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   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และ1 
ด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้   2 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 3 
      ๑.๑ ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีที่ 4 
๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี  5 
   ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์6 
การจัดการสารเคมี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติม7 
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ให้มีผู้แทนส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ8 
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงานคณะกรรมการ9 
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี เป็นไปอย่างมี10 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอค าสั่งเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย11 
สารเคมี ให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม    12 
หมายเลข ๑.๑ 13 

มติที่ประชุม 14 
   รับทราบ 15 
   ๑.๒ เรื่องโครงการการจัดการสารเคมีในแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 16 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าโครงการการจัดการสารเคมี ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนงานการ17 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้ประเด็นการบริหาร18 
จัดการมลพิษ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาตร์19 
ชาติ 20 ปี เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงน่ามีผลท าให้โครงการการจัดการสารเคมี ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี  20 

   มติที่ประชุม 21 
   รับทราบ 22 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 23 
   เม่ือวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  24 

   ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานที่ประชุมว่า ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา25 
กฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองตามหนังสือ26 
กองแผนงานและวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๐๔.๐6/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และขอให้พิจารณารับรอง27 
ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ อีกครั้ง 28 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๒ ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม  29 

   มติที่ประชุม 30 
   รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคม ีครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 31 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 32 

   ๓.๑ การพัฒนาร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... 33 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานที่ประชุมฯ ว่าตามมติ34 
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ 35 
ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ในบททั่วไป หมวด ๑ คณะกรรมการ หมวด ๒ ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ หมวด ๓ 36 
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การจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งให้ยกร่างกฎหมาย หมวด ๔  1 
การจัดการสารเคมีหลังออกสู่ตลาด หมวด ๕ มาตรการเสริม หมวด ๖ หน้าที่ ความรับผิด และบทก าหนดโทษนั้น  2 
ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อม นางยุวรี อินนา ที่ปรึกษาโครงการฯ และนางสาวศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑ โดยที่ประชุม4 
ได้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 5 

  ๑. โครงสร้าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... 6 
   นางยุวรี อินนา น าเสนอโครงสร้างที่ปรับปรุงล่าสุดของร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... 7 
ประกอบด้วย บททั่วไป หมวด ๑ คณะกรรมการ หมวด ๒ ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ หมวด ๓ การจัดการสารเคมีก่อน8 
ออกสู่ตลาด หมวด ๔ การจัดการสารเคมีหลังออกสู่ตลาด หมวด ๕ มาตรการเสริม หมวด ๖ ความรับผิดทางอาญา 9 
เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 10 
   ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 11 
   ๑).นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์12 
มหาวิทยาลัย มีข้อเสนอให้ปรับปรุงโครงสร้างของ ร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... เพ่ือให้เกิดความกระชับของหมวดต่างๆ 13 
มากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 14 
   - ให้รวม หมวด ๑ คณะกรรมการ และ หมวด ๒ ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ เดิมเข้าด้วยกัน 15 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “หมวด ๑ คณะกรรมการและองค์กร” ที่ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการนโยบาย16 
สารเคมี ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการประเมินสารเคมี ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการสารเคมีเฉพาะด้าน ส่วนที่ ๔ ส านักงาน17 
สารเคมีแห่งชาติ ที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ให้กับคณะกรรมการ 18 
   - ให้รวม หมวด ๓ การจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด และ หมวด ๔ การจัดการสารเคมี19 
หลังออกสู่ตลาด เดิมเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็น “หมวด ๒ ขั้นตอนและกระบวนการควบคุมก ากับดูแลสารเคมี” ซึ่ง20 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด และส่วนที่ ๒ การจัดการสารเคมีหลังออกสู่21 
ตลาด 22 
   - ให้เปลี่ยนชื่อ หมวด ๕ มาตรการเสริม ที่มีอยู่เดิม เป็น “หมวด ๓ มาตรการสนับสนุน23 
ส่งเสริมการบริหารจัดการสารเคมี” ซึ่งประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนส่งเสริมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการตั้งศูนย์ข้อมูล24 
สารเคม ี25 
   - ให้เปลี่ยนชื่อ หมวด ๖ ความรับผิดทางอาญา จากเดิม เป็น “หมวด ๔ ความรับผิด” 26 
ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ความรับผิดทางอาญา ส่วนที่ ๒ ความรับผิดทางแพ่ง ส่วนที่ ๓ ความรับผิดทาง27 
ปกครอง และ ส่วนที่ ๔ ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิต  28 

   ๒). ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. เสนอให้ตัด หมวด ๒ ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ออกจากร่าง 29 
พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ที่ก าหนดว่าไม่ควรเขียนรายละเอียดที่30 
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งส่วนราชการใหม่ไว้ในร่างกฎหมาย เนื่องจากในอนาคตหากมีการเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่31 
มายังส านักงาน ก.พ.ร. จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานได้เลย ทั้งนี้ ควรเขียนระบุไว้ในร่าง 32 
พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ...ไว้ว่า “ ให้หน่วยงาน.... กระทรวง... ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยมี33 
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้...” ซึ่งจะท าให้หน่วยงานที่ถูกระบุในร่างกฎหมายสามารถด าเนินการขอจัดตั้งหน่วยงาน34 
ใหม่ได้อย่างเป็นทางการ รวมทั้งมีหน้าที่และอ านาจตามที่ระบุและสามารถขอเปลี่ยนแปลงหน้าที่และอ านาจหน่วยงาน35 
ได้อยู่เสมอ 36 

   ๓).มีข้อคิดเห็นอื่นๆ จากที่ประชุม ให้แก้ไขค าดังต่อไปนี้ ในทุกต าแหน่งของร่าง พ.ร.บ. 37 
สารเคมี พ.ศ. ... เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาท ิ    38 
   - “การขึ้นทะเบียน” แก้ไขเป็น “การอนุญาต” 39 
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   - “คณะกรรมการสารเคมี” แก้ไขเป็น “คณะกรรมการจัดการสารเคมีเฉพาะด้าน” 1 
   - “อ านาจหน้าที่” แก้ไขเป็น “หน้าที่และอ านาจ”     2 
   ๓. หมวด ๔ การจัดการสารเคมีหลังออกสู่ตลาด 3 
   นางยุวรี อินนา น าเสนอ ร่างพ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ...หมวด ๔ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ4 
สารเคมีหลังออกสู่ตลาด ประกอบด้วยมาตรา ๕๘ – ๖๗ ที่ได้ยกร่างขึ้นจนเสร็จเรียบร้อยตามมติของคณะอนุกรรมการฯ 5 
เพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณา 6 
   ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 7 

๑) มาตรา ๕๘ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ประกอบการในการด าเนินการควบคุมและจัดการ 8 
สารเคมีตามบัญชีที่ ๑ ที่ประชุมฯ มีข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 9 
   - แม้นิยามค าว่า “ครอบครอง” จะครอบคลุมไปถึง “ขนส่ง ขาย ใช้” แต่ในมาตรา 58 10 
จ าเป็นต้องเขียนให้ “ครอบครอง” แยกออกจาก “ขนส่ง ขาย ใช้”  เนื่องจาก ในการด าเนินการควบคุมสารเคมีตาม11 
มาตรา 58 อาจมีกรณีผู้ครอบครองที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ หรือ ผู้ใช้ทีไ่ม่ได้เป็นผู้ครอบครอง  12 
   - มีข้อเสนอให้เพ่ิมข้อความต่อท้ายมาตรา 58 ดังนี้ “ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการจัดการ13 
สารเคมีเฉพาะด้านเป็นผู้ท าหน้าที่ติดตามก ากับดูแล และผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือค าแนะน า14 
ที่ได้รับมาจากคณะกรรมการจัดการสารเคมี” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า หลังจากสารเคมีตามบัญชี ๑ ออกสู่15 
ตลาด หากมีการใช้ไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหา ผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลคือคณะกรรมการจัดการสารเคมเีฉพาะด้าน 16 
   - ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนามีข้อสังเกตว่า มาตรา ๕๘ ยังเขียนถึงเรื่องที่17 
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ชัดเจน แต่มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ส่วนหนึ่งเห็นว่า18 
ข้อก าหนดในมาตรา 58 มาตรา 6 และหลักการความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตนั้น ได้ครอบคลุมในเรื่อง 19 
ความรับผิดชอบดังกล่าวแล้ว 20 
   ๒) มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ ว่าด้วยเรื่องหน้าที่ของผู้ประกอบการในการควบคุม21 
จัดการสารเคมีตามบัญชีที่ ๒.๑ บัญชีที่ ๒.๒. บัญชีที่ ๒.๓ ตามล าดับ ที่ประชุมฯ มีข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 22 
   - มีข้อเสนอให้แก้ไขค าใน วรรคที่ 2 ของทั้ง ๓ มาตราข้างต้น จากเดิม “…โดยก าหนด23 
เงื่อนไขการอนุญาตที่เข้มงวดกว่าหรือเทียบเท่ากับค าแนะน าของคณะกรรมการประเมินสารเคมีในการจัดการสารเคมี24 
นั้นไว้ด้วย” เป็น “…โดยก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตที่เป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการประเมินสารเคมีหรือ 25 
เข้มงวดกว่าในการจัดการสารเคมีนั้นไว้ด้วย”  26 
   ๓) มาตรา ๖๔ ที่เกี่ยวข้องกบัการขนส่งสารเคมีนั้น มีข้อคิดเห็นว่าควรตัดมาตรา ๖๔ ออกไป27 
จากร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... เพราะอาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามแนวทางสากลและข้อตกลงความ28 
ร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่จ านวนมาก นอกจากนี้ โดยทั่วไปพันธกรณีที่มีผลผูกพันต้องมีการออกกฎหมายมารองรับ29 
การปฏิบัติตามอยู่แล้ว 30 
   ๔) มาตรา ๖๕ ว่าด้วยเรื่องสารเคมีปลอม ที่ประชุมฯ มีความเห็นว่า ให้เพ่ิมนิยามค าว่า 31 
“สารเคมีปลอม” ในบททั่วไป แทนการเขียนเรื่องดังกล่าวไว้ในมาตรา ๖๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ยกตัวอย่างการเขียน32 
นิยาม ดังนี้ “สารเคมีปลอม หมายความว่า สิ่งที่ท าเทียมสารเคมีแท้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และให้หมายรวมถึงสารเคมี33 
ที่แสดงชื่อว่าเป็นสารเคมีอ่ืน หรือแสดงก าหนดเวลาที่สารเคมีหมดอายุการใช้เกินความเป็นจริง สารเคมีที่แสดงชื่อหรือ34 
เครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตซึ่งมิใช่ความจริง สารเคมีที่แสดงว่าเป็นสารเคมีที่ได้ใบอนุญาติซึ่งมิใช่35 
ความจริง สารเคมีที่มีสารเคมีสาระส าคัญน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ค่าคลอดเคลื่อนตามประกาศที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ36 
ก าหนด และสารเคมีอ่ืนๆที่ประกาศตามกฎกระทรวง”  37 
   ๕) มาตรา ๖๖ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามค าแนะน าในฉลากของผู้ใช้ และหน้าที่ในการด า38 
จัดซากภาชนะสารเคมีของผู้ผลิต ร้านค้า หรือแหล่งจ าหน่าย ที่ประชุมฯ มีข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 39 
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   - ให้ปรับปรุงการเขียนมาตรา ๖๖ ให้ครอบคลุมการจัดการซากหรือภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ1 
ภัณฑ์สารเคมีอย่างครบวงจร มีข้อแนะน าให้ดูตัวอย่างจากร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ2 
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ... ที่ก าหนดให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและส่งคืนซาก3 
ผลิตภัณฑ ์ซึ่งสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตซึ่งเป็นหลักการสากล 4 
   - ให้ตัดค าว่า “ร้านค้า หรือ แหล่งจ าหน่าย” ในบรรทัดที่ ๖๓๙ – ๖๔๐ ออกไป เนื่องจาก5 
ร้านค้าและแหล่งจ าหน่ายอาจไม่สามารถให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้สารเคมีได้ และอาจมีข้อจ ากัดด้านความรู้6 
เกี่ยวกับสารเคม ี7 
   ๖) มาตรา ๖๗ เป็นมาตราที่จะช่วยอุดช่องโหว่กรณีที่มีกฎหมายเฉพาะด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับ8 
สารเคมอียู่แล้ว แต่ยังขาดมาตรการทีใ่ห้อ านาจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลสารเคมีอย่างครบวงจร ที่ประชุมฯ 9 
มีข้อเสนอต่อมาตราดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 10 
   - ให้เพ่ิมการอ้างอิงมาตรา ๖ เนื่องจากมาตรา ๖๗ เป็นการเขียนขยายความมาตรา ๖ และ11 
ให้เพ่ิมการอ้างอิงมาตรา ๒๖ (๗) เพ่ือให้กฎหมายเฉพาะในการติดตามก ากับ เกิดความเชื่อมโยงกับ บทบาทหน้าที่ของ12 
คณะกรรมการจัดการสารเคมีเฉพาะด้าน 13 
   - ให้แก้ไขข้อความในบรรทัด ๖๔๔ – ๖๔๘ จากเดิม “กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข กฎหมาย14 
ว่าด้วยอาหาร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วยสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช กฎหมายว่าด้วยสารเคมีใน15 
ภาคอุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐาน16 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขนส่ง และกฎหมายท้องถิ่น” เป็น 17 
“กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสารเคมีเฉพาะด้าน” เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน  18 
   - ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที ่๖๔๙ จากเดิม“รวมถึงควบคุมและจัดการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้อง19 
เกี่ยวกับสารเคม”ี เป็น “หมายรวมถึงการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการสารเคมีเฉพาะด้าน20 
ได้ก าหนดไว้ให้สอดคล้องต้องกัน” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 21 
   4. หมวด ๕ มาตรการเสริม 22 
   นางยุวรี อินนา น าเสนอร่างกฎหมายหมวด ๕ มาตรการเสริม ที่มีมาตราส าคัญ คือ มาตรา ๖๘ ซึ่ง23 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลสารเคมี ให้ที่ประชุมฯ พิจารณา  24 
   ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 25 
   1) มีข้อเสนอจากท่ีประชุมฯ ให้เพ่ิมมาตรการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ให้26 
ผู้ประกอบการเกิดการควบคุมตนเองมากยิ่งขึ้น (self-regulation) เช่น การให้รางวัล การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 27 
ทั้งนี้ ต้องเขียนมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจน ครอบคลุมการดูแลจัดการสารเคมีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตและ28 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ฉลากเขียว ไปจนถึงการน ากลับมาใช้ซ้ าและการแปรรูปน ากลับมา29 
ใช้ใหม่ โดยแนะน าให้ดูตัวอย่างการเขียนกฎหมายจาก พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 30 
๒๕๓๕ ส าหรับในกฎหมายต่างประเทศมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุน เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม31 
การประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน  32 
   ๒) มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าควรเพ่ิมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๐) ที่33 
เกี่ยวข้องกับเรื่องการขยายผลมาตรการเสริม เช่น การก าหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุน และเสนอคณะรัฐมนตรีให้34 
สนับสนุนในบางประเด็นที่อยู่เหนือขอบเขตหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการ เป็นต้น  35 
   ๕. หมวด ๖ ความรับผิดทางอาญา 36 
   นางยุวรี อินนา น าเสนอร่างกฎหมาย หมวด ๖ ความรับผิดทางอาญา ที่ประกอบด้วยมาตรา 37 
๗๑ – ๘๘ ให้ที่ประชุมพิจารณา 38 
   ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 39 
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   ๑) มีข้อเสนอให้เพ่ิมความรับผิดทางแพ่งในหมวดที่ ๖ ของร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... เช่น 1 
ผู้ก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการระงับเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดกับ2 
สิ่งแวดล้อม และเยียวยาดูแลผู้บริโภค  3 
   ๒) มีข้อเสนอให้เพ่ิมความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิต4 
ในส่วนที่เป็นภาคบังคับซึ่งผู้ประกอบการต้องด าเนินการ ส าหรับมาตรการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ EPR ซึ่ง5 
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการโดยภาคสมัครใจ ให้เขียนเพ่ิมในหมวด ๕ มาตรการเสริม 6 
   ๓) มาตรา ๘๗ ที่เกี่ยวกับโทษเรื่องสารเคมีปลอม มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ให้แก้ไข7 
ข้อความจากเดิม เป็น “การกระท าของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีปลอมให้ถือเป็นความผิดและมีบทลงโทษ8 
...” เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมค านิยามค าว่า “ สารเคมีปลอม” ในบททั่วไป 9 
   ๖. หมวด อ่ืนๆ 10 
   นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ...ในหมวดอ่ืนๆ 11 
และมีข้อเสนอจากเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 12 
   ๖.๑ หลักการและเหตุผล 13 
   ๑) ให้เพ่ิมหลักการความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิต ในหลักการและเหตุผล 14 

๒) ให้แก้ไขเหตุผลของกฎหมาย ดังนี้  15 
- บรรทัดที่ 15 - 16 จากเดิม “....ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีมีปัญหา 16 

อุปสรรคในการด าเนินงาน อีกทั้งยังมีปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร ผัก ผลไม้ และในผลิตภัณฑ์ ที่มีผลกระทบ17 
ต่อประชาชน...” เป็น “…การปนเปื้อนที่มีผลกระทบต่อประชาชน …” 18 
   - บรรทัดที่ 20 จากเดิม “…ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรปรับปรุง...” เป็น “…ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง19 
ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน จึงสมควรปรับปรุง ...” 20 
   ๖.๒ บททั่วไปและค านิยาม 21 
   ๑) ให้แก้ไขนิยามของค าว่า “การส่งเสริมการขาย” จากเดิม เป็น “การกระท าใดๆ ที่22 
เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล การชักน า หรือการกระท าโดยวิธีใดๆ โดยมุ่งหมายให้มีการใช้สารเคมีเพ่ิมขึ้น และเป็นการ23 
กระท าเพ่ือประโยชน์ทางการค้า” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 24 
   ๒) ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ25 
นิยามค าว่า“องค์การสาธารณประโยชน์” ดังนี้ 26 
   - “องค์การสาธารณประโยชน์” ไม่ควรรวมไปถึง “ชุมชน” 27 
   - ควรตัดข้อความ “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและหรือผลประโยชน์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับ28 
ธุรกิจสารเคมี” ออกจากนิยาม เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องสารเคมีอย่างแท้จริง นอกจากนี้29 
ข้อความดังกล่าวยังซ้ าซ้อนกับมาตรา ๙ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของกรรมการ 30 
   - ควรตัดข้อความว่า “ไม่เป็นนิติบุคคล” และ “ไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย” ออกไป 31 
เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมาย 32 
   - มาตรา ๖  บรรทัดที่ ๑๖๒ ให้แก้ไขค า จากเดิม “กล่าวคือ” เป็น “ดังนี้” 33 

   ๖.๓ หมวด ๓ การจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด 34 
   ๑) มาตรา ๓๒ ที่ประชุมฯ มีข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 35 

๑.๑ มีข้อเสนอให้แก้ไขชื่อบัญชีสารเคมี เพ่ือให้เข้าใจง่าย และถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้  36 
   - บัญชี 1 จากเดิมชื่อ “สารเคมีที่ไม่มีพิษร้ายแรง” เป็น “สารเคมีที่มีความเสี่ยงต่ า” 37 
   -.บัญชี 2 จากเดิมชื่อ “สารเคมีที่มีพิษร้ายแรง” เป็น “สารเคมีที่มีความเสี่ยงและต้องได้38 
ใบอนุญาต” 39 
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   - บัญชี 3 จากเดิมชื่อ “สารเคมีที่มีพิษร้ายแรงมาก” เป็น “สารที่มีความเสี่ยงสูง” 1 
   ๑.๒ มีข้อเสนอให้เพ่ิมเติมประเด็น “การก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกสารเคมี” ในมาตรา ๓๒ 2 
โดยยกตัวอย่างข้อความที่ใช้การใช้การเขียนว่า “ทั้งนี้ การก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกสารเคมี ให้เป็นไปตามประกาศ3 
หรือเงื่อนไขที่จะออกมาภายหลัง” 4 
   ๒) มาตรา ๔๒ และ มาตรา ๔๓ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นค าขออนุญาตของผู้ประกอบการต่อ5 
คณะกรรมการจัดการสารเคมีด้านเกษตรและด้านสาธารณสุข ตามล าดับนั้น ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอให้เพ่ิมค าว่า 6 
“ส่งออก” และ “น าผ่าน” ในบรรทัดที่ ๔๖๗ ของมาตรา ๔๒ และบรรทัดที่ ๔๗๙ ของมาตรา ๔๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 7 
มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๗ ตามล าดับ 8 

   มติที่ประชุม 9 
   มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะ ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. สารเคมี 10 
พ.ศ. ... ตามความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมวด ๕ มาตรการเสริม และ หมวด ๖ ความรับผิดทาง11 
อาญา ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากขึ้น และน ามาเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป   ทั้งนี้              12 
หากคณะอนุกรรมการฯ ท่านใด มีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อ ร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ...ให้จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ และที่13 
ปรึกษาโครงการฯ ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒    14 

ระเบียบวาระที ่๔  เรื่องอ่ืนๆ  15 
   ๔.๑ ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 16 
   ประธานฯ แจ้งขอก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ใน17 
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 18 
   19 
   มติที่ประชุม 20 
   รับทราบ 21 

   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 22 

เลิกประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น.   23 
 24 

นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวออรัศ คงพานิช  
นางสาวกิรณา รุณภัย 

กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


