข้อตกลงว่าด้วยความ
คุ้มครองธาตุและธาตุเคมี
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 

ไม่มีกฎหมายหลักสําหรับ
วัตถุอันตรายและสารเคมี
อุตสาหกรรมโดยตรง  
กฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานและการบริหาร
จัดการสารเคมีการเกษตร 
เลขท่ี 69/ANKr-BK พ.ศ. 
2541 (Sub-Decree on 
Standards and Man-
agement of Agricul-
tural Materials No. 
69/ANKr-BK, 1998) 

1. สาระสาํคญั   เนื้อหาท้ังหมด 4 หมวด 94 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ การ
กําหนดคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย การควบคุมวัตถุ
อันตราย หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบทางแพ่ง และบท
กําหนดโทษ 

 ควบคุมเฉพาะสารเคมีท่ีประกาศ
เป็นวัตถุอันตรายตามประกาศ
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย เท่านั้น 
ซ่ึงควบคุมท้ังสารเคมีท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
สารเคมีในบ้านเรือน แบ่งตาม
หน่วยงานกํากับดูแล การควบคุม
วัตถุอันตรายนั้นครอบคลุมท้ัง
การ  ผลิต นําเข้า ส่งออก 
ครอบครอง ใช ้และเกบ็รกัษา  

 มีเนื้อหา 6 หมวด 31 มาตรา 
โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติ
ท่ัวไป การจําแนกและการแจ้ง
ข้อมูลเก่ียวกับธาตุและธาตุเคมี 
ความปลอดภัยในการใช้ธาตุและ
ธาตุเคมีอันตราย การดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับธาตุและธาตุเคมี
อันตราย การแก้ไขข้อขัดแย้ง 
นโยบายต่อผู้มีผลงาน และ
มาตรการต่อผู้ละเมิด และ
บทบัญญัติสุดท้าย 

 ครอบคลุมถึง การจําแนก การ
ควบคุมสารเคมีอันตราย ตั้งแต่
การผลิต นําเข้า ส่งออก เก็บ
รักษา และขนส่ง 

 วัตถุอันตรายท่ีอยู่ในขอบเขตการ
ควบคุมคือ สารเคมีท่ีอยู่ในบัญชี 

 มีเนื้อหา 9 หมวด 38 มาตรา 
โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนด
บทบัญญัติท่ัวไป ปุ๋ย ยาท่ีใช้ใน
การเกษตร เมล็ดพันธ์ุพืช ยา
และอาหารสําหรับสัตว์ การ
จัดการ บทลงโทษ ระยะ
เปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช ้

 ครอบคลุมถึงการจําแนก การ
ควบคุมสารเคมี หรือวัตถุดิบท่ี
ใช้ในการเกษตรเท่านั้น เช่น 
ผลิตภัณฑ์จากเคมี ปุ๋ย สาร
กําจัดแมลง ปุ๋ย ยาท่ีใช้ในด้าน
เกษตรกรรม อาหารสัตว์ และ
สารอื่น ๆ ท่ีใช้ในงานปศุสัตว์ 

 สารเคมีหรือวัตถุดิบท่ีใช้ใน
การเกษตรท่ีอยู่ในขอบเขตการ
ควบคุม คือ ผลิตภัณฑ์จากเคมี  

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีท่ีบังคับใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ัวไปในประเทศสมาชิกอาเซียน  
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ กฎหมายสารเคมี เลขท่ี 

06/2007/QH12 
พ.ศ.2551 ลงวันท่ี 21 
พ.ย. 2551 (Law on 
Chemicals, No. 
06/2007/QH12, dated 
November 27, 2007) 

กฎหมายพิทักษ์และจัดการ
สิ่งแวดล้อม เลขท่ี 
32/2009 พ.ศ. 2552 ลง
วันท่ี 3 ต.ค. 2552  (Law 
on Environmental 
Protection and Man-
agement, No.32/2009 
dated October 3, 
2009) 

ไม่มีกฎหมายหลักสําหรับ
วัตถุอันตรายและสารเคมี
อุตสาหกรรมโดยตรง  
กฎหมายควบคุมสาร
ปราบศัตรูพชื เลขท่ี 
10/90 พ.ศ. 2533 ลง
วันท่ี 11 พ.ค. 2533 
(The State Law and 
Order Restoration 
Council on The Pes-
ticide Law, No.10/90, 
dated May 11, 1990) 

1. สาระสาํคญั   มีเนื้อหา 10 หมวด 71 มาตรา 
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ บทบัญญัติ
ท่ัวไป การพัฒนาอุตสาหกรรม
เคมี การค้าและผลิตภัณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับสารเคมี การจําแนก 
ฉลาก บรรจุ และเอกสารความ
ปลอดภัย ควบคุมการใช้สารเคมี 
การป้องกันและแผนการรับมือ
เม่ือมีอุบติการณ์ท่ีเกี่ยงข้องกับ
สารเคมี การแจ้ง การขึ้น
ทะเบียน และการจัดเตรียม
ข้อมูลเก่ียวกับสารเคมี การ
ป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยัสําหรับชุมชน 
ความรับผิดชอบและการบริหาร
จัดการกิจกรรมท่ี เกี่ยวข้อง
สารเคมี และการบังคับใช ้

 มีเนื้อหา 17 หมวด 127 มาตรา 
ซ่ึงโดยมีสาระสําคัญคือ 
บทบัญญัติท่ัวไป หลักการ 
เป้าหมาย และขอบเขต การ
วางแผนงาน การนําไปใช้
ประโยชน์ การควบคุม การ
สงวนรักษา การบริหารจัดการ
วัตถุอันตรายและสารพิษ ระบบ
ข้อมูล หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถ่ิน สิทธิ หน้าท่ี และข้อ
ห้าม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การให้คําปรึกษา 
และการแทรกแซงการบริหาร 
การแกป้ัญหาข้อขัดแย้งด้าน
สิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและ
การให้การรับรอง บทลงโทษ  

 มีเนื้อหา 15 หมวด 50 มาตรา 
ครอบคลุม กําหนดให้การจัดต้ัง
คณะกรรมการกํากับดูแล ผู้นํา
เข้า ผู้ส่งออก ผู้ผสม ผู้
ครอบครองสารปราบศัตรูพืช 
และสิทธิ อํานาจของหน่วยงาน
กํากับดูแล (The Myanmar 
Agriculture Service)  

 วัตถุอันตรายท่ีอยู่ในขอบเขต
การควบคุมคือ สารปราบ
ศัตรูพืช  
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

1. สาระสาํคญั (ต่อ) การกําหนดบุคลากรเฉพาะ และ
การจําแนกประเภทความเป็น
อันตราย  

 วัตถุอันตรายท่ีอยู่ในขอบเขตการ
ควบคุมคือ สารเคมีท่ีอยู่ในบัญชี
วัตถุอันตราย  

วัตถุอันตราย (แต่ในขณะนี้ยังไม่
สามารถสืบค้นประกาศบัญชี
รายชื่อสารเคมีอันตราย)  

ปุ๋ย สารกําจัดแมลง  

2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     

2.1 การจัดทําบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง บัญชีรายชือ่วัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2556 เปน็บญัชรีายชือ่วตัถุ
อันตรายทีป่ระกาศใชฉ้บบัลา่สดุ ซ่ึงมี
บญัชแีนบท้ายท้ังหมด 6 บัญชี โดยมี
รายการสารเคมีในบัญชีรวม
ประมาณ 1,536 รายการ แยกตาม
หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  

ยังไม่สามารถสืบค้นกฎหมายรองท่ี
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ
จัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
ภายใต้กระทรวงเกษตร ป่าไม้ 
ประมงและการพัฒนาชนบท 
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1. สาระสาํคญั (ต่อ)  วัตถุอันตรายท่ีอยู่ในขอบเขต
การควบคุมคือ สารเคมีท่ีอยู่ใน
บัญชีรายการสารเคมี  

ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทสรุป
สุดท้าย (กฎหมายฉบับเดียวกับ
กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อม)  

 โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัตถุอันตรายและสารเคมี 
ครอบคลุมถึงการผลิต นําเข้า 
ส่งออก ครอบครอง ใช้ และเก็บ
รักษา และการจําแนกประเภท
ว่าสารเคมีใดเป็นสารเคมี
อันตราย 

 วัตถุอันตรายท่ีอยู่ในขอบเขตการ
ควบคุมคือ สารเคมีท่ีอยู่ในบัญชี
รายการวัตถุอันตราย (B3)  

 

2. กฎหมายรองท่ีสําคัญ     

2.1 การจัดทําบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย  

 กฎหมายว่าด้วยรายละเอียด
และแนวทางการบังคับใช้
ข้อกําหนดบางข้อท่ีตราใน
กฎหมายสารเคมี เลขท่ี 
108/2008/ND/CP พ.ศ.2551 
ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2551 (Decree 
on Detailing and Guiding 
The Implementation of A 
Number of Articles of The 
Chemical Law, No. 
108/2008/ND/CP dated 
October 2, 2008) มีเนื้อหา
ท้ังหมด 7 หมวด 22 มาตรา โดย
มีสาระสําคัญดังนี้ บทบัญญัติ
ท่ัวไป รายการสารเคมี เงื่อนไข
ใการผลิตและการค้าสารเคมี 
ระยะห่างท่ีปลอดภัย สําหรับ 
สถานท่ีผลิต เก็บสารเคมีกับท่ีพัก
อาศัยของชุมชน สถานท่ี
สาธารณะ สถานท่ีทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น  

กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ
วัตถุอันตรายและมีพิษ เลขท่ี 
74/2001 พ.ศ.2544 ลงวันท่ี 3 
ต.ค. 2552  (Government 
Regulation of the Republic 
of Indonesia on Hazardous 
and Toxic Substance 
Management, No. 74/2001, 
dated March 31, 2001) มี
เนื้อหา15 หมวด 43 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ บทบัญญัติท่ัวไป 
การจําแนกสาร B3 กระบวนการ
และการบริหารจัดการสาร B3 
คณะกรรมการสาร B3 สุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน การ
บริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุ การควบคุมและการ
รายงาน การปรับปรุงการเอาใจใส่
ในชุมชน การเปิดเผยข้อมูล การเงิน 
มาตรการทางการบริหาร/ปกครอง 
ค่าชดเชย บทบัญญัติทางอาญา 
ระยะเปลี่ยนผ่านและการบังคับใช ้

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ

จัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 

ภายใต้กระทรวงเกษตรและ

ชลประทาน  
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2.1 การจัดทําบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย ต่อ) 

   

2.2 การจัดทําระบบการ
จําแนกและการสื่อสารความ
เป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย; Globally 
Harmonized System 
(GHS)  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ระบบการจําแนกและการ
สื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2555 หรือ 
Globally Harmoized System 
(GHS) บังคับใช้กับ “วัตถุอันตราย
ท้ังท่ีเป็นสารเดี่ยวและสารผสม ท่ี
ควบคุมโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม” เท่านั้น ไม่รวมถึง 
วัตถุอันตรายท่ีควบคุมโดยหน่วยงาน
กํากบัดูแลอ่ืน ๆ ของเสยีเคมี 
(Chemical Waste) และของเสีย 
จากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนกิสท่ี์ใช้แล้ว โดย
กําหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทํา
ฉลาก และเอกสารความปลอดภยั 
(Safety Data Sheet, SDS)  

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการจัดทํา
ระบบการจําแนกและการสื่อสาร
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตาย 
(GHS) ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
  

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ
จัดทําระบบการจําแนกและการ
สื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ
อันตาย (GHS) ภายใต้กระทรวง
เกษตร ป่าไม้ ประมงและการ
พัฒนาชนบท 
แต่มีประกาศท่ีใกล้เคียงคือ 
กฎหมายว่าด้วยกระบวนการ
และการแจ้งขอใบอนุญาตขึ้น
ทะเบียนชนิดและปริมาณการใช้
สารเคมี เลขท่ี 148 พ.ศ. 2555 
ลงวันท่ี13 พ.ย. 2555 (Prakas 
on Procedures and Issu-
ance of Certification of 
Items and Quantities of 
Chemical Substance Use, 
No. 148, dated November 
13, 2012) 
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2.1 การจัดทําบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย (ต่อ) 

ค่าจํากัดความเข้มข้นของวัตถุ
อันตรายในสารประกอบท่ี
กําหนดในเอกสารความ
ปลอดภัย ข้อมูลของสารเคมี 
หน่วยงานและการบังคับใช้  

 กฎหมายว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนสารเคมีอันตรายที่ใช้
ในภาคอุตสาหกรรม เลขท่ี 
07/2013/TT-BCT  พ.ศ. 
2556 (Circular on 
Registration of 
Hazardous Chemicals 
Used in Industrial Sector, 
No. 07/2013/TT-BCT, 
2013) ประกาศบัญชีรายการ
สารเคมีต้องจดทะเบียน 117 
รายการ โดยเริ่มบังคับใช้ 1 
ม.ค.57  

กําหนดเกณฑ์การจําแนกประเภท
ว่าสารเคมีใดเป็นสารเคมีอันตราย 
โดยใช้เกณฑ์การจําแนกสารเคมี B3 
และประกาศบัญชีรายการสารเคมี
อันตราย ต้องจดทะเบียน 264 
รายการ  

 

2.2 การจัดทําระบบการ
จําแนกและการสื่อสารความ
เป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย; Globally 
Harmonized System 
(GHS)  

กฎหมายว่าด้วยการบังคับให้ขึ้น
ทะเบียนสําหรับการจําแนกและ
ฉลากสารเคมี เลขท่ี 04/2012/TT
-BCT พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 13 
ก.พ. 2555 (Circular on Stipu-
lating the Regulations on 
Classification and Chemical 
Labeling, No. 04/2012/TT-
BCT dated February 13, 
2012) มีเนื้อหาท้ังหมด 4 หมวด 
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ บทบัญญัติ
ท่ัวไป ประเภทสารเคมี ฉลาก
สารเคมี และการบังคับใช้ โดย
บังคับใช้กับสารเดี่ยว และสารผสม 
โดยกําหนด ให้ผู้ประกอบการต้อง
จัดทําฉลาก และเอกสารความ
ปลอดภัย (SDS) 

 กฎหมายว่าด้วยระบบการ
จําแนก การส่ือสารและฉลาก
สารเคมี เลขท่ี 87/M-IND/
PER/9/2009 พ.ศ.2552 
(Decree of Minister of 
Industry on Globally 
Harmonized System of 
Classification and 
Labeling of Chemicals 
No.87/M-IND/PER/9/2009) 
กําหนดให้มีการจดทะเบียน จด
แจ้ง ต้องจัดทําฉลาก และ
เอกสารความปลอดภัยบังคับใช้
กับสารเดี่ยว และสารผสมโดย
กําหนดให้จดทะเบียน จดแจ้ง 
ต้องจดัทําฉลาก และเอกสาร
ความปลอดภยั (SDS) 

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ
จัดทําระบบการจําแนกและการ
สื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย (GHS) ภายใต้กระทรวง
เกษตรและชลประทาน 
แต่อยู่ระหวา่งข้ันตอนการร่าง
กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั
สารเคมี (Chemical Safety 
Law) ฉบับใหม่ ซ่ึงน่าจะรวมการ
จดัทําระบบ GHS ในกฎหมายนี้
ดว้ย 
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2.2 การจัดทําระบบการ
จําแนกและการสื่อสารความ
เป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย; Globally 
Harmonized System 
(GHS) (ต่อ) 

  เป็นประกาศท่ีไม่ได้เกี่ยวกับการ
จัดทําระบบ GHS โดยตรง แต่มี
ข้อกําหนด ให้ผูท่ี้ใชส้ารเคมีตอ้ง
ขออนญุาตจดัเตรียมเอกสาร
ความปลอดภัยของสารเคมี 
ใบรับรองทางจาก
ห้องปฏิบัติการ ท่ีจะใช้สารเคมี
นั้น ๆ และการใช้ประโยชน์ของ
สารเคมี เป็นต้น  

2.3 การขนส่งวัตถุอันตราย  ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุ
อันตรายทางบก พ.ศ. 2545  
มีการกําหนดการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ี
ใช้ขนส่ง โครงสร้าง อุปกรณ์ การ
ทําเคร่ืองหมายของแท็งก์ท่ีใช้
บรรจุวัตถุอันตรายและประเภท
ต่าง ๆ ขั้นตอนการขนส่งเอกสาร
กํากับการขนส่งวัตถุอันตราย  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทาง
บก พ.ศ. 2546 มีการกําหนดการ
ติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยใน

รถท่ีใช้ขนส่งใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล หรือ มอก. 

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการขนส่ง
วัตถุอันตรายภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
 

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ
ขนส่งวัตถุอันตราย ภายใต้
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ ประมง
และการพัฒนาชนบท 
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2.2 การจัดทําระบบการ
จําแนกและการสื่อสารความ
เป็นอันตรายของวัตถุ
อันตราย; Globally 
Harmonized System 
(GHS) (ต่อ) 

  กฎหมายว่า การปรับปรุง 
“กฎหมายว่าด้วยระบบการ
จําแนก การส่ือสารและฉลาก
สารเคมี เลขท่ี 87/M-IND/
PER/9/2009” เลขท่ี 23/M-
IND/PER/4/2013 พ.ศ.2554 
(Decree of Minister of 
Industry on The Revision 
of Decree No. 87/M-IND/
PER/9/2009 regarding 
Globally Harmonized 
System of Classification 
and Labeling of 
Chemicals, No. 23/M-IND/
PER/4/2013) มีการเพ่ิม
ประเภทความเป็นอันตราย 3 
ประเภท ได้แก่ ความเป็น
อันตรายต่อชั้นโอโซน ความเป็น
อันตรายทางเคมีท่ีไม่เสถียรของ
ก๊าซ และความเป็นอันตรายจาก
สารละอองลอย (Aerosol) ท้ัง
ประเภทไวไฟและไม่ไวไฟ  

 

2.3 การขนส่งวัตถุอันตราย  ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย ภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า 

ยังไม่สามารถสืบค้นกฎหมายรองท่ี
เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย 
ภายใต้กระทรวงสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ
ขนส่งวัตถุอันตราย ภายใต้
กระทรวงเกษตรและชลประทาน 
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2.4 การกําหนดบุคลากร
เฉพาะสําหรบัสถาน
ประกอบการ  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การกําหนดให้สถาน
ประกอบการวัตถุอันตรายมี
บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความ
ปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุ
อันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 
2551 กําหนดให้ผู้ประกอบการวัตถุ
อันตราย ดังต่อไปนี้ ต้องมีบุคลากร
เฉพาะท่ีผ่านการทดสอบทําหน้าท่ี
จัดเก็บ ดูแลความปลอดภัย และส่ง
ข้อมูลชนิดและปริมาณวัตถุอันตราย
แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกปี  

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ
กําหนดบุคลากรเฉพาะสําหรับสถาน
ประกอบ การภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
  

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ
กําหนดบุคลากรเฉพาะสําหรับ
สถานประกอบ การ ภายใต้
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ ประมง
และการพัฒนาชนบท  
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
2.4 การกําหนดบุคลากร
เฉพาะสําหรบัสถาน
ประกอบการ  

กฎหมายว่าด้วยรายละเอียดและ
แนวทางการบังคับใช้ข้อกําหนด
บางข้อท่ีตราในกฎหมายสารเคมี 
เลขท่ี 108/2008/ND/CP 
พ.ศ.2551 ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2551 
(Decree on Detailing  
and Guiding The  
Implementation of A 
Number of Articles of The 
Chemical Law, No. 
108/2008/ND/CP dated 
October 2, 2008) มีเนื้อหา
ท้ังหมด 7 หมวด 22 มาตรา โดยมี
ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 กําหนดให้ผู้ควบคุม 

(Directors) การผลิตหรือขาย
สารเคมีต้องจบการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับเคมี  

 กําหนดให้มีบุคลากรด้านการ
จัดการความปลอดภัยสารเคมี  

ยังไม่สามารถสืบค้นกฎหมายรองท่ี
เกี่ยวกับการกําหนดบุคลากรเฉพาะ
สําหรับสถานประกอบการภายใต้
กระทรวงสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีกฎหมายรองเกี่ยวกับการ
กําหนดบุคลากรเฉพาะสําหรับ
สถานประกอบการ ภายใต้

กระทรวงเกษตรและชลประทาน  

  



109  

 

2.4 กฎหมายการลงทุน 

1) ประเทศไทย 

จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าประเทศไทยมีกฎหมาย
ด้านการลงทุนท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, ฉบับที่ 2 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2544 
ประกอบด้วยเน้ือหา 7 หมวด 60 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ 
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่ การขอและการให้
การส่งเสริม สิทธิประโยชน์ เคร่ืองจักร วัตถุดิบและวัสดุจําเป็น 
หลักประกันและความคุ้มครอง การเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ และ
บทสุดท้ายการบังคับใช้ 

 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เป็นกฎหมายท่ี
ออกมาเพ่ือแก้ไขและเพ่ิมเติมมาตราในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 
2522 

 พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 
(ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2556) ประกอบด้วยเน้ือหา 6 หมวด 60 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป วิธีการเกี่ยวกับภาษี
อากรประเมิน ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์ 
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2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากการทบทวนกฎหมาย ด้านการลง ทุน  พบว่าสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกฎหมายด้านการลงทุนที่สําคัญ คือ 

 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 02/NA พ.ศ. 2552 
ลงวันที่ 8 ก.ค. 2552 (Law on Investment Promotion, No.02/
NA, dated July 8, 2009) ประกอบด้วยเน้ือหา 11 หมวด 99 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป รูปแบบการลงทุน 
กิจการการลงทุน การส่งเสริมและการปกป้องการลงทุน สิทธิและ
พันธะของผู้ลงทุน ข้อห้าม การแก้ไขข้อขัดแย้ง การคุ้มครองและการ
ตรวจตรา นโยบายต่อผู้มีผลงานและผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย  

กฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายท่ีกําหนดหลักการ กฎเกณฑ์ และ
มาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม การคุ้มครอง และการจัดการการลงทุนจาก
ต่างชาติ  

3) ราชอาณาจักรกัมพูชา 

จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่า ราชอาณาจักรกัมพูชามี
กฎหมายด้านการลงทุนที่สําคัญ คือ 

 กฎหมายการลงทุน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2547 (Law on 
The Investment of The Kingdom of Cambodia, dated Au-
gust 4, 1994) ประกอบด้วยเน้ือหา 9 หมวด 26 มาตรา โดยมี
สาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป สภาพัฒนาแห่งราชอาณาจักร 
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กัมพูชา ขั้นตอนการลงทุน การประกันการลงทุน สิทธิและประโยชน์ 
การใช้และเป็นเจ้าของที่ดิน การจ้างงาน ข้อขัดแย้งและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง  

4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามมีกฎหมายด้านการลงทุนที่สําคัญๆ คือ 

 กฎหมายการลงทุน เลขท่ี 59/2005/QH11 พ.ศ.2544 ลงวันที่  
25 ธ .ค . 2544 (Law on Investment, No.59/2005/QH11, 
dated December 25, 2001) ประกอบด้วยเน้ือหา 10 หมวด 89 
มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ ข้อกําหนดทั่วไป การรับรองการลงทุน 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุน รูปแบบการลงทุน ขอบเขต พื้นที่ลงทุน 
สิทธิพิเศษและการสนับสนุนการลงทุน การดําเนินการลงทุนโดยตรง 
การลงทุนและการค้าของรัฐ การลงทุนไปต่างประเทศ การจัดการ
ของรัฐ และข้อปฏิบัติ 

5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียมี
กฎหมายด้านการลงทุนที่สําคัญ คือ 

 กฎหมายการลงทุน เลขที่ 25 พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2550 
(Law of The Republic of Indonesia Concerning Investment, 
No.25 of 2007 dated March 29, 2007) ประกอบด้วยเน้ือหา 18 
หมวด 38 มาตรา โดยมีสาระสําคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป  
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วัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน ที่ต้ังและการก่อต้ังบริษัท การปฏิบัติ
ต่อผู้ลงทุน สาขาธุรกิจ การพัฒนาการลงทุนสําหรับกิจการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง สิทธิ หน้าที่ และความเช่ือถือของนักลงทุน สิทธิ
ประโยชน์ การขออนุญาตและการจดทะเบียนบริษัท ความร่วมมือ
และการใช้นโยบายการลงทุน องค์กรด้านการลงทุน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ข้อขัดแย้ง การระงับข้อขัดแย้ง ระยะเปลี่ยนผ่าน และการ
บังคับใช้ 

6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์มีกฎหมายด้านการลงทุน คือ 

 กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ เลขท่ี 21/2012 พ.ศ. 2555 ลง
วันที่ 2 พ.ย. 2555 (The Pyidaungsu Hluttaw Law on The For-
eign Investment Law, No.2 1 /2 0 1 2  dated November 2 , 
2012) ประกอบด้วยเน้ือหา 20 หมวด 57 มาตรา โดยมีสาระสําคัญ
คือ กําหนดนิยามและคําจํากัดความ ประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์ 
หลักการพ้ืนฐาน การก่อต้ังการลงทุน การต้ังคณะกรรมาธิการ 
อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ อํานาจและหน้าที่ของผู้ลงทุน 
การขออนุญาต การประกัน กาแต่งต้ังเจ้าหน้าที่และคณะทํางาน การ
ยกเว้นภาษี การรับประกัน สิทธิในการใช้ที่ดิน เงินลงทุนจากต่างชาติ 
สิทธิในการโอนเงินไปต่างประเทศ รายการอ่ืนๆที่เกี่ยวกับกระแสเงิน
จากต่างประเทศ บทลงโทษ ข้อขัดแย้ง และอ่ืนๆ  
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ พระราชบญัญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520, 
ฉบบัท่ี 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
พ.ศ. 2534 และฉบบัท่ี 3 
(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 
2544 

กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 
02/NA พ.ศ. 2552 ลง
วันท่ี 8 ก.ค. 2552 (Law 
on Investment Pro-
motion, No.02/NA, 
dated July 8, 2009) 

กฎหมายการลงทุน 
พ.ศ.2547 ลงวันท่ี 4 
ส.ค. 2547 (Law on 
The Investment of 
The Kingdom of 
Cambodia, dated 
August 4, 1994) 

1. สาระสาํคญั  มีเนื้อหา 7 หมวด 60 มาตรา โดย 
ให้อํานาจคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนมีอํานาจพิจารณาให้การ
ส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัท มูลนิธิ 
สหกรณ์ต่างด้าว หรือท่ีคนต่างด้าว
ถือหุ้นอยู่ (ซ่ึงได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน) โดยมีสาระครอบคลุม
นโยบายส่งเสริมการลงทุน เพ่ือ
บรรเทาภาระด้านการคลังของ
รัฐบาลและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต สนับสนุน
ส่งเสริมการลงทุน ให้ความสําคัญ
กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ให้ความสําคัญ
แก่กิจการเกษตรและผลิตผลจาก
การเกษตร โดยมีการกําหนดเขต
ส่งเสริมการลงทุน และกิจการท่ีจะ
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อัน
ได้แก่กิจการท่ีสําคัญและเป็น
ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจกิจการท่ี
ใช้ทุนแรงงานหรือบริการในอัตรา  

มีเนื้อหา 11 หมวด 99 มาตรา โดย
มีการกําหนดหลักการ กฎเกณฑ์ 
และมาตรการท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม 
การคุ้มครอง และการจัดการการ
ลงทุนจากต่างชาติ 

มีเนื้อหา 9 หมวด 26 มาตรา โดย
ให้การคุ้มครองทรัพย์สินในทุก ๆ 
ด้านเท่าเทียมกับบุคคลในชาติและ
ไม่ใช้นโยบายกําหนดราคาสินค้า
หรือบริการกับโครงการลงทุนท่ี
ได้รับการส่งเสริม พร้อมให้สิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ อาทิ การยกเว้น
ภาษีเงินได้จากกําไร (Tax Holi-
day) การยกเว้นอากรนําเข้า
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และ
วัสดุก่อสร้าง สําหรับโครงการท่ี
ผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้า และ
การยกเว้นอากรนําเข้าวัตถุดิบ
สินค้ากึ่งสําเร็จรูป และ
ส่วนประกอบสําหรับการผลิตเพ่ือ
ส่งออกและการผลิตสินค้าท่ี
ต่อเน่ืองกัน (Supporting Indus-
try) 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบกฎหมายด้านการลงทุนท่ีบังคับใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปในประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
กฎหมายหลักท่ีบังคับใช ้ กฎหมายการลงทุน เลขท่ี 

59/2005/QH11 
พ.ศ.2544 ลงวันท่ี 25 
ธ.ค. 2544 (Law on In-
vestment, 
No.59/2005/QH11, 
dated December 25, 
2001) 

กฎหมายการลงทุน เลขท่ี 
25 พ.ศ.2550 ลงวันท่ี 29 
มี.ค. 2550 (Law of The 
Republic of Indonesia 
Concerning Invest-
ment, No.25 of 2007 
dated March 29, 
2007) 

กฎหมายการลงทุน
ต่างประเทศ เลขท่ี 
21/2012 พ.ศ.2555 ลง
วันท่ี 2 พ.ย. 2555 (The 
Pyidaungsu Hluttaw 
Law on The Foreign 
Investment Law, 
No.21/2012 dated 
November 2, 2012) 

1. สาระสาํคญั  มีเนื้อหา 10 หมวด 89 มาตรา โดย
ให้การรับประกันว่า จะให้การ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยมี
สาระสําคัญครอบคลุมถึง การไม่มี
การยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการ
ลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐ 
ตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทุน 
รับประกันการให้สิทธิการโอนย้าย
ไปต่างประเทศ เม่ือเกิดข้อพิพาท
ระหว่างผู้ร่วมทุน หรือระหว่าง
บริษัทต่างชาติกับสถาบันใด ๆ ของ
เวียดนาม และไม่สามารถตกลงกัน
ได้ 

มีเนื้อหา 18 หมวด 38 มาตรา 
กําหนดนิยามของการลงทุนท่ี
ชัดเจนและเป็นสากล ครอบคลุมท้ัง
การลงทุนของคนในประเทศและ
ต่างชาติ ระบุว่า จะไม่มีการยึด
กิจการเป็นของรัฐ 

มีเนื้อหา 20 หมวด 57 มาตรา 
การจัดสรรทรัพยากรของประเทศ 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของระบบ
เศรษฐกิจตลาด การส่งเสริมการ
ลงทุนของภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการ และส่งเสริม
กิจกรรมของผู้ประกอบการ และ
การดําเนินการเศรษฐกิจแบบเปิด
เพ่ือการค้าและการลงทุนกับ
ต่างประเทศ การอนุญาตให้นํา
เงินตราต่างประเทศเข้า-ออกได้ 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

1. สาระสาํคญั (ต่อ) สูง กิจการท่ีใช้ผลิตผลทางเกษตร
หรือทรัพยากรธรรมชาติ ส่วน
นโยบายส่งเสริม กิจการท่ีให้การ
ส่งเสริม เช่น ผลิตภัณฑ์การเกษตร
และแปรรูป เป็นต้น  

  

2. การขอและการให้การ
ส่งเสริม 

โครงการท่ีสามารถย่ืนขอสิทธิ และ
การส่งเสริมได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์
เป็นโครงการท่ีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนกําหนดไว้ 

ผู้ลงทุนต้องย่ืนคําร้องผ่าน
ศูนย์บริการ One Stop Service 
ของแผนกอุตสาหกรรมและการค้า 

ทุกบุคคลท่ีต้องการก่อต้ังโครงการ
ท่ีได้มาตรฐานต้องย่ืนเร่ืองต่อสภา
เพ่ือการพัฒนาของกัมพูชา ภายใน
สามวันนับต้ังแต่สภาพิจารณา
โครงการลงทุนท่ีได้มาตรฐาน สภา
ต้องออกใบอนุญาตหรือหนังสือ
ปฏิเสธ ถ้าสภาไม่ออกหนังสือ
ส่งเสริมการลงทุนหรือหนังสือ
ปฏิเสธภายในวันทําการ ถือว่าผู้
ย่ืนได้หนังสือส่งเสริมการลงทุน
โดยอัตโนมัติตามกรอบของพระ
ราชกฤษฎีกา 

3. สิทธปิระโยชน์ด้านภาษี     

คู่มือการค้าและการลงทุน 

3.1 การได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล  

ได้รับการยกเว้นมากท่ีสุดไม่เกิน  
8 ปีนับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้ 

ได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 2-10 ปี
นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้ 

ได้รับการยกเว้นภาษี เริ่มจากปี
แรกท่ีมีกําไร หรือ 3 ปีหลังจากท่ี
โครงการมีรายรับ 

3.2 การยกเว้นการคดิภาษี
สําหรบัคา่แห่งกู๊ดวิลล์ คา่
แห่งลิขสิทธิ์ และสิทธิอ่ืนๆ  

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนํามารวมใน
การคํานวณภาษี ไม่เกิน 5 ปีนับแต่
วันท่ีเริ่มมีรายได้ 

- โครงการการลงทุนท่ีได้มาตรฐานมี
เพ่ือยกเว้นภาษีกําไรธุรกิจโดยต้อง
ชําระกําไรธุรกิจในช่วงปลอดภาษี 
ช่วงเวลาของปีแรกท่ีกําไรหรือ 3 
ปีหลังจากโครงการลงทุนนั้นๆ
ได้รับผลตอบแทนคร้ังแรก  
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 หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
1. สาระสาํคญั (ต่อ)    

2. การขอและการให้การ
ส่งเสริม 

   

3. สิทธปิระโยชน์ด้านภาษี     

คู่มือการค้าและการลงทุน 

3.1 การได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล  

ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับภาษี - ได้รับยกเว้นเป็นเวลา 3 ปีสําหรับ
บริษัทต่างชาติท่ีไม่ได้จดทะเบียน
ในสหภาพเมียนมาร์ (Non-
resident foreigner) โดยเสีย
ภาษีในอัตราร้อยละ 35 และ
สามารถขอขยายเวลาได้ 

3.2 การยกเว้นการคดิภาษี
สําหรบัคา่แห่งกู๊ดวิลล์ คา่
แห่งลิขสิทธิ์ และสิทธิอ่ืนๆ  

ได้รับยกเว้นภาษีรายได้ สําหรับ
รายได้ท่ีเกิดจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทุกโครงการ 

- ได้รับสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนา (R&D)ออก
จากการคํานวณรายได้พึงประเมิน 
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หัวข้อ ไทย ลาว กัมพูชา 

3.3 การสง่เสริมการส่งออก  ให้ยกเว้นอากรประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
อากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุ
จําเป็นท่ีต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ือใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีส่งออก 
อากรขาเข้าสําหรับของท่ีนําเข้าเพ่ือ
ส่งกลับออกไป และอากรขาออก
สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการผลิต 

ได้รับยกเว้นภาษีนําเข้า และอากรท่ี
เก็บจากการนําเข้าอุปกรณ์ เครื่อง
อะไหล่ พาหนะการผลิตโดยตรง 
วัตถุดิบท่ีไม่มีอยู่ภายในประเทศ 
หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลติภัณฑ์กึง่
สําเร็จรูปท่ีนําเข้ามาเพ่ือแปรรูปหรือ
ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก 
และภาษีขาออก สําหรับผลิตภัณฑ์
เพ่ือการส่งออก 

ให้ยกเว้นอากรประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อากร
ขาเข้าท่ีผลิตตามโครงการส่งเสริม
การลงทุน อากรนําเข้าท่ีใช้ใน
การเกษตร (ยกเว้นรถแทรกเตอร์) 
และอากรขาออกสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการส่งเสริมการ
ผลิต 
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หัวข้อ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
3.3 การสง่เสริมการส่งออก  ได้รับสิทธิพิเศษเกี่ยวกับภาษีส่งออก 

ระยะเวลาปลอดภาษี และการลด
ภาษี 

มีการคืนอากรสําหรับการนําเข้า
สินค้าและวัตถุดิบเพ่ือนํามาผลิต
เป็นสินค้าสําเร็จรูปส่งออก ได้รับ
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษี
การค้าสําหรับสนิคา้ฟุ่มเฟอืยท่ีซ้ือใน
ประเทศ เพ่ือนาํมาใชใ้นการผลิต
สินค้าเพ่ือส่งออก และสามารถ
นําเข้าวัตถุดบิไดอ้ย่างเสรีในการผลติ
สนิคา้เพ่ือส่งออกหากสินค้า/
วัตถุดิบ/เครื่องจักรไม่สามารถผลิต
ในประเทศได้ 

ธุรกิจส่งออกจะได้รับการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ 50% ของผลกําไรท่ีได้
จากการส่งออกยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีนําเข้าหรือภาษี
ท้องถ่ินอ่ืนๆ (Internal Taxes) 
หรือท้ัง 2 ประเภทท่ีเก็บจากการ
นําเข้าเคร่ืองจักรและ
ส่วนประกอบอุปกรณ์เครื่องมือ
ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการ 
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3. การสืบคนขอมูลกฎหมาย 

การสืบค้นข้อมูลกฎหมายต่างๆ สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ศึกษาน้ัน ได้

ดําเนินการสืบค้นจากข้อมูลที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ท และจากหน่วยงาน

รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับน้ีได้แสดงรายละเอียดของเว็บไซต์ และ

ตัวอย่างคําสืบค้นข้อมูลสําหรับการค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยแบ่ง

ตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างหน่วยงานราชการ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย

ความปลอดภัย กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี และกฎหมายการลงทุน ซึ่ง

ในแต่ละหัวข้อจะแบ่งหัวข้อย่อยเป็นรายการของแต่ละประเทศ 

3.1 โครงสร้างหน่วยงานราชการ 

ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนท สามารถค้นหาข้อมูลหน่วยงานราชการท่ี

เกี่ ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์  www.google.com โดยใช้ คําในการสืบค้น 

(Keyword) ยกตัวอย่างเช่น  

“structure of ministry of environment”  
“organization ministry of industry” 
“ministry of industry and commerce” 
“investment” 
“organization ministry of labour” 
ตามด้วยช่ือประเทศที่ต้องการค้นหา “lao”+ “Cambodia”+ “Vietnam” + 
“Indonesia” + “Myanmar” เป็นต้น 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

http://www.monre.gov.la/home/en 
 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

http://www.globaltimes.cn/content/813937.shtml#.UutiGj2Sx9l 
http://www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_209354/lang--en/index.htm 
http://www.mlvt.gov.kh/index.php/en/# 
http://www.wepa-db.net/policies/structure/chart/cambodia/maff.htm 
http://www.wepa-db.net/policies/structure/chart/cambodia/moe.htm 
https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20130605/1197369058614 

_cambodia_201304232116en_2013060518:15--332.01%20KB.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Ministers_(Cambodia) 
https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20130605/1197369058614 

_cambodia_201304232116en_2013060518:15--332.01%20KB.pdf 
 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

http://english.molisa.gov.vn/Default.aspx?
tabid=350&TTypeID=70&temidclicked=460 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Labour,_Invalids_and_Social_Affairs_
(Vietnam) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Vietnam 
http://www.lamdong.gov.vn/en-US/government/Departments-branches/Pages/

Department-of-Labor-War-invalids-and-Social-Affairs.aspx 
http://www.wepa-db.net/policies/structure/chart/vietnam/dwrm.htm 
http://www.wepa-db.net/policies/structure/chart/vietnam/vepa.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Labour,_Invalids_and_Social_Affairs_

(Vietnam) 
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม (ต่อ) 
http://www.moit.gov.vn/en/Pages/Organization.aspx 
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Vietnam  

 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

http://www.embassyofindonesia.org/links/linkgov.htm 
http://www.indonesia.go.id/en/ministries/ministers/state-minister-for-
chairperson-of-the-national-development-planning-agency/1646-profile/277-
kementerian-perencanaan-pembangunan-nasional.html 
http://www.kemendag.go.id/en/about-us/main-office 
http://www.depnakertrans.go.id/  

 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ 

http://www.wepa-db.net/policies/structure/chart/myanmar/top.htm 
http://www.moecaf.gov.mm/ 
http://www.mol.gov.mm/en/departments/ 
http://www.mewashingtondc.com/MM_Ministries_en.php 
http://www.industry.gov.mm/links.aspx?id=d2dd81d1-61ce-4aea-a9ef-

5ff51b6613cc&type=Right 
http://www.modins.net/myanmarinfo/ministry/agriculture.htm 
http://www.modins.net/myanmarinfo/government/ministry.htm 

http://www.modins.net/myanmarinfo/ministry/commerce.htm  
http://www.commerce.gov.mm/en/article/bimstec  
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3.2 ด้านสิ่งแวดล้อม 

ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนท สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายส่ิงแวดล้อม

ผ่านทางเว็บไซต์ www.google.com โดยใช้คําในการสืบค้น (Keyword) 

ยกตัวอย่างเช่น  

“environment protection”  
“environment regulation” 
“EIA regulation” 
“environmental standard” 
“national standard” 
“wastewater standard” , “effluent standard”, “discharge standard” 
“air emission standard” 
“noise standard” 
“Vibration level” 
“contamination threshold” 
ตามด้วยช่ือประเทศที่ต้องการค้นหา “lao”+ “Cambodia”+ “Vietnam” + 
“Indonesia” + “Myanmar” เป็นต้น 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

http://www.ilp.gov.la/Lao_Law_Eng.asp. 
http://faolex.fao.org/docs/pdf/lao89474.pdf. 
http://www.forestcarbonasia.org/other-publications/land-law-no-04-na-lao-
pdr/. 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา 
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Cambodia/KH_Sub-
decree%20No%2036%20on%20Solid%20Waste%20Management.pdf 
http://www.opendevelopmentcambodia.net/laws-regulations/  
http://cambodia.ohchr.org/klc_pages/klc_english.htm (ภาษาเขมร) 

 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Law. 
http://www.vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-
GovernmentDocuments/52-2005.QH11.pdf  
 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
http://www.laohamutuk.org/Oil/Power/IndonEnvironLaw1997-23En.pdf 
http://www.icem.com.au/documents/biodiversity/bioplan/indonesia.pdf 
http://www.aecen.org/eia/indonesia 
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=002451& database 
=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL 
http://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/archive/pro_asia/
c8h0vm00006zzjk1-att/indonesia_13_01.pdf 
https://deq.state.ms.us/mdeq.nsf/8f3cca80758d46df86256c080014bab8/
cf69a124d4404ed286257bba007713a6/$FILE/Title%2011%20Part%203%20-%
20HazWaste.pdf 
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3.3 ด้านความปลอดภัย 

ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนท สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายความ

ปลอดภัยผ่ านทางเว็บไซต์  www.google.com โดยใ ช้ คําในการสืบค้น 

(Keyword) ยกตัวอย่างเช่น  

“labour regulation”, “labour law” 
“occupational health and safety law” 
“work safety law” 
ตามด้วยช่ือประเทศที่ต้องการค้นหา “lao”+ “Cambodia”+ “Vietnam” + 
“Indonesia” + “Myanmar” เป็นต้น 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

http://www.ilp.gov.la/Lao_Law_Eng.asp. 
 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

http://www.ilo.org/safework/countries/asia/cambodia/WCMS_187746/lang--en/
index.htm. 

 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Law. 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country= 
VNM&p_classification=01.02&p_origin=COUNTRY&p_sortby=SORTBY_COUNTRY. 
http://aseanlabour.weebly.com/papers--presentations.html  
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
http://www.ilo.org/asia/WCMS_115382/lang--en/index.htm. 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  
 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ 
www.menschenrechte.uzh.ch/ 
www.jniosh.go.jp/icpro/jicosh-old/ 
http://aseanlabour.weebly.com/ 
http://www.mol.gov.mm/en/departments/factoires-general-labour-laws-
inspection-dept/fgllid-main-function/ 
 

3.4 ด้านวัตถุอันตรายและสารเคมี 

ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนท สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายด้านวัตถุ

อันตรายและสารเคมีผ่านทางเว็บไซต์ www.google.com โดยใช้คําในการ

สืบค้น (Keyword) ยกตัวอย่างเช่น  

“chemical law” 
“toxic substances law” 
 “GHS regulation” 
“registration chemical list” 
“chemical management” 
ตามด้วยช่ือประเทศที่ต้องการค้นหา “lao”+ “Cambodia”+ “Vietnam” + 
“Indonesia” + “Myanmar” เป็นต้น 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
http://www.ilp.gov.la/Lao_Law_Eng.asp. 

 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

http://www.fao.org/docrep/008/af340e/af340e07.htm. 
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf. 
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/category/law-regulation/page/7.  
http://banlaw.net/directory.php?action=detail&nid=36.  

 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  

http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/Pages/vbpq.aspx?loaivb=Law. 
http://asemconnectvietnam.gov.vn/lawdetail.aspx?lawid=406. 
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=13179. 
http://vietnamese-law-consultancy.com/english/content/browse.php?
action=shownews&topicid=842.  
 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
http://www.embassyofindonesia.org/ina-usa/economy/pdf/laws/Law_on 
_Regional_Administration.pdf. 
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_74_2001_1.pdf. 
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_74_2001_2.pdf.  
 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ 
http://caexpo.gxciq.gov.cn/html/2011-01/369.htm.  
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3.4 ด้านการลงทุน 

ในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนท สามารถค้นหาข้อมูลกฎหมายการลงทุน

ผ่านทางเว็บไซต์ www.google.com โดยใช้คําในการสืบค้น (Keyword) 

ยกตัวอย่างเช่น  

“investment law” 
“investment promotion” 
“tax law” 
“patent protection” 
ตามด้วยช่ือประเทศที่ต้องการค้นหา “lao”+ “Cambodia”+ “Vietnam” + 
“Indonesia” + “Myanmar” เป็นต้น 
 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

https://www.kpmg.com/TH/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
Documents/Special_interests/Laos/InvestmentinLao2009.pdf. 
http://www.ilp.gov.la/Lao_Law_Eng.asp. 

 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

http://www.phnompenh.gov.kh/user_download_file.php?f=investment-law-in-
cambodia-126440066890196.pdf&key_unique=126440066890196. 
http://www.opendevelopmentcambodia.net/laws-regulations/  
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  
http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Lw59na29Nov05CIL%5B10Apr06%
5D.pdf.  
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
http://www.bphn.go.id/eng/Investment_Law_Number_25-2007.pdf.  
 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ 
www.moj.go.jp/content/000112674.pdf . 
 

หรือสามารถหาข้อมลู หรือรายงานการศึกษาเพ่ิมเติมได้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 
 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์  
 หอการค้าไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) 
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	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน การสอบมาตรฐาน ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และการกำกับดูแลหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
			2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
		รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายแรงงาน เลขที่ 06/NA พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 49 (Labour Law, No.06/NA dated December 27, 2006) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 14 หมวด 77 มาตรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป การสร้างและพัฒนาทักษะแรงงาน กฎการทำงาน สัญญาการจ้างงานและการยกเลิกสัญญาจ้างงาน การใช้แรงงานเด็กและผู้หญิง การคุ้มครองแรงงาน อัตราค่าจ้างและภาษีรายได้ โรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน สวัสดิการสังคม การใช้แรงงาน หน่วยงานตรวจตราแรงงาน นโยบายสำหรับผู้มีผลงานและมาตรการสำหรับผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย
	ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการด้านความปลอดภัยเฉพาะที่บังคับใช้เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เฉพาะต่างๆ 
	3) ราชอาณาจักรกัมพูชา
	รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 13 มี.ค. 40 (Kram on The Labour Law, dated March 13, 1997) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 19 หมวด 396 มาตรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป การก่อตั้งและดำเนินกิจการ การทดลองงาน สัญญาแรงงาน ข้อตกลงระหว่างแรงงาน สภาพการทำงานทั่วไป สภาพการทำงานเฉพาะสำหรับงานด้านเกษตรกรรม สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง อุบัติเหตุจากการทำงาน การคัดเลือกและจ้างงาน สหภาพแรงงาน ข้อขัดแย้งด้านแรงงาน การประท้วงหยุดงาน หน่วยงานด้านแรงงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านแรงงาน บทลงโทษ ศาลแรงงาน ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทบัญญัติสุดท้าย 
	สำหรับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการทำงานที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันนั้นมีอยู่มาก โดยจากรายงานการศึกษาเรื่อง The Overview Occupational Safety and Health in Cambodia โดยกรมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ (Department of Occupational Safety and Health) ได้รวบรวมรายการกฎหมายเฉพาะที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
	กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลห้องน้ำ (Prakas on Concerning the Sanitary Toilet, No. 052, dated February 10, 2000) 
	กฎหมายว่าด้วยการจัดที่นั่งให้ลูกจ้างในที่ทำงาน (Prakas on Concerning the Seating Arrangement at the Workplace No. 053, dated  February 10, 2000) 
	กฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาด (Prakas on Concerning the Provision of the Safe Drink, No. 054, dated February 10, 2000)
	กฎหมายว่าด้วยการสถานที่พยาบาล (Prakas on Concerning the Creation of Enterprise Infirmary, No. 330, dated December 6, 2000)
	กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียมแพทย์ประจำสถานประกอบการ (Prakas on Concerning Conditions and Missions of the Enterprise Physicians, No. 139, dated  June 28, 2001)
	กฎหมายว่าด้วยการยกของหนักด้วยมือ (Prakas on Concerning the Heavy Object Lifting by Hand, No. 124, dated  June 15, 2001)
	กฎหมายว่าด้วยการระบายอากาศและสุขาภิบาล (Prakas on Concerning the Air Ventilation and Sanitation, No. 125, dated June 15, 2001)
	กฎหมายว่าด้วยอุณหภูมิของอากาศในที่ทำงาน (Prakas on Concerning the Temperature Ambiance at the Workplace, No. 147, dated 11 June 2002)
	กฎหมายว่าด้วยการกำหนดระดับเสียงในสถานประกอบการ (Prakas on Concerning the Noise at the Workplace, No.138, dated 22 April 2003) 
	กฎหมายว่าด้วยสภาวะการทำงานในที่อับอากาศ (Prakas on Concerning the Work at the Confined Space, No. 139, dated 22 April 2003)
	กฎหมายว่าด้วยแสงสว่าง (Prakas on Concerning the Light and the Lighting, No. 484, dated December 23, 2003)
	กฎหมายว่าด้วยการห้ามเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ทำงานอันตราย (Prakas on Concerning the Prohibition of Working Children from the Dangerous Workplace, No. 106, dated  April 28, 2004) 
	กฎหมายว่าด้วยการสภาพความเป็นอยู่และการทำงานในสวนฟาร์ม (Prakas on Concerning the Working and Living Conditions in Plantations, No. 306, dated  December 14, 2007)
	กฎหมายว่าด้วยการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงงานการเมนท์และรองเท้า (Prakas on Concerning the Occupational Health and Safety Conditions in Garment and Shoes Factories, No. 307, dated December 14, 2007) 
	กฎหมายว่าด้วยการสภาพความเป็นอยู่และการทำงานในที่ทำนาเกลือ (Prakas on Concerning the Working and Living Conditions in Salt Fields, No. 308, dated December 14, 2007
	กฎหมายว่าด้วยการสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ในโรงอิฐ (Prakas on Concerning the Working and Living Conditions in Brick Enterprises, No. 309, dated December 14, 2007)
	กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลในที่ก่อสร้าง (Prakas on Sanitation at the Construction Site, No. 075, dated  March 30, 2011)
	กฎหมายว่าด้วยการข้อมูลที่สถานที่ก่อสร้าง (Prakas on Provision of Information at the Construction Site, No. 077, dated March 30, 2011 
	4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายแรงงาน เลขที่ 35-L/CTN พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 37 (The Labour Code of The Socialist Republic of Vietnam, No. 35-L/CTN dated June 23, 1994) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 17 หมวด 198 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจ้างงาน การฝึกอบรมอาชีพ สัญญาจ้างงาน ข้อตกลงระหว่างแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน ชั่วโมงการทำงานและ
	วันหยุด ระเบียบแรงงานและความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการจ้างแรงงานผู้หญิง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานประเภทอื่นๆ สวัสดิการสังคม สหภาพแรงงาน ข้อขัดแย้งด้านแรงงาน หน่วยงานด้านแรงงาน การตรวจตราแรงงานและบทลงโทษสำหรับผู้ละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายแรงงาน เลขที่ 10/2012/QH13 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 55 (The Labour Code, No. 10/2012/QH13, dated June 18, 2012) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 17 หมวด 242 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจ้างงาน สัญญาแรงงาน การทดลองงาน การเรียนรู้การประกอบอาชีพ การฝึกอบรม การฝึกแรงงาน และการพัฒนาแรงงาน ข้อตกลงและการต่อรองระหว่างแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน ชั่วโมงการทำงานและวันหยุด ระเบียบและความรับผิดชอบของแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ข้อกำหนดสำหรับการจ้างแรงงานผู้หญิง ข้อกำหนดสำหรับการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานประเภทอื่นๆ การประกันสังคม สหภาพแรงงาน ข้อขัดแย้งด้านแรงงาน การจัดการด้านแรงงาน การตรวจตราแรงงานและการจัดการสำหรับผู้ละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยการชี้แจงข้อกำหนดบางข้อในกฎหมายแรงงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เลขที่ 06/CP พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 20 ม.ค. 38 (Decree of Government on Elaborating some   Provisions of the Labour Code on Occupational Safety and Health No. 06/CP, dated January 20, 1995) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 7 หมวด 24 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดนิยามและขอบเขตการนำกฎหมายไปใช้ ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ ความรับผิดชอบของสหภาพแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและเพิ่มเติมมาตรากฎหมายในกฎหมายแรงงาน เลขที่ 06/CP ลงวันที่ 20 ม.ค. 38 โดยเพิ่มจำนวนมาตราในกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของแรงงาน เลขที่ 110/2002/ND-CP พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2545 (Decree of Government on Amending and Supplementing a Number of Articles of The Government’s Decree No. 06/CP of January 20, 1995 which Details a Number of Articles of The Labour Code on Labour Safety and Sanitation, No. 110/2002/ND-CP, dated  December 27, 2002) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 4 มาตรา เพื่อเพิ่มเติมและแก้ไขข้อกำหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของแรงงาน
	กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านสารเคมี เลขที่ 68/2005/ND-CP พ.ศ.2548 ลงวันที่ 20 พ.ค.2548 (Decree of Government on Chemical Safety, No.68/2005/ND-CP, dated 20 May 2005) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 6 หมวด 31 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การระบุและการแจ้งสารเคมี ระเบียบความปลอดภัยในการใช้สารเคมี หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐด้านความปลอดภัยสำหรับสารเคมี การตรวจสอบ ตรวจตราและการละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยแนวทางการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เลขที่ 37/2005/TT-BLDTBXH พ.ศ.2548 ลงวันที่ 29 ธ.ค.48 (Circular of The Ministry of Labour, Invalid and Social Affairs on Guidelines for Occupational Safety and Health Training, No. 37/2005/TT-BLDTBXH, dated December 29, 2005) ประกอบด้วย 8 หมวด มีสาระสำคัญคือ ขอบเขตและข้อกำหนด การฝึกอบรมสำหรับลูกจ้าง การฝึกอบรมสำหรับนายจ้าง การฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ประจำในสถานประกอบการ เอกสารการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใบรับรองการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการบังคับใช้กฎหมาย 
	5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายว่าด้วยการนำกฎหมายตรวจแรงงานเลขที่ 23 ที่ตราในปี พ.ศ.2491 กลับมาใช้ เลขที่ 3 พ.ศ.2494 ลงวันที่ 6 ม.ค. 94 (Act on To Bring Labour Inspection Act No.23 of 1948 of The Republic of Indonesia No. 3 of 1951, dated January 6, 1951) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด 8 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การตรวจแรงงาน สิทธิและหน้าที่ของผู้ตรวจแรงงาน การเก็บรักษาความลับ บทลงโทษ และการตรวจสอบผู้ละเมิด
	6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2494 (The Factory Act, 1951) ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 หมวด
	โดยกฎหมายแรงงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงมาตรการในด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน การดูแลสุขภาพของคนงาน จำนวนชั่วโมงทำงาน จำนวนวันหยุด การจ่ายค่าล่วงเวลา นอกจากนี้ ผู้ตรวจโรงงานและสถานประกอบการมีหน้าที่ตรวจตราและบังคับใช้ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายโรงงาน 
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	2.3 กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี
	1) ประเทศไทย
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้  
	พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 4 หมวด 94 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดคณะกรรมการวัตถุอันตราย การควบคุมวัตถุอันตราย หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง และบทกำหนดโทษ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 การกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถที่ใช้ขนส่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะที่ผ่านการทดสอบสำหรับดูแลวัตถุอันตรายและสารเคมีในสถานประกอบการ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 เป็นการนำประกาศบัญชีรายชื่อทั้งหมดที่เคยออกประกาศไปแล้วมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน และปรับปรุงจากรูปแบบเดิมโดยเพิ่มคำอ่านชื่อสารเคมีเป็นภาษาไทยและวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ และแยกบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 มีการกำหนดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่ง โครงสร้าง อุปกรณ์ การทำเครื่องหมายของแท็งก์ที่ใช้บรรจุวัตถุอันตรายและประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนการขนส่งเอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย 
	2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพียงฉบับเดียว คือ
	ข้อตกลงว่าด้วยความคุ้มครองธาตุและธาตุเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 หมวด 31 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจำแนกและการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธาตุและธาตุเคมี ความปลอดภัยในการใช้ธาตุและธาตุเคมีอันตราย การดำเนินกิจการเกี่ยวกับธาตุและธาตุเคมีอันตราย การแก้ไขข้อขัดแย้ง นโยบายต่อผู้มีผลงาน และมาตรการต่อผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย
	ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่มีการประกาศใช้ระบบ GHS และการประกาศกฎระเบียบ และข้อบังคับย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายและสารเคมีตามข้อตกลงว่าด้วยความคุ้มครองธาตุและธาตุเคมีอุตสาหกรรม
	3) ราชอาณาจักรกัมพูชา
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไม่มีมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยตรง มีเพียงกฎหมายควบคุมสารเคมีและผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตร ดังนี้
	กฎหมายว่าด้วยระเบียบการพาณิชย์และการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ NS/RKM/0695/04 พ.ศ. 2538 (Preah Reach Kram: Law on The Commercial Regulations and Commercial Register, No. NS/RKM/0695/04, dated June 26, 1995) เนื้อหาประกอบด้วย 5 หมวด 60 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดบทบัญญัติทั่วไป การขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ข้อกำหนดด้านบัญชี
	ธนาคาร ระยะเปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช้ 
	กฎหมายว่าด้วยระเบียบการพาณิชย์และการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ NS/RKM/1199/12 พ.ศ. 2542 (Preah Reach Kram: Law on Amendment to The Commercial Regulations and Commercial Register, No. NS/RKM/1199/12, dated November 18, 1999)เป็นการแก้ไขรายละเอียดกฎหมายในมาตราเดิม ในหมวด 2 คือ มาตรา 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30-38, 40, 42, 44 ในหมวด 4 คือ มาตรา 54, 57 58 และในหมวด 5 คือ มาตรา 59 และ 60
	กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานและการบริหารจัดการสารเคมีการเกษตร เลขที่ 69/ANKr-BK พ.ศ.2541 (Sub-Decree on Standards and Management of Agricultural Materials No. 69/ANKr-BK, 1998) เนื้อหาประกอบด้วย 9 หมวด 38 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดบทบัญญัติทั่วไป ปุ๋ย ยาที่ใช้ในการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ยาและอาหารสำหรับสัตว์ การจัดการ บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยกระบวนการและการแจ้งขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียนชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี เลขที่ 148 พ.ศ. 2555 ลงวันที่13 พ.ย. 2555 (Prakas on Procedures and Issuance of Certification of Items and Quantities of Chemical Substance Use, No. 148, dated November 13, 2012) ประกอบด้วย 17 มาตรา เพื่อกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้ผู้ใช้สารเคมีต้องแจ้งขออนุญาต และกำหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต
	4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมดังนี้
	กฎหมายสารเคมี เลขที่ 06/2007/QH12 พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 พ.ย. 51 (Law on Chemicals, No. 06/2007/QH12, dated November 27, 2007) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 10 หมวด 71 มาตรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี การค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การจำแนก ฉลาก บรรจุ และเอกสารความปลอดภัย ควบคุมการใช้สารเคมี การป้องกันและแผนการรับมือเมื่อมีอุบติการณ์ที่เกี่ยงข้องกับสารเคมี การแจ้ง การขึ้นทะเบียน และการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี การป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับชุมชน ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสารเคมี และการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้ข้อกำหนดบางข้อที่ตราในกฎหมายสารเคมี เลขที่ 108/2008/ND/CP พ.ศ.2551 ลงวันที่ 2 ต.ค. 51 (Decree on Detailing and Guiding The Implementation of A Number of Articles of The Chemical Law, No. 108/2008/ND/CP dated October 2, 2008) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 7 หมวด 22 มาตรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป รายการสารเคมี เงื่อนไขในการผลิตและการค้าสารเคมี ระยะปลอดภัย ค่าจำกัดความเข้มข้นของวัตถุอันตรายในสารประกอบที่กำหนดในเอกสารความปลอดภัย ข้อมูลของสารเคมี หน่วยงานและการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยการบังคับให้ขึ้นทะเบียนสำหรับการจำแนกและฉลากสารเคมี เลขที่ 04/2012/TT-BCT พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2555 (Circular on Stipulating the Regulations on Classification and Chemical Labeling, No. 04/2012/TT-BCT dated February 13, 2012) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 4 หมวด โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป ประเภทสารเคมี ฉลากสารเคมี และการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เลขที่ 07/2013/TT-BCT  พ.ศ. 2556 (Circular on Registration of Hazardous Chemicals Used in Industrial Sector, No. 07/2013/TT-BCT, 2013) กำหนดบัญชีรายการสารเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนควบคุม
	5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายพิทักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม เลขที่ 32/2009 พ.ศ.2552 ลงวันที่ 3 ต.ค. 52  (Law on Environmental Protection and Management, No.32/2009 dated October 3, 2009) ประกอบด้วย 17 หมวด 127 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป หลักการ เป้าหมาย และขอบเขต การวางแผนงาน การนำไปใช้ประโยชน์ การควบคุม การสงวนรักษา การบริหารจัดการวัตถุอันตรายและสารพิษ ระบบข้อมูล หน้าที่ ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น สิทธิ หน้าที่ และข้อห้าม การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้คำปรึกษา และการแทรกแซงการบริหาร การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและการให้การรับรอง บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทสรุปสุดท้าย (กฎหมายฉบับเดียวกับกฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อม)
	กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและมีพิษ เลขที่ 74/2001 พ.ศ.2544 ลงวันที่ 3 ต.ค. 52  (Government Regulation of the Republic of Indonesia on Hazardous and Toxic Substance Management, No. 74/2001, dated March 31, 2001) ประกอบด้วย 15 หมวด 43 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจำแนกสาร B3 กระบวนการและการบริหารจัดการสาร B3 คณะกรรมการสาร B3 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ การควบคุมและการรายงาน การปรับปรุงการเอาใจใส่ในชุมชน การเปิดเผยข้อมูล การเงิน มาตรการทางการบริหาร/ปกครอง ค่าชดเชย บทบัญญัติทางอาญา ระยะเปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยระบบการจำแนก การสื่อสารและฉลากสารเคมี เลขที่ 87/M-IND/PER/9/2009 พ.ศ.2552 (Decree of Minister of Industry on Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals No.87/M-IND/PER/9/2009) กำหนดให้มีการจดทะเบียน จดแจ้ง ต้องจัดทำฉลาก และเอกสารความปลอดภัย 
	กฎหมายว่า การปรับปรุง “กฎหมายว่าด้วยระบบการจำแนก การสื่อสารและฉลากสารเคมี เลขที่ 87/M-IND/PER/9/2009” เลขที่ 23/M-IND/PER/4/2013 พ.ศ.2554 (Decree of Minister of Industry on The Revision of Decree No. 87/M-IND/PER/9/2009 regarding Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals, No. 23/M-IND/PER/4/2013) กำหนดประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมีเพิ่มเติม
	6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยตรง เนื่องจากยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีมากนักและเปิดประเทศได้ไม่นาน แต่มีกฎหมายควบคุมสารปราบศัตรูพืช ซึ่งบังคับใช้เพียงฉบับเดียว คือ
	กฎหมายควบคุมสารปราบศัตรูพืช เลขที่ 10/90 พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 11 พ.ค.33 (The State Law and Order Restoration Council on The Pesticide Law, No.10/90, dated May 11, 1990) ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 15 หมวด 50 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดนิยามและคำจำกัดความต่างๆ คณะกรรมการจดทะเบียน อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการจดทะเบียน การสมัครขอขึ้น ทะเบียนและค่าธรรมเนียม อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหาร อำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการ หน้าที่และสิทธิของผู้ขึ้นทะเบียนผลิตสารปราบศัตรูพืช หน้าที่และสิทธิของผู้มีใบอนุญาตขายสารปราบศัตรูพืช เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้สารปราบศัตรูพืช อำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ การอุทธรณ์ ข้อห้าม บทลงโทษและอื่นๆ
	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีแผนจะประกาศกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยสารเคมี (Chemical Safety Law) ฉบับใหม่เพื่อบริหารจัดการสารเคมีอย่างระบบ โดยคาดว่าจะมีการบริหารจัดการสารเคมีโดยการจดทะเบียนการผลิตและการนำเข้า รวมถึงการประกาศใช้ GHS ด้วย ซึ่งน่าจะเป็น GHS ตามหลักเกณฑ์ขององค์กรสหประชาชาติ ฉบับปี
พ.ศ. 2554 (ค.ศ.2011)
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	2.4 กฎหมายการลงทุน
	1) ประเทศไทย
	จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านการลงทุนที่สำคัญ ดังนี้
	พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520, ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2544 ประกอบด้วยเนื้อหา 7 หมวด 60 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่ การขอและการให้การส่งเสริม สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น หลักประกันและความคุ้มครอง การเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ และบทสุดท้ายการบังคับใช้
	พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมมาตราในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
	พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 (ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.2556) ประกอบด้วยเนื้อหา 6 หมวด 60 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป วิธีการเกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
	2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกฎหมายด้านการลงทุนที่สำคัญ คือ
	กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 02/NA พ.ศ.2552 ลงวันที่ 8 ก.ค.52 (Law on Investment Promotion, No.02/NA, dated July 8, 2009) ประกอบด้วยเนื้อหา 11 หมวด 99 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป รูปแบบการลงทุน กิจการการลงทุน การส่งเสริมและการปกป้องการลงทุน สิทธิและพันธะของผู้ลงทุน ข้อห้าม การแก้ไขข้อขัดแย้ง การคุ้มครองและการตรวจตรา นโยบายต่อผู้มีผลงานและผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย 
	กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการ กฎเกณฑ์ และมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม การคุ้มครอง และการจัดการการลงทุนจากต่างชาติ 
	3) ราชอาณาจักรกัมพูชา
	จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่า ราชอาณาจักรกัมพูชามีกฎหมายด้านการลงทุนที่สำคัญ คือ
	กฎหมายการลงทุน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 4 ส.ค.47 (Law on The Investment of The Kingdom of Cambodia, dated August 4, 1994) ประกอบด้วยเนื้อหา 9 หมวด 26 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป สภาพัฒนาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ขั้นตอนการ
	ลงทุน การประกันการลงทุน สิทธิและประโยชน์ การใช้และเป็นเจ้าของที่ดิน การจ้างงาน ข้อขัดแย้งและการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
	4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายด้านการลงทุนที่สำคัญๆ คือ
	กฎหมายการลงทุน เลขที่ 59/2005/QH11 พ.ศ.2544 ลงวันที่ 25 ธ.ค.44 (Law on Investment, No.59/2005/QH11, dated December 25, 2001) ประกอบด้วยเนื้อหา 10 หมวด 89 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ ข้อกำหนดทั่วไป การรับรองการลงทุน สิทธิและหน้าที่ของผู้ลงทุน รูปแบบการลงทุน ขอบเขต พื้นที่ลงทุน สิทธิพิเศษและการสนับสนุนการลงทุน การดำเนินการลงทุนโดยตรง การลงทุนและการค้าของรัฐ การลงทุนไปต่างประเทศ การจัดการของรัฐ และข้อปฏิบัติ
	5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีกฎหมายด้านการลงทุนที่สำคัญ คือ
	กฎหมายการลงทุน เลขที่ 25 พ.ศ.2550 ลงวันที่ 29 มี.ค. 50 (Law of The Republic of Indonesia Concerning Investment, No.25 of 2007 dated March 29, 2007) ประกอบด้วยเนื้อหา 18 หมวด 38 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป 
	วัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุน ที่ตั้งและการก่อตั้งบริษัท การปฏิบัติต่อผู้ลงทุน สาขาธุรกิจ การพัฒนาการลงทุนสำหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง สิทธิ หน้าที่ และความเชื่อถือของนักลงทุน สิทธิประโยชน์ การขออนุญาตและการจดทะเบียนบริษัท ความร่วมมือและการใช้นโยบายการลงทุน องค์กรด้านการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ข้อขัดแย้ง การระงับข้อขัดแย้ง ระยะเปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช้
	6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	จากการทบทวนกฎหมายด้านการลงทุน พบว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีกฎหมายด้านการลงทุน คือ
	กฎหมายการลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 21/2012 พ.ศ.2555 ลงวันที่ 2 พ.ย. 55 (The Pyidaungsu Hluttaw Law on The Foreign Investment Law, No.21/2012 dated November 2, 2012) ประกอบด้วยเนื้อหา 20 หมวด 57 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดนิยามและคำจำกัดความ ประเภทธุรกิจ วัตถุประสงค์ หลักการพื้นฐาน การก่อตั้งการลงทุน การตั้งคณะกรรมาธิการ อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ อำนาจและหน้าที่ของผู้ลงทุน การขออนุญาต การประกัน กาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน การยกเว้นภาษี การรับประกัน สิทธิในการใช้ที่ดิน เงินลงทุนจากต่างชาติ สิทธิในการโอนเงินไปต่างประเทศ รายการอื่นๆที่เกี่ยวกับกระแสเงินจากต่างประเทศ บทลงโทษ ข้อขัดแย้ง และอื่นๆ 
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	 2. กฎหมาย และข้อกำหนดสำคัญด้านต่างๆ
	2.1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
	1) ประเทศไทย
	รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำคัญที่บังคับใช้ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 7 หมวด 115 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กองทุนสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ มาตรการส่งเสริม ความรับผิดชอบทางแพ่ง และบทกำหนดโทษ
	พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 3 หมวด 68 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การประกอบกิจการโรงงาน การกำกับและดูแลโรงงาน และบทกำหนดโทษ
	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 16 หมวด 90 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บททั่วไป คณะกรรมการสาธารณสุข การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สุขลักษณะของอาคาร เหตุรำคาญ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ อำนาจหน้าที่
	ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข หนังสือรับรองการแจ้ง ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ การอุทธรณ์ บทกำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล 
	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2552, ฉบับที่ 2 (31 ส.ค. 2553) และฉบับที่ 3 (24 เม.ย.2555) โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดประเภทโครงการหรือกิจการ รวม 34 ประเภท ที่จะต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ลงวันที่ 31 ส.ค.2553 และ ฉบับที่ 2 (19 พ.ย.2553) โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดประเภทโครงการหรือกิจการ รวม 11 ประเภท ที่จะต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
	ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 
	ลงวันที่ 3 ม.ค. 2539 โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และวิธีการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำทิ้งต่างๆ
	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 29 ธ.ค.2548 โดยมีสาระสำคัญคือการแบ่งประเภทของอาคาร ค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง และวิธีการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำทิ้งต่างๆ
	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 18 พ.ย.2549 และ วันที่ 10 ส.ค.2553 โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของโรงงานอุตสาหกรรม และวิธีการตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศต่างๆ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 14 มิ.ย.2539 โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และวิธีการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำทิ้งต่างๆตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 31 ต.ค.2549 โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดค่ามาตรฐานควบคุมปริมาณสารเจือปนในอากาศ วิธีการตรวจวัดค่าปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน และการรายงานผลการตรวจวัดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวน และ ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2549 โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดค่ามาตรฐานของระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผูกอกําเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว การรวบรวมและขนสงของเสียอันตราย ผู้บำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว และบทเฉพาะกาล
	2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ 29/NA พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2555 (Law on Environmental Protection (Revision), No.29/NA dated December 29, 2012) ประกอบด้วย 13 ส่วน 99 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การป้องกันเหตุการณ์เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ กองปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม ข้อห้าม การแก้ไขข้อขัดแย้ง การคุ้มครองและตรวจตรา การกำหนดวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เครื่องหมาย เครื่องแบบและตราประทับ นโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย
	กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรม เลขที่ 01/99/NA พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2542  (Law on The Processing Industry, No.01/99/NA, dated April 3, 1999) ประกอบด้วย 7 ส่วน 60 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การลงทุนและการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สิทธิและหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หน่วยงานตรวจสอบ และนโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการสำหรับผู้ละเมิดกฎหมาย
	ดำรัสว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ 112/PM พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 16 ก.พ.2553 (Decree on Environmental Impact Assessment, No.112/PM dated February 16, 2010) ประกอบด้วย 9 ส่วน 42 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามและการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนโครงการ และการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจตราและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การเปลี่ยนแปลงเจ้าของโครงการ การเปิดเผยข้อมูล การคัดค้านด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม นโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย 
	ข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เลขที่ 2734/PMO WREA พ.ศ.2552 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2552 (Agreement on The National Environmental Standards No.2734/PMO WREA, dated 7 December 2009) ประกอบด้วย 5 หมวด 15 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดค่าควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อม รางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติตาม และบทลงโทษสำหรับผู้ละเมิดข้อตกลงฯ และบทบัญญัติสุดท้าย
	3) ราชอาณาจักรกัมพูชา
	รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำคัญที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เลขที่ NS/RKM/1296/36 พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2539 (Preah Reach Kram : Law on Environmental Protection and Natural Resource Management, No. NS/RKM/1296/36 dated November 18, 1996) ประกอบด้วย 10 หมวด 27 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป แผนสิ่งแวดล้อมระดับเขตและระดับชาติ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การติดตาม บันทึก และตรวจสอบ การเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชน กองทุนสิ่งแวดล้อม บทลงโทษ เงื่อนไขการบังคับใช้ และบทบัญญัติสุดท้าย
	กฎหมายว่าด้วยการจัดการของเสียที่เป็นของแข็ง เลขที่ 36 ANRK.BK พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2542 (Sub-decree on Solid Waste Management, No. 36 ANRK.BK dated April 27, 1999) ประกอบด้วย 6 หมวด 32 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป การจัดการขยะหรือของเสียจากบ้านเรือน การจัดการขยะอันตราย การติดตามและตรวจสอบการจัดการขยะอันตราย บทลงโทษ และบทบัญญัติสุดท้าย
	กฎหมายว่าด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ 72 ANRK.BK พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2542 (Sub-decree on Environment Impact Assessment Process, No.72 ANRK.BK, dated August 11,1999) ประกอบด้วย 8 หมวด 34 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อ 
	สิ่งแวดล้อม เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ บทลงโทษ และบทบัญญัติสุดท้าย
	กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษทางน้ำ เลขที่ 27 ANRK.BK พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 6 เม.ย. 2542 (Sub-decree on Water Pollution Control, No.27 ANRK.BK dated April 6, 1999) ประกอบด้วย 8 หมวด 39 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป มาตรฐานควบคุมสำหรับของเสียและสารอันตรายที่ระบายออก การอนุญาตการปล่อยน้ำทิ้ง การติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษ การติดตามมลพิษทางน้ำในพื้นที่หรือแหล่งน้ำสาธารณะ บทลงโทษ และบทบัญญัติสุดท้าย
	กฎหมายว่าด้วยการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวน เลขที่ 42 ANRK.BK พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 10 ก.ค.2543 (Anukret on The Control of Air Pollution and Noise Disturbance, No.42 ANRK.BK, dated July 10, 2000) ประกอบด้วย 8 หมวด 38 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป มาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง การขอใบอนุญาต การติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษ การติดตามคุณภาพอากาศ กระบวนการตรวจสอบ บทลงโทษ และบทบัญญัติสุดท้าย 
	4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เลขที่ 52/2005-QH11 พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 29 พ.ย. 2548 (Law on Protection of The Environment, No. 52/2005-QH11 dated November 29, 2005) ประกอบด้วย 15 หมวด 136 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป มาตรฐานสิ่งแวดล้อม การประเมินผลสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันสิ่งแวดล้อมในภาคการผลิต ธุรกิจ และภาคบริการ การป้องกันและจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์กลางเมือง และพื้นที่อยู่อาศัย การป้องกันสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล แม่น้ำ และแหล่งน้ำ การจัดการของเสีย การป้องกันและตอบสนองอุบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามและข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และการร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การชดเชย ค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม เลขที่ 57/2010-QH12 พ.ศ. 2553 
ลงวันที่ 15 พ.ย. 2553 (Law on Environment Protection Tax, No.57/2010/QH12 dated November 15, 2010) ประกอบด้วย 4 หมวด 13 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป ฐานภาษี การแจ้ง การคำนวณ และการจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียมแนวทางการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เลขที่ 29/2011/ND-CP พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2554 (Decree on Providing Strategic Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment and Environmental Protection Commitment, No.29/2011/ND-CP, dated 18 April 2011) ประกอบด้วย 5 หมวด 41 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป แนวทางการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การพิจารณาและการอนุมติโครงการเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยระเบียบและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในบางมาตรา เลขที่ 80/ND-CP พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2539 (Decree on Detailed Regulations and Guidelines for Implementation of Some Articles of Law on Environmental Protection, No. 80/ND-CP dated August 9, 2006) ประกอบด้วย 3 หมวด 25 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือการกำหนดบทบัญญัติทั่วไป รายละเอียดระเบียบข้อบังคับ และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยการคิดค่าธรรมเนียมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับของเสียที่เป็นของแข็ง เลขที่ 174/2007/ND-CP พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2550 (Decree on the Environmental Protection Charges for Solid Waste, No.174/2007/ND-CP, dated November 29, 2007) ประกอบด้วย 3 หมวด 14 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบทบัญญัติทั่วไป อัตรา ระบบการเก็บ การจ่าย ค่าธรรมเนียมในการจัดการด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับของเสียที่เป็นของแข็ง และการบังคับใช้
	5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายพิทักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม เลขที่ 32/2009 พ.ศ.2552 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2552  (Law on Environmental Protection and Management, No.32/2009 dated October 3, 2009) ประกอบด้วย 17 หมวด 127 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป หลักการ เป้าหมาย และขอบเขต การวางแผนงาน การนำไปใช้ประโยชน์ การควบคุม การสงวนรักษา การบริหารจัดการวัตถุอันตรายและสารพิษ ระบบข้อมูล หน้าที่ ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น สิทธิ หน้าที่ และข้อห้าม การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้คำปรึกษา และการแทรกแซงการบริหาร การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและการให้การรับรอง บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทสรุปสุดท้าย
	กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ 27/1999 พ.ศ.2542 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2542 (Government Regulation Concerning Environmental Impact Assessment, No.27/1999 dated May 7, 1999) ประกอบด้วย 9 หมวด 42 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป ผู้มีอำนาจในการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ การสนับสนุน การควบคุม การมีส่วนร่วมของชุมชน การเงิน ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทสรุปสุดท้าย
	กฎหมายว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เลขที่ 51/1993 พ.ศ.2536 ลงวันที่ 23 ต.ค. 2536 (Government Regulation on Environmental Impact Assessment, No.51/1993 dated October 23, 1993) ประกอบด้วย 6 หมวด 29 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจัดการ การพัฒนา การควบคุม การเงิน และบทสรุปสุดท้าย
	กฎหมายว่าการจัดการขยะและของเสียอันตราย เลขที่ 19/1994 พ.ศ.2537 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2537  (Government Regulation Regarding Hazardous and Toxic Waste Management, No.19/1994 dated April 30, 1994) ประกอบด้วย 8 หมวด 42 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การเก็บและการขนส่ง กระบวนการ การอนุญาต การควบคุม บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทสรุปสุดท้าย
	กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพน้ำเสียจากอุตสาหกรรม เลขที่ KEP-51/MENLH/10/1995 พ.ศ.2538 ลงวันที่ 23 ต.ค. 2538 (Ministerial Decree of The State Minister of Environment Affairs on the Liquid Waste Quality Standard for Industrial Activities, No KEP-51/MENLH/10/1995 dated October 23, 1995) ประกอบด้วย 10 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากกิจกรรมอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
	6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เลขที่ 9/2012 พ.ศ. 2555 (The Environmental Conservation Law, The Pyidaungsu Hluttaw Law No.9/2012 dated March 30, 2012) ประกอบด้วย 14 หมวด 42 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดนิยาม วัตถุประสงค์ การจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงหน่วยงานรับผิดชอบ การบริการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการก่อนการได้รับอนุญาตการวางหลักประกัน ข้อห้าม บทลงโทษ และอื่น ๆ
	ในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ ประสบปัญหาค่อนข้างมากในด้านการสื่อสารกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมาย และเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่น ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่ากฎหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับปี พ.ศ. 2555 นี้จะมีรายละเอียดและความชัดเจนในข้อกฎหมายน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายย่อยหรือกฎหมายรองอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งต่อหน่วยงานราชการ และผู้ลงทุนจากภาคเอกชน
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	2.2 กฎหมายความปลอดภัย
	1) ประเทศไทย
	รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 3 หมวด 68 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การประกอบกิจการโรงงาน การกำกับและดูแลโรงงาน และบทกำหนดโทษ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 16 หมวด 166 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บททั่วไป การใช้แรงงานทั่วไป การใช้แรงงานหญิง การใช้แรงงานเด็ก การกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด คณะกรรมการค่าจ้าง สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การควบคุม การพักงาน ค่าชดเชย การยื่นคำร้องและพิจารณาคำร้อง กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พนักงานตรวจแรงงาน การส่งหนังสือ และบทกำหนดโทษ
	พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 8 หมวด 74 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บททั่วไป การบริหาร การจัดการ และการดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การควบคุม กํากับ ดูแล พนักงานตรวจความปลอดภัย กองทุนความปลอดภัย 
	อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และบทกำหนดโทษ 
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน รายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง การตรวจวัดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ.2549 ประกอบด้วย 7 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบุคลากรประจำโรงงาน วิศวกร และหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน การออกแบบ การสร้างและการตรวจสอบการสร้าง การติดตั้ง การใช้ การซ่อมแซมและดัดแปลง การยกเลิกการใช้หม้อน้ำหรือหม้อต้ม
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ.2549 ประกอบด้วย 2 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดรายละเอียดอุปกรณ์และระบบความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ อุปกรณ์และระบบความปลอดภัยสำหรับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย 8 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดบททั่วไป ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ระบบน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอื่นๆ
	กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่นำ มาใช้ในโรงงาน คนงานประจำ โรงงาน การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
	กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535ประกอบด้วย 6 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดการออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบการผลิต การติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมแซมและดัดแปลง การยกเลิกการใช้งาน บุคลากรประจำโรงงาน
	กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน โรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ต้องจัดให้มีบุคลากรประจำโรงงาน
	กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย 4 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดบททั่วไป มาตรการด้านความปลอดภัย การอนุญาต การฝึกอบรม 
	ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย 6 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดระดับความร้อน แสงสว่าง เสียง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
	กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้เพิ่มข้อกำหนดในด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยมีสาระสำคัญคือ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน การสอบมาตรฐาน ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และการกำกับดูแลหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
			2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
		รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	ในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการด้านความปลอดภัยเฉพาะที่บังคับใช้เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์เฉพาะต่างๆ 
	3) ราชอาณาจักรกัมพูชา
	รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2540 (Kram on The Labour Law, dated March 13, 1997) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 19 หมวด 396 มาตรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป การก่อตั้งและดำเนินกิจการ การทดลองงาน สัญญาแรงงาน ข้อตกลงระหว่างแรงงาน สภาพการทำงานทั่วไป สภาพการทำงานเฉพาะสำหรับงานด้านเกษตรกรรม สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง อุบัติเหตุจากการทำงาน การคัดเลือกและจ้างงาน สหภาพแรงงาน ข้อขัดแย้งด้านแรงงาน การประท้วงหยุดงาน หน่วยงานด้านแรงงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านแรงงาน บทลงโทษ ศาลแรงงาน ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทบัญญัติสุดท้าย 
	สำหรับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการทำงานที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบันนั้นมีอยู่มาก โดยจากรายงานการศึกษาเรื่อง The Overview Occupational Safety and Health in Cambodia โดยกรมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ (Department of Occupational Safety and Health) ได้รวบรวมรายการกฎหมายเฉพาะที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
	กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลห้องน้ำ (Prakas on Concerning the Sanitary Toilet, No. 052, dated February 10, 2000) 
	กฎหมายว่าด้วยการจัดที่นั่งให้ลูกจ้างในที่ทำงาน (Prakas on Concerning the Seating Arrangement at the Workplace No. 053, dated  February 10, 2000) 
	กฎหมายว่าด้วยการจัดให้มีน้ำดื่มสะอาด (Prakas on Concerning the Provision of the Safe Drink, No. 054, dated February 10, 2000)
	กฎหมายว่าด้วยการสถานที่พยาบาล (Prakas on Concerning the Creation of Enterprise Infirmary, No. 330, dated December 6, 2000)
	กฎหมายว่าด้วยการจัดเตรียมแพทย์ประจำสถานประกอบการ (Prakas on Concerning Conditions and Missions of the Enterprise Physicians, No. 139, dated  June 28, 2001)
	กฎหมายว่าด้วยการยกของหนักด้วยมือ (Prakas on Concerning the Heavy Object Lifting by Hand, No. 124, dated  June 15, 2001)
	กฎหมายว่าด้วยการระบายอากาศและสุขาภิบาล (Prakas on Concerning the Air Ventilation and Sanitation, No. 125, dated June 15, 2001)
	กฎหมายว่าด้วยอุณหภูมิของอากาศในที่ทำงาน (Prakas on Concerning the Temperature Ambiance at the Workplace, No. 147, dated 11 June 2002)
	กฎหมายว่าด้วยการกำหนดระดับเสียงในสถานประกอบการ (Prakas on Concerning the Noise at the Workplace, No.138, dated 22 April 2003) 
	กฎหมายว่าด้วยสภาวะการทำงานในที่อับอากาศ (Prakas on Concerning the Work at the Confined Space, No. 139, dated 22 April 2003)
	กฎหมายว่าด้วยแสงสว่าง (Prakas on Concerning the Light and the Lighting, No. 484, dated December 23, 2003)
	กฎหมายว่าด้วยการห้ามเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ทำงานอันตราย (Prakas on Concerning the Prohibition of Working Children from the Dangerous Workplace, No. 106, dated  April 28, 2004) 
	กฎหมายว่าด้วยการสภาพความเป็นอยู่และการทำงานในสวนฟาร์ม (Prakas on Concerning the Working and Living Conditions in Plantations, No. 306, dated  December 14, 2007)
	กฎหมายว่าด้วยการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงงานการเมนท์และรองเท้า (Prakas on Concerning the Occupational Health and Safety Conditions in Garment and Shoes Factories, No. 307, dated December 14, 2007) 
	กฎหมายว่าด้วยการสภาพความเป็นอยู่และการทำงานในที่ทำนาเกลือ (Prakas on Concerning the Working and Living Conditions in Salt Fields, No. 308, dated December 14, 2007
	กฎหมายว่าด้วยการสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ในโรงอิฐ (Prakas on Concerning the Working and Living Conditions in Brick Enterprises, No. 309, dated December 14, 2007)
	กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลในที่ก่อสร้าง (Prakas on Sanitation at the Construction Site, No. 075, dated  March 30, 2011)
	กฎหมายว่าด้วยการข้อมูลที่สถานที่ก่อสร้าง (Prakas on Provision of Information at the Construction Site, No. 077, dated March 30, 2011 
	4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายแรงงาน เลขที่ 35-L/CTN พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2537 (The Labour Code of The Socialist Republic of Vietnam, No. 35-L/CTN dated June 23, 1994) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 17 หมวด 198 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจ้างงาน การฝึกอบรมอาชีพ สัญญาจ้างงาน ข้อตกลงระหว่างแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน ชั่วโมงการทำงานและ
	วันหยุด ระเบียบแรงงานและความรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการจ้างแรงงานผู้หญิง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานประเภทอื่นๆ สวัสดิการสังคม สหภาพแรงงาน ข้อขัดแย้งด้านแรงงาน หน่วยงานด้านแรงงาน การตรวจตราแรงงานและบทลงโทษสำหรับผู้ละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายแรงงาน เลขที่ 10/2012/QH13 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2555 (The Labour Code, No. 10/2012/QH13, dated June 18, 2012) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 17 หมวด 242 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจ้างงาน สัญญาแรงงาน การทดลองงาน การเรียนรู้การประกอบอาชีพ การฝึกอบรม การฝึกแรงงาน และการพัฒนาแรงงาน ข้อตกลงและการต่อรองระหว่างแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงาน ชั่วโมงการทำงานและวันหยุด ระเบียบและความรับผิดชอบของแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ข้อกำหนดสำหรับการจ้างแรงงานผู้หญิง ข้อกำหนดสำหรับการจ้างแรงงานเด็กและแรงงานประเภทอื่นๆ การประกันสังคม สหภาพแรงงาน ข้อขัดแย้งด้านแรงงาน การจัดการด้านแรงงาน การตรวจตราแรงงานและการจัดการสำหรับผู้ละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยการชี้แจงข้อกำหนดบางข้อในกฎหมายแรงงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เลขที่ 06/CP พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2538 (Decree of Government on Elaborating some   Provisions of the Labour Code on Occupational Safety and Health No. 06/CP, dated January 20, 1995) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 7 หมวด 24 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดนิยามและขอบเขตการนำกฎหมายไปใช้ ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐ ความรับผิดชอบของสหภาพแรงงาน และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและเพิ่มเติมมาตรากฎหมายในกฎหมายแรงงาน เลขที่ 06/CP ลงวันที่ 20 ม.ค. 2538 โดยเพิ่มจำนวนมาตราในกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของแรงงาน เลขที่ 110/2002/ND-CP พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2545 (Decree of Government on Amending and Supplementing a Number of Articles of The Government’s Decree No. 06/CP of January 20, 1995 which Details a Number of Articles of The Labour Code on Labour Safety and Sanitation, No. 110/2002/ND-CP, dated  December 27, 2002) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 4 มาตรา เพื่อเพิ่มเติมและแก้ไขข้อกำหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของแรงงาน
	กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยด้านสารเคมี เลขที่ 68/2005/ND-CP พ.ศ.2548 ลงวันที่ 20 พ.ค.2548 (Decree of Government on Chemical Safety, No.68/2005/ND-CP, dated 20 May 2005) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 6 หมวด 31 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การระบุและการแจ้งสารเคมี ระเบียบความปลอดภัยในการใช้สารเคมี หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐด้านความปลอดภัยสำหรับสารเคมี การตรวจสอบ ตรวจตราและการละเมิด และการบังคับใช้กฎหมาย
	กฎหมายว่าด้วยแนวทางการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เลขที่ 37/2005/TT-BLDTBXH พ.ศ.2548 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2548 (Circular of The Ministry of Labour, Invalid and Social Affairs on Guidelines for Occupational Safety and Health Training, No. 37/2005/TT-BLDTBXH, dated December 29, 2005) ประกอบด้วย 8 หมวด มีสาระสำคัญคือ ขอบเขตและข้อกำหนด การฝึกอบรมสำหรับลูกจ้าง การฝึกอบรมสำหรับนายจ้าง การฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ประจำในสถานประกอบการ เอกสารการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใบรับรองการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการบังคับใช้กฎหมาย 
	5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	รายการกฎหมายความปลอดภัยสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายว่าด้วยการนำกฎหมายตรวจแรงงานเลขที่ 23 ที่ตราในปี พ.ศ.2491 กลับมาใช้ เลขที่ 3 พ.ศ.2494 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2494 (Act on To Bring Labour Inspection Act No.23 of 1948 of The Republic of Indonesia No. 3 of 1951, dated January 6, 1951) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด 8 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การตรวจแรงงาน สิทธิและหน้าที่ของผู้ตรวจแรงงาน การเก็บรักษาความลับ บทลงโทษ และการตรวจสอบผู้ละเมิด
	6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำคัญที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2494 (The Factory Act, 1951) ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 หมวด
	โดยกฎหมายแรงงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงมาตรการในด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน การดูแลสุขภาพของคนงาน จำนวนชั่วโมงทำงาน จำนวนวันหยุด การจ่ายค่าล่วงเวลา นอกจากนี้ ผู้ตรวจโรงงานและสถานประกอบการมีหน้าที่ตรวจตราและบังคับใช้ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายโรงงาน 
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	2.3 กฎหมายวัตถุอันตรายและสารเคมี
	1) ประเทศไทย
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่าประเทศไทยมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้  
	พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 4 หมวด 94 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดคณะกรรมการวัตถุอันตราย การควบคุมวัตถุอันตราย หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง และบทกำหนดโทษ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546 การกำหนดการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถที่ใช้ขนส่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะที่ผ่านการทดสอบสำหรับดูแลวัตถุอันตรายและสารเคมีในสถานประกอบการ
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 เป็นการนำประกาศบัญชีรายชื่อทั้งหมดที่เคยออกประกาศไปแล้วมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน และปรับปรุงจากรูปแบบเดิมโดยเพิ่มคำอ่านชื่อสารเคมีเป็นภาษาไทยและวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษ และแยกบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 มีการกำหนดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่ง โครงสร้าง อุปกรณ์ การทำเครื่องหมายของแท็งก์ที่ใช้บรรจุวัตถุอันตรายและประเภทต่าง ๆ ขั้นตอนการขนส่งเอกสารกำกับการขนส่งวัตถุอันตราย 
	2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเพียงฉบับเดียว คือ
	ข้อตกลงว่าด้วยความคุ้มครองธาตุและธาตุเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 หมวด 31 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจำแนกและการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธาตุและธาตุเคมี ความปลอดภัยในการใช้ธาตุและธาตุเคมีอันตราย การดำเนินกิจการเกี่ยวกับธาตุและธาตุเคมีอันตราย การแก้ไขข้อขัดแย้ง นโยบายต่อผู้มีผลงาน และมาตรการต่อผู้ละเมิด และบทบัญญัติสุดท้าย
	ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังไม่มีการประกาศใช้ระบบ GHS และการประกาศกฎระเบียบ และข้อบังคับย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายและสารเคมีตามข้อตกลงว่าด้วยความคุ้มครองธาตุและธาตุเคมีอุตสาหกรรม
	3) ราชอาณาจักรกัมพูชา
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไม่มีมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยตรง มีเพียงกฎหมายควบคุมสารเคมีและผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตร ดังนี้
	กฎหมายว่าด้วยระเบียบการพาณิชย์และการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ NS/RKM/0695/04 พ.ศ. 2538 (Preah Reach Kram: Law on The Commercial Regulations and Commercial Register, No. NS/RKM/0695/04, dated June 26, 1995) เนื้อหาประกอบด้วย 5 หมวด 60 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดบทบัญญัติทั่วไป การขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ข้อกำหนดด้านบัญชี
	ธนาคาร ระยะเปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช้ 
	กฎหมายว่าด้วยระเบียบการพาณิชย์และการขึ้นทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับปรับปรุง) เลขที่ NS/RKM/1199/12 พ.ศ. 2542 (Preah Reach Kram: Law on Amendment to The Commercial Regulations and Commercial Register, No. NS/RKM/1199/12, dated November 18, 1999) เป็นการแก้ไขรายละเอียดกฎหมายในมาตราเดิม ในหมวด 2 คือ มาตรา 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30-38, 40, 42, 44 ในหมวด 4 คือ มาตรา 54, 57 58 และในหมวด 5 คือ มาตรา 59 และ 60
	กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานและการบริหารจัดการสารเคมีการเกษตร เลขที่ 69/ANKr-BK พ.ศ.2541 (Sub-Decree on Standards and Management of Agricultural Materials No. 69/ANKr-BK, 1998) เนื้อหาประกอบด้วย 9 หมวด 38 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดบทบัญญัติทั่วไป ปุ๋ย ยาที่ใช้ในการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ยาและอาหารสำหรับสัตว์ การจัดการ บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยกระบวนการและการแจ้งขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียนชนิดและปริมาณการใช้สารเคมี เลขที่ 148 พ.ศ. 2555 ลงวันที่13 พ.ย. 2555 (Prakas on Procedures and Issuance of Certification of Items and Quantities of Chemical Substance Use, No. 148, dated November 13, 2012) ประกอบด้วย 17 มาตรา เพื่อกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้ผู้ใช้สารเคมีต้องแจ้งขออนุญาต และกำหนดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต
	4) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมดังนี้
	กฎหมายสารเคมี เลขที่ 06/2007/QH12 พ.ศ.2551 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2551 (Law on Chemicals, No. 06/2007/QH12, dated November 27, 2007) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 10 หมวด 71 มาตรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี การค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การจำแนก ฉลาก บรรจุ และเอกสารความปลอดภัย ควบคุมการใช้สารเคมี การป้องกันและแผนการรับมือเมื่อมีอุบติการณ์ที่เกี่ยงข้องกับสารเคมี การแจ้ง การขึ้นทะเบียน และการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี การป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับชุมชน ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสารเคมี และการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยรายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้ข้อกำหนดบางข้อที่ตราในกฎหมายสารเคมี เลขที่ 108/2008/ND/CP พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 ต.ค. 51 (Decree on Detailing and Guiding The Implementation of A Number of Articles of The Chemical Law, No. 108/2008/ND/CP dated October 2, 2008) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 7 หมวด 22 มาตรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป รายการสารเคมี เงื่อนไขในการผลิตและการค้าสารเคมี ระยะปลอดภัย ค่าจำกัดความเข้มข้นของวัตถุอันตรายในสารประกอบที่กำหนดในเอกสารความปลอดภัย ข้อมูลของสารเคมี หน่วยงานและการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยการบังคับให้ขึ้นทะเบียนสำหรับการจำแนกและฉลากสารเคมี เลขที่ 04/2012/TT-BCT พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2555 (Circular on Stipulating the Regulations on Classification and Chemical Labeling, No. 04/2012/TT-BCT dated February 13, 2012) ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 4 หมวด โดยมีสาระสำคัญดังนี้ บทบัญญัติทั่วไป ประเภทสารเคมี ฉลากสารเคมี และการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เลขที่ 07/2013/TT-BCT  พ.ศ. 2556 (Circular on Registration of Hazardous Chemicals Used in Industrial Sector, No. 07/2013/TT-BCT, 2013) กำหนดบัญชีรายการสารเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนควบคุม
	5) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังนี้
	กฎหมายพิทักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม เลขที่ 32/2009 พ.ศ.2552 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2552  (Law on Environmental Protection and Management, No.32/2009 dated October 3, 2009) ประกอบด้วย 17 หมวด 127 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป หลักการ เป้าหมาย และขอบเขต การวางแผนงาน การนำไปใช้ประโยชน์ การควบคุม การสงวนรักษา การบริหารจัดการวัตถุอันตรายและสารพิษ ระบบข้อมูล หน้าที่ ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น สิทธิ หน้าที่ และข้อห้าม การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้คำปรึกษา และการแทรกแซงการบริหาร การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบและการให้การรับรอง บทลงโทษ ระยะเปลี่ยนผ่าน และบทสรุปสุดท้าย (กฎหมายฉบับเดียวกับกฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อม)
	กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและมีพิษ เลขที่ 74/2001 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 ต.ค. 2552  (Government Regulation of the Republic of Indonesia on Hazardous and Toxic Substance Management, No. 74/2001, dated March 31, 2001) ประกอบด้วย 15 หมวด 43 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ บทบัญญัติทั่วไป การจำแนกสาร B3 กระบวนการและการบริหารจัดการสาร B3 คณะกรรมการสาร B3 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ การควบคุมและการรายงาน การปรับปรุงการเอาใจใส่ในชุมชน การเปิดเผยข้อมูล การเงิน มาตรการทางการบริหาร/ปกครอง ค่าชดเชย บทบัญญัติทางอาญา ระยะเปลี่ยนผ่าน และการบังคับใช้
	กฎหมายว่าด้วยระบบการจำแนก การสื่อสารและฉลากสารเคมี เลขที่ 87/M-IND/PER/9/2009 พ.ศ. 2552 (Decree of Minister of Industry on Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals No.87/M-IND/PER/9/2009) กำหนดให้มีการจดทะเบียน จดแจ้ง ต้องจัดทำฉลาก และเอกสารความปลอดภัย 
	6) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
	จากการทบทวนกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีต่างๆ พบว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังไม่มีกฎหมายด้านวัตถุอันตรายและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยตรง เนื่องจากยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมีมากนักและเปิดประเทศได้ไม่นาน แต่มีกฎหมายควบคุมสารปราบศัตรูพืช ซึ่งบังคับใช้เพียงฉบับเดียว คือ
	กฎหมายควบคุมสารปราบศัตรูพืช เลขที่ 10/90 พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2533 (The State Law and Order Restoration Council on The Pesticide Law, No.10/90, dated May 11, 1990) ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 15 หมวด 50 มาตรา โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดนิยามและคำจำกัดความต่างๆ คณะกรรมการจดทะเบียน อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการจดทะเบียน การสมัครขอขึ้น ทะเบียนและค่าธรรมเนียม อำนาจและหน้าที่ของผู้บริหาร อำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการ หน้าที่และสิทธิของผู้ขึ้นทะเบียนผลิตสารปราบศัตรูพืช หน้าที่และสิทธิของผู้มีใบอนุญาตขายสารปราบศัตรูพืช เงื่อนไขสำหรับผู้ใช้สารปราบศัตรูพืช อำนาจและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ การอุทธรณ์ ข้อห้าม บทลงโทษและอื่นๆ
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