
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันอังคารที ่๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ อาคาร ๕ ชั้น ๔ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายภักดี โพธิศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานอนุกรรมการ 
๒.  นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อนุกรรมการ 

๓.  พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๔.  นางกนกพร อธิสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๕.  นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๖.  นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

อนุกรรมการ 
 

๗.  นางสาวนลินี ศรีพวง รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๘.  นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 

๙.  นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

อนุกรรมการ 
 

๑๐.  นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการพิเศษ  
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

๑๑.  นางสาวกัลยา เกียรติถาวรชัย นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการ  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อนุกรรมการ 

๑๒.  นางพรคนางค ์ปีตาภา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ  
กรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 
 

๑๓.  นางกุลธิดา เจริญสวัสดิ์   รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๔.  นางสาวปรกชล  อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน 
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

อนุกรรมการ 

๑๕.  นางสุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา อนุกรรมการ 
๑๖.  นางสาวบุญญานาถ นาถวงษ์ กรรมการบริหาร 

สมาคมอารักขาพืชไทย 
อนุกรรมการ 

๑๗.  นางคนึงนิจ  ศรีบัวเอ่ียม อาจารย์ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุกรรมการ 

๑๘.  นางจริยา  มิตรอุปภัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ 
แทนผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม 

ฉบับแก้ไข ๘ มิ.ย. ๖๑ 



2 
 

๑๙.  นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม 

๒๐.  นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ  
กองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอื่น ๆ  
๑. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๒. นายอ านาจ วงศ์บัณฑิต 
๓. นายศุมล ศรีสุขวัฒนา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางส าเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมโรค 
๒.  นายทศพล เธียรวิภาสวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 
๓.  นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 
๔.  นายกิตติพจน์ เพ่ิมพูล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
๕.  นางสาวศราภา ศุทรินทร์  รองประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๖.  ร้อยโทหญิง ปฤลภร อินทรตั้ง ประจ าแผนกกรรมวิธียุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๗.  นางสาวออรัศ คงพานิช เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๘.  นางสาวธนธร ยอดสมสวย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๙.  นาวาโทหญิง ทัดดาว พุทธชาติ หัวหน้าแผนกควบคุมยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม 

กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๐.  นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๑.  นางสาวณัฐชนก บัวภิบาล เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๒.  นางสาวกันต์ฤทัย รับพร อนุกรรมการวิชาการ สมาคมอารักขาพืชไทย 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่าน และด าเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

   ๑.๑ ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 
   ประธานฯ ได้แนะน าตัวเองว่า อดีตเคยเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้มีงานความปลอดภัยด้านสารเคมี ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งมีการด าเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะอนุกรรมการ
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พัฒนากฎหมายสารเคมีชุดนี้ เป็นหนึ่งในอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมี ตามค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติฯ ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับ
คณะที่ปรึกษาโครงการ ได้ศึกษาข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษากฎหมายการจัดการสารเคมี
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้
คณะอนุกรรมการฯ กล่าวแนะน าตัว 

   มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 

   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

   ๓.๑ การด าเนินการที่ผ่านมาเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายสารเคมี และการศึกษา
การจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อการจัดการสารเคมี 
   ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานความเป็นมาและ
ผลการศึกษากฎหมายสารเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดตั้งองค์กรกลางเพ่ือการจัดการสารเคมี
ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔        
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) ในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งองค์กรกลางสารเคมี 
การศึกษาแนวทาง รูปแบบ โครงสร้าง และภารกิจการจัดตั้งองค์กรกลางสารเคมี การศึกษาความเหมาะสม   
การควบคุมและการจัดการสารเคมีของประเทศเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี และศึกษาการจัดท ากรอบกฎหมายสารเคมี 
ผลการศึกษาการจัดท ากรอบกฎหมายสารเคมีของประเทศ มีข้อเสนอทางเลือกการพัฒนากฎหมายสารเคมี    
๓ ทางเลือก ทางเลือกที่ ๑ คงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ส าหรับสารเคมีที่มีอยู่เดิม และ   
ออกกฎหมายควบคุมสารเคมีใหม่ส าหรับสารเคมีใหม่ ทางเลือกที่ ๒ ออกกฎหมายควบคุมสารเคมีใหม่       
แทนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้การจัดการสารเคมีของประเทศเป็นระบบและสามารถ
จัดการสารเคมีได้ตลอดวงจรชีวิต และทางเลือกที่ ๓ ปรับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ครอบคลุม
มากขึ้นและเป็นไปในทิศทางกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอร่างกรอบกฎหมายไว้ 
รวม ๑๓ ข้อ ส่วนผลการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งองค์กรกลางสารเคมี ทุกภาคส่วนเห็นด้วยว่าประเทศไทย 
ควรจะมีองค์กรกลางสารเคมี เพ่ือประสานและจัดระบบการจัดการสารเคมีของประเทศให้เป็นระบบ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑  
   ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แนะน าคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนากฎหมายสารเคมีของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือคุ้มครองสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ที่ประชุมทราบ คือ นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 
นายกิตติพจน์ เพ่ิมพูล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน และ นางสาวศราภา ศุทรินทร์ รองประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   นายกิตติพจน์ เพ่ิมพูล ได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลการศึกษา
กฎหมายสารเคมีและผลการศึกษาการจัดตั้งองค์กรกลางเพ่ือการจัดการสารเคมี ข้อเสนอแนะกรอบการพัฒนา
กฎหมายสารเคมีใหม่และการจัดตั้งองค์กรกลางเพ่ือการจัดการสารเคมี  ให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกัน 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที ่๔.๑  
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   ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เป็นการน าเสนอเรื่องเพ่ือทราบ ในระเบียบวาระ ๓.๑ 
และเป็นข้อมูลเพื่อให้อนุกรรมการฯ พิจารณาในระเบียบวาระ ๔.๑ ด้วย 

   มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑ กรอบการพัฒนากฎหมายสารเคมีใหม่ และการจัดตั้งองค์กรกลางสารเคมีแห่งชาติ  
   ความเห็นที่ประชุม 
   ที่ประชุมแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยมีการประเมินและจัดกลุ่มความเป็นอันตราย
สารเคมีที่ใช้ในอาหาร โดยใช้แนวทางฐานความเสี่ยง (Risk-based Approach) มาเป็นเวลานานแล้วเพราะเคย
ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ CODEX ต่อมาได้น า
แนวทางดังกล่าวมาใช้กับวัตถุอันตราย ส าหรับข้อมูลน าเข้า ส่งออกและผลิตสารเคมีจากท าเนียบรายการสารเคมี
ที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ ที่แสดงว่ามีปริมาณน าเข้าสารเคมี ๑๒.๖ ล้านตัน และปริมาณผลิต ๖๕๗.๔ ล้านตัน 
ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง หมายรวมถึงปริมาณแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงด้วยหรือไม่ เนื่องจากปริมาณการผลิตสูง  
   นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ ชี้แจงว่าสารเคมีกลุ่มที่น าเข้าปริมาณมาก คือ 
สารเคมีพ้ืนฐานจ าพวกแอลกอฮอล์ต่าง ๆ เช่น ออกซิเจน อาร์กอน และเมธิลแอลกอฮอล์  
   ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าชนิดสารเคมี
ที่ผลิตในประเทศมีจ านวนน้อยรายการแต่ผลิตได้ปริมาณสูงจึงเป็นสาเหตุท าให้ปริมาณผลิตสูงกว่าน าเข้า 
   ประธานฯ ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมองสถานการณ์สารเคมีในประเทศให้รอบด้าน 
การออกกฎหมายใหม่ อาจไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาของประเทศได้เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายจ านวนมาก 
แตข่้อด้อยคือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมด ไม่สามารถบริหารจัดการรวบรวมข้อมูลที่มีจ านวนมาก หลากหลาย 
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Big Data) ไดเ้นื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานแต่ละด้าน 
แตกต่างกัน ขาดการสื่อสารอย่างเป็นเอกภาพ เกิดความซ้ าซ้อนการท างาน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้         
โดยพัฒนากลไกการท างานที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานสากล เหมาะสมกับบริบทประเทศ          
โดยไม่จ าเป็นต้องออกกฎหมายใหม่  
   นางคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นด้วยว่า
ประเทศไทยต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน คือ จัดการแก้ไขปัญหาการกระจัดกระจายของกฎหมายที่มีอยู่เดิม โดยน า
กฎหมายที่มีอยู่มายึดโยงให้เกิดการบูรณาการและบังคับใช้ได้ ที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลที่มีจ านวนมาก 
หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของประเทศได้ เนื่องจากกฎหมายแต่ละฉบับ จะมีขอบเขตตัวเอง 
เปรียบเสมือนอาณาจักรกั้นขวางการไหลส่งต่อข้อมูล หากออกกฎหมายใหม่จะเป็นการสร้างอาณาจักรใหม่ 
และได้เสนอให้ศึกษาตัวอย่างกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศเพ่ิมเติม นอกจากกฎหมาย EU REACH จากนั้น
น ามาประยุกต์ใช้ออกกฎหมายควบคุมสารเคมีในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทย ทั้งนี้ ได้เสนอให้วางแผน
กระบวนการพัฒนากฎหมายสารเคมีเพ่ือไปถึงเปา้หมายอย่างเป็นขั้นตอน (Steping stone) แบ่งเป็นระยะ เช่น 
ระยะแรก ก าหนดกรอบการพัฒนากฎหมาย ระยะที่สอง วิเคราะห์ความเป็นไปได้แต่ละทางเลือก ส่วนข้อเสนอ
การพัฒนากฎหมายการจัดการสารเคมี อาจผลักดันไปพร้อม ๆ กันมากกว่าหนึ่งทางเลือก  
   ประธานฯ เห็นด้วยกับวิธีการแบ่งการพัฒนากฎหมายสารเคมีเป็นระยะ บางเรื่อง
สามารถด าเนินการได้ทันทีภายใต้กฎหมายเดิม เช่น การปิดช่องโหว่ด้วยกฎหมายบางฉบับและท าให้เป็นสากล
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มากยิ่งขึ้น ในขณะที่บางเรื่องต้องใช้ระยะเวลานาน เช่น ออกกฎหมายการจัดตั้งองค์กรกลางสารเคมีแห่งชาติ 
(National Chemical Agency : NCA) ซึ่งต้องด าเนินงานในระยะต่อไป 
   ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอกฎหมายสารเคมี ไม่ครอบคลุม
ตลอดวงจรชีวิตสารเคมี ยังขาดประเด็นส าคัญ ดังนี้ (๑) สารเคมีในผลิตภัณฑ์ (chemicals in product) เช่น 
ผลิตภัณฑ์ทีเ่ติมปรอท ตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของส านักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งแม้จะมีกฎหมายแล้วแต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้  เนื่องจากขาดความพร้อมทาง
ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ (๒) ของเสียและซากบรรจุภัณฑ์สารเคมี เนื่องจากแม้จะมีร่างกฏหมายว่าด้วย
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน แต่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้ตัดค าว่า “ซากผลิตภัณฑ์อ่ืน”.ออกไป ท าให้ครอบคลุมเฉพาะซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ไม่รวม
ซากผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน (๓) ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) 
โดยเฉพาะความรับผิดชอบของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่มีการจัดการ
อย่างเหมาะสม น าไปสู่การตกค้างของสารเคมี ควรมีระบบเรียกคืนกลับมาและน าบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อ 
นอกจากนี้ได้สอบถามว่า ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รวมถึงข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register : PRTR) หรือไม ่
เพราะปัจจุบันกรมควบคุมมลพิษ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบท าเนียบ PRTR ในสื่อสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า และอากาศ) 
หากส าเร็จสามารถน าข้อมูลมารวมกับท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยได้  หากต้องการท าให้เป็น
ฐานข้อมูลภาพใหญ่ของประเทศ  
   นางคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม เห็นด้วยว่า ร่างกฎหมายสารเคมี ควรมีเรื่องความรับผิดชอบ
ของผู้ผลิตเพ่ิมข้ึนเพราะช่วยในการวางแผนและติดตามการเคลื่อนตัวของสารเคมีแบบครบวงจรชีวิตได้ง่ายขึ้น 
   นางยุวรี อินนา ชี้แจงว่า ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ไม่รวมถึง
ข้อมูลท าเนียบ PRTR ส่วนร่างกฎหมายสารเคมี สามารถควบคุมสารเคมีได้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต ต้องไป
ออกกฎหมายระดับรอง ส่วนหน้าที่ของ NCA จะด าเนินงานเรื่องนโยบายและการบริหารจัดการเป็นหลัก 
ส าหรับการปฏิบัติต้องส่งให้หน่วยงานปฏิบัติด าเนินการ และให้ความเห็นว่า NCA ควรเป็นหน่วยงานที่มี
กฎหมายรองรับเพ่ือบังคับให้เกิดการด าเนินงานและรับผิดชอบบริหารจัดการกับข้อมูลที่มีจ านวนมาก 
หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของประเทศ                        
   นายกิตติพจน์ เพ่ิมพูล ให้ข้อมูลว่า ทีผ่่านมาแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถก ากับติดตาม
และประเมินผลได้ จึงควรมีองค์กรหนึ่งรับผิดชอบ รวมถึงเรื่องข้อมูลองค์กรนี้จะดูแลเรื่องนโยบายเป็นหลัก 
เสนอเพ่ิมเติมนโยบายบางเรื่องที่ขาดหรือการออกกฎหมายล าดับรอง ไปเสริมให้กฎหมายที่มีอยู่ให้สมบูรณ์มากขึ้น 
เหมาะสมบริบทของประเทศ และต้องศึกษาข้อมูลบางประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วน เช่น ความรับผิดชอบการประเมิน
ความเสี่ยงว่าควรเป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือผู้ประกอบการ 
   ผู้แทนกรมควบคุมโรค ให้ความเห็น ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) ถ้าตั้งส านักงานจัดการ
สารเคมีแห่งชาติภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี ขอบเขตการด าเนินงานควรเน้นเรื่องการบริหารจัดการนโยบาย 
และข้อมูลของประเทศ (๒) ขอบเขตการด าเนินงานของ NCA บางข้อมีหน่วยงานเดิมท าหน้าที่แล้ว เช่น ข้อ ๓ 
“ด าเนินงานการขึ้นทะเบียนสารเคมีที่น าเข้าและผลิตในประเทศ” ข้อ ๔ “จัดท าท าเนียบรายการสารเคมีบูรณาการ
ข้อมูลสารเคมี และจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการจัดการสารเคมี” ข้อ ๕ “ประเมินความเสี่ยง 
จ าแนกความเป็นอันตรายและจัดกลุ่มสารเคมี” ข้อ ๗ “ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย” ซึ่งมีส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน้าที่หลักของ NCA ควรเป็นหน่วยงานประสานเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้การจัดการสารเคมีของประเทศเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการประสาน
เชื่อมโยงงานวิจัยตามที่ระบุในข้อ ๘ “ประสานเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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เพ่ือลดหรือทดแทนสารเคมีอันตราย พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการน าผลวิจัยไปสู่การปฏิบัติ”.(๓).ขอบเขต      
การด าเนินงาน ข้อที่ ๘ ควรเน้นว่าจะท าอย่างไรถึงสามารถประสานเชื่อมโยงให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต  

   ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ สอบถามว่า ขอบเขตการด าเนินงานด้านต่างประเทศของ 
NCA นั้นรวมไปถึงการท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง (focal point) ในการเจรจาประสานการด าเนินงาน
ระหว่างประเทศด้านสารเคมี ด้วยหรือไม่ อย่างไร  

                     นางยุวรี อินนา ชี้แจงว่า NCA จะท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานระหว่างประเทศ
ด้านสารเคมี จากนั้น จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานต่อไป 
   ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า
กฎหมายสารเคมี มีขอบข่ายที่ซ้ าซ้อนกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ท าให้เกิดความสับสนการปฏิบัติเพราะปัจจุบัน  
มีบัญชีที่ ๕.๖ ครอบคลุมสารตามคุณสมบัติ รวมถึงสารเคมีทั้งหมดไม่เฉพาะวัตถุอันตราย นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มกีารเพ่ิมหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแล ประเมิน แยกประเภทสารเคม ี
   ผู้แทนสมาคมอารักขาพืชไทย ให้ความเห็นว่า ควรเปรียบเทียบระหว่างกฎหมาย     
ว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยสารเคมี มีส่วนที่ซ้ าซ้อนกันหรือไม่อย่างไร.และมีความเห็นว่า      
ขอบเขตการด าเนินงาน NCA ข้อ ๓ “ด าเนินการขึ้นทะเบียนสารเคมีที่น าเข้าและผลิตในประเทศ” ซ้ าซ้อนกับกฎหมาย   
ว่าด้วยวัตถุอันตราย จึงควรก าหนดขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการก าหนดนโยบายและ
การดูแลข้อมูลที่มีจ านวนมาก หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเห็นด้วยว่าคณะกรรมการแห่งชาติฯ 
ควรเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมีผู้ปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และเสนอว่าในการประชุมครั้งต่อไป
ขอให้มีรายละเอียดกฎหมายดังกล่าวที่ท าการศึกษา  
   นางยุวรี อินนา ชี้แจงว่า ขอบเขตการด าเนินงาน ข้อ ๓ จะไม่ซ้ ากับการด าเนินงาน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่ใช่การอนุญาตแต่เป็นการขึ้นทะเบียน เพ่ือให้ทราบข้อมูลคล้ายกับ 
Swedish Chemical Agency (KemI) ของราชอาณาจักรสวีเดน ที่มีกฎหมายการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์  
(Product Registration) ต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลสารเคมีผู้น าเข้าและผู้ผลิต เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือ      
ลดช่องว่างและใช้วางแผนจัดการสารเคมีในอนาคต เช่น NCA จะน าข้อมูลที่มีจ านวนมาก หลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสินค้าน าเข้าทั้งสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่ เป็นสารเคมีตามพิกัดศุลกากร              
มาวิเคราะห์ว่าภายใตก้ฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายมีการควบคุมเพียงพอหรือไม่ มีช่องว่างตรงไหน เพ่ือน าไปใช้
ในการวางแผนการจัดการสารเคมี ซึ่งจะไม่ซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
   ผู้แทนกรมศุลกากร เสนอให้อธิบายให้ชัดเจนว่ากฎหมายว่าด้วยสารเคมี มี          
ความแตกต่างจาก กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร และมีความจ าเป็นมากน้อย
เพียงใดต้องออกกฎหมายใหม่ 
   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ควรน าเสนอสาเหตุปัญหาปัจจุบันของประเทศไทยใน     
การจัดการสารเคมี เช่น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน การประสานงาน 
มาตรฐานการประเมิน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาวิธีการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยไม่จ าเป็นต้องน ากฎหมาย 
EU REACH มาใช้เป็นหลักน า แต่ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนากฎหมายที่มีอยู่เดิม  
   ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ให้ความเห็นว่า เหตุผลข้อเสนอต้องชัดเจน
เพราะเป็นข้อมูลส าคัญที่คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาก่อนออกกฎหมาย และเห็นด้วยกับอนุกรรมการฯ
เกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงานของ NCA ที่ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะข้อ ๖ “การก าหนดเงื่อนไขในการควบคุม
และจัดการสารเคมี ก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสารเคมี และส่งต่อเงื่อนไขการจัดการ 
เกณฑ์และมาตรฐาน ไปยังหน่วยงานปฏิบัติผู้มีอ านาจหน้าที่ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 
ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงเพราะหน่วยงานปฏิบัติย่อมทราบดีแล้วว่าอะไร และตรงไหนคือปัญหา หรือควรก าหนด
เงื่อนไขการควบคุมอย่างไร จึงไม่ใช่การก าหนดเงื่อนไข บนพ้ืนฐานการจัดการเชิงนโยบาย และให้ข้อมูลว่า 
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ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ได้ขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการและสารเคมีที่น าเข้าหรือผลิตแล้ว ภายใต้บัญชีวัตถุอันตราย บัญชีที่ ๕.๖ ครอบคลุมกลุ่มสาร 
๑๐ ประเภท ซึ่งผู้ประกอบการต้องแจ้งข้อมูลเมื่อน าเข้าสารเคมีปริมาณเกิน ๑ ตัน อาทิ ชื่อผู้ประกอบการ 
ข้อมูลการผลิต ข้อมูลความเป็นอันตราย และปริมาณที่คาดว่าจะน าเข้าต่อปี  

   นางคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม สอบถามว่า กฎหมายสารเคมีและกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
และประเมินสารเคมี มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

   นายกิตติพจน์ เพ่ิมพูล ชี้แจงว่าเป็นกฎหมายเดียวกัน เป็นชื่อที่ได้จากการศึกษาเดิม 
และท่ีเสนอใหม ่

   ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นว่า ควรพิจารณาว่าการออก
กฎหมายใหม่ สามารถแก้ปัญหาขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้จริงหรือไม่ บังคับใช้กฎหมายได้จริงหรือไม่ 
และคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากต้นทุนการออกกฎหมายสูงมาก อาจซ้ าซ้อนกฎหมายเดิมที่มีอยู่ การตั้งหน่วยงานใหม่
ต้องใช้ทั้งอัตราก าลังคน และเงินเดือนบุคลากร อาจพิจารณาทางเลือกอ่ืนในการแก้ปัญหา เช่น การใช้กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๑๑ (๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือก าหนดกลุ่มคณะกรรมการเพื่อมาก ากับดูแล  (superboard)  

   นางคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ให้ข้อมูลว่า มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ วรรค ๓ 
ก าหนดให้ “รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนด หลักเกณฑ์
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัวมีผู้รับผิดชอบ   
ที่ชัดเจนและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินจ าเป็น รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” ดังนั้น การออกกฎหมายใหม่ต้องท าให้เกิดการบริหารจัดการในเชิงกฎหมาย
ได้ดีขึ้น ต้องแน่ใจว่าระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายใหม่ไม่เป็นภาระแก่ประชาชน ต้องพิจารณา
ให้รอบคอบถี่ถ้วนมากที่สุด ต้องมีเหตุผลอันสมควรและหนักแน่นแสดงความจ าเป็นที่ต้องจัดท ากฎหมายใหม่ 
หากออกกฎหมายใหม่โดยไมม่ีความจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้แก้ไขปัญหาได้ จะผิดมาตรา ๗๗ และ
ให้ความเห็นว่า (๑) ประเทศไทยมีกฎหมายจ านวนมาก แต่ไม่มีการบังคับใช้ที่เข้มงวดและครบถ้วน การวิเคราะห์  
เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่ จะท าให้ทราบช่องว่างกฎหมายและช่องว่างการบังคับใช้ จนสามารถบอกได้ว่า
จ าเป็นต้องออกกฎหมายหรือตั้งองค์กรใหม่หรือไม่ (๒) ปัจจุบันมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อยู่ระหว่างการด าเนินการในหลายเรื่องที่คล้ายกันกับคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ หากมีแนวทาง
ที่สามารถด าเนินงานร่วมกันได้ ควรเข้าไปร่วมเพ่ือช่วยให้มีทิศทางชัดเจนและมีโอกาสส าเร็จสูงกว่าด าเนินการ
เพียงล าพัง (๓) ควรน าประเด็นสิทธิในการรับรู้ข้อมูล เข้ามารวมในการพิจารณากฎหมายการจัดการสารเคมีด้วย 
เพราะจะท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสารเคมีและการบริหารจัดการข้อมูลมีความชอบธรรมมากขึ้น ปัจจุบันมีการ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐมากขึ้น เช่น 
สหรัฐอเมริกา ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูล (Right to know Information) ว่ามีสารเคมีใดอยู่ใกล้บ้านตน 
และมีความเป็นอันตรายแค่ไหน โดยบริษัทผู้ผลิต/เจ้าของโรงงานผู้ใช้สารเคมีต้องเปิดเผยข้อมูลสารเคมีที่ตนเอง
ผลิต/ใช้ รวมถึงข้อมูลสารเคมีความลับทางการค้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ประเทศไทยที่มีการระบุเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ เกือบทุกมาตรา เช่น “มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง      
ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม และเร่งรัดให้รัฐด าเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” 



8 
 

“มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว 
การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้
และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือ
เป็นอันตรายต่อความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับบุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” ดังนั้น หากสิ่งที่รัฐพึงท า แล้วไม่ท า แล้วไปกระทบ   
สิทธิประชาชน ประชาชนมีสิทธิฟ้องรัฐให้ท าทันที โดยไม่ต้องรอออกกฎหมายลูก (๔) การตั้งองค์กรใหม่ต้องก าหนด
อ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น ท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรนี้สามารถใช้อ านาจเหนือองค์กรอ่ืน (Overrule) ได้ แต่หาก
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย อาจเป็นนโยบายใหญ่ครอบเหนือคณะกรรมการทุกชุดที่ถูกแต่งตั้งเดิมอยู่แล้วตามกฎหมาย 
เนื่องจากนโยบายควรถูกก าหนดมาจากหน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไป จะท าให้เห็นภาพชัดเจนว่าใครมีอ านาจเหนือใคร 
(๕) ข้อมูลเป็นประเด็นส าคัญมาก ท าให้เกิดการติดตามต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิตสารเคมี ที่ผ่านมาแม้มีกฎหมาย
เรื่องข้อมูล เพ่ือท าให้เกิดการประสานระหว่างหน่วยงาน เช่น พ.ร.บ. สถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
จะใช้ พ.ร.บ. นี้เพ่ือเรียกข้อมูลจากหน่วยงานของต่าง ๆ ของรัฐ แต่กฎหมายดังกล่าวยังอ่อนแอ ไม่ก าหนดบทลงโทษ
และอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การน าเสนอผลการศึกษากฎหมายสารเคมีและการจัดตั้ง
NCA ในวันนี้ ยังเร็วเกินไปที่จะน าไปสู่ข้อสรุป ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านเป็นไปในทิศทาง
ใกล้เคียงกันว่า ปัญหาการจัดการสารเคมีของประเทศไทยที่มีอยู่ สาเหตุมาจากเรื่องการจัดการ การไม่ประสานงาน
ระหว่างกัน ทุกคนมองส่วนของตัวเองโดยไม่ค านึงถึงปัญหาอ่ืน การออกกฎหมายอาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเสมอไป 
ส่วนกลไกการประสานงานที่มีอยู่เดิมแล้ว คือคณะกรรมการแห่งชาติฯ แต่งตั้งโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ แต่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม 
โดยไม่สามารถจัดการหรือลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามได้ สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดจากขาดการสนับสนุน
งบประมาณ ส่วนเรื่องกฎหมาย ปัญหาที่แท้จริง คือ ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ควรระบุปัญหาและช่องว่าง
การบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจน เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน แล้ววิเคราะห์ว่าประเทศไทยยังขาดอะไร เช่น 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย มีหลักการและข้อบัญญัติพอสมควร แต่หน่วยงานน าไปปฏิบัติได้ไม่เต็มศักยภาพ
ของกฎหมาย นอกเหนือจากความจ าเป็นในการออกกฎหมายใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ คณะที่ปรึกษา
โครงการควรศึกษาว่ากฎหมายที่มีอยู่เดิมจะสามารถท าให้จัดการสารเคมีให้ดีขึ้นได้อย่างไร และจัดท าเป็นข้อเสนอ
การพัฒนากฎหมายที่สามารถท าได้เร่งด่วน บนพ้ืนฐานกฎหมายเดิมที่มีอยู่เชื่อมโยงกับกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล จากนั้นน ามาเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   
ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

   มติที่ประชุม 
   มอบหมายให้ฝ่ายให้เลขานุการ และที่ปรึกษาโครงการรับความเห็นจากที่ประชุม     
ไปด าเนินการดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ช่องว่างและการบังคับใช้ของกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีของประเทศ    

๒. น าผลการศึกษาเสนอคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑          
ในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ไม่มี 
 

   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.   

นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


