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สารเคมีไว้ในแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งขณะนี้ ศสช. อยู่ระหว่างสรุปการจัดท า36 

แผนแม่บทต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้  37 



3 
 

   ๑.๒ การศึกษาจากประสบการณ์การจัดตั้งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) 1 

   ตามที่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์2 

การจัดการสารเคมี ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปศึกษาเรื่องการจัดตั้ง สทนช. นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงาน3 

คณะกรรมการอาหารและยา) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมนางยุวรี อินนา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ไป4 

พบหารือกับ พันเอก รุ่ง ประชาธนานุกิจ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดตั้ง สทนช. ว่า สทนช. เป็นหน่วยงาน5 

ลักษณะ Agenda-based ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพ่ือบูรณาการงานบริหารจัดการน้ าของประเทศ ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6 

มากถึง ๓๘ หน่วยงาน โดย สทนช. เป็นส านักงานเฉพาะกิจ ที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้อ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ   7 

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีการยืมตัวข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน8 

พัฒนางานในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน มีหน้าที่พัฒนาทั้งในส่วนของ (ร่าง) แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และ (ร่าง) 9 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ... ซึ่งปัจจุบัน (ร่าง) กฏหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  10 

   ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ประสบการณ์การจัดตั้ง สทนช. สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน11 

การจัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ที่จะขึ้นตาม (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... โดยในระยะเริ่มต้น อาจตั้งในลักษณะ12 

ส านักงานเฉพาะกิจก่อน ซึ่งไม่น่าจะยุ่งยาก เพราะมีศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมีหรือฝ่ายเลขานุการฯ 13 

(ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ด าเนินการอยู่แล้ว แต่ให้ยกระดับขึ้นมา เพ่ือด าเนินการพัฒนาแผน        14 

การจัดการสารเคม ีและกฎหมายว่าด้วยการจัดการสารเคมี  15 

   มติที่ประชุม 16 

   รับทราบ  17 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ 9/๒๕๖๑ 18 

   เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 19 

   ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าได้จัดท าและส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ20 

พัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง21 

ตามหนังสือกองแผนงานและวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๐๔.๐๖/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ22 

ขอให้พิจารณารับรองภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2561 ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ รวม ๑ ท่าน 23 

คือ นางสาวธนธร ยอดสมสวย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้ 24 

   ๑. ขอเพ่ิมรายงานการประชุมฯ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๗ ดังนี้ “๑) ให้เพ่ิมสารเคมีอ่ืนที่25 

ไม่ใช่วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ในท าเนียบสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย” 26 

   ๒. ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๑ จากเดิม “…อันตรายไปสู่สู่27 

ระบบใหม่...” เป็น “…อันตรายไปสู่ระบบใหม่...” 28 

   ๓. ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๗ จากเดิม “...จัดท าใบแจ้งการ29 

ด าเนินการ…” เป็น “…เจ้าหน้าที่ต้องออกใบรับแจ้งให้ก่อนจึงจะด าเนินการได้…” 30 

   ๔. ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๔ - ๑๕ จากเดิม “…ครอบคลุม31 

วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ - ๔ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย รวมทั้งสารเคมีธรรมดาที่อันตรายต่ า ซึ่งมีการจัดล าดับ32 

ความเป็นอันตรายสารเคมีในเบื้องต้น…” เป็น “…ซึ่งได้มีการด าเนินการเพ่ือจ าแนกความเป็นอันตรายของสารและ33 

ข้อมูลประกอบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการสารเคมีต่อไป…” 34 

   ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร35 

ประกอบการประชุมวาระที่ 2 ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมฯพิจารณารับรองอีกครั้ง  36 

 37 
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   มติที่ประชุม 1 

   รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ 9/๒๕๖๑  2 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 3 

   ๓.๑ การพัฒนาร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... 4 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานที่ประชุมว่าตามมติ5 

คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ 9/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มติมอบหมาย    6 

ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการด าเนินการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงแผนภาพ (Flowchart) การจัดการสารเคมี7 

ภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ตามความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และ 2. ยก (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... 8 

ในมาตราส าคัญที่สอดคล้องกับแผนภาพการจัดการสารเคมี นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อม นางยุวรี อินนา ที่ปรึกษาโครงการฯ 9 

และนางสาวศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 10 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3.1 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   11 

   ๑. หมวด 1 บททั่วไป  12 

   นางยุวรี อินนา น าเสนอแนวคิดของหมวด 1 บททั่วไป ที่มีเรื่องเจตนารมณ์ หลักการ 13 

ขอบเขต และเหตุผลของการมี พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... โดยได้จัดท า (ร่าง) หมวดที่ 1 มาตรส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 14 

มาตรา 4 เกี่ยวกับค านิยามในพระราชบัญญัติฯ และมาตรา 5 เกี่ยวกับรัฐมนตรีผู้รักษาการณ์/ผู้รับผิดชอบ รวมทั้ง15 

มาตรา 6 เกี่ยวกับขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายนี้ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา  16 

   ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 17 

   ๑) ใน Flow chart แนวคิดในส่วนของขอบเขต และเหตุผล มีการใช้ค าว่า “มีเอกภาพ” 18 

ซ้ ากันทั้งสองแห่ง ดังนั้นให้ส่วนของขอบเขตให้ค าว่า “มีเอกภาพ” แต่ในส่วนเหตุผล ให้ใช้ค าว่า “บูรณาการ” แทน 19 

   ๒) ในมาตรา 4 ค านิยาม ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 20 

   - “สารเคม”ี หมายความว่า ธาตุและส่วนประกอบ.... ให้เปลี่ยนเป็น ธาตุและสารประกอบ .... 21 

   - “องค์การสาธารณประโยชน์” มีความคิดเห็นว่าสามารถเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมชุมชน    22 

ได้หรือไม่ เพราะตามรัญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 43 ให้ชุมชนซึ่งเป็นทั้งผู้ได้รับผลกระทบ23 

และผู้ร่วมกระท า มีสิทธิร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการของชุมชนนั้น 24 

   นอกจากนั้น องค์การสาธารณประโยชน์ ในค านิยามที่ร่างมาให้สามารถเป็นได้ทั้งองค์กรที่25 

เป็นนิติบุคคลและที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งระบุให้มีประสบการณ์การด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น26 

ให้เพ่ิมเติมว่าให้มีผลงานเชิงประจักษ์ด้วย ส าหรับที่ระบุในค านิยามว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือผลประโยชน์        27 

ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจสารเคมีนั้น ที่ประชุมเห็นด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปศึกษา28 

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับค านิยามที่น่าจะคล้ายคลึงกันในกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ        29 

พ.ศ. 2545 เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับปรุงเพ่ิมเติมในมาตรา 4 ของ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ... 30 

   ๓) ในมาตรา 5 การพิจารณาขึ้นกับว่าส านักงานสารเคมีแห่งชาติ อยู่ในสังกัดส านัก31 

นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ดังนั้นให้เขียนไว้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้นสังกัดของ32 

ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ทั้งนี้ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ไปปรับการเขียนใหม่ แยกเป็น 2 วรรค โดยวรรคหนึ่ง33 

เป็นเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีต้นสังกัดของส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ส่วนวรรคสองท่ีเป็นรัฐมนตรีของ34 

กระทรวงต่าง ๆ ที่ดูแลสารเคมีในส่วนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ มาตรา 5 ไม่ใช่เรื่องคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ 35 

เพราะมีการบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการฯ ในหมวดที่ 3 อยู่แล้ว 36 
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   ๔) ในมาตรา 6 เกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมาย ที่เขียนไว้ตอนท้าย ที่ให้น ากฎหมายไป1 

บังคับใช้ได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเหตุอันควร นั้น ให้ฝ่ายเลขานุการกลับไปทบทวนว่าใครจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจว่า   2 

มีกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือเหตุอันควร และขอให้ปรับการเขียนให้มาตรา 6 ให้เป็นการเขียนที่ไม่ยอกย้อน ไม่เป็นการ 3 

overrule กฎหมายอ่ืน แต่ให้เป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายที่มีอยู่ โดยให้ไปดูวิธีการเขียนในพระราชบัญญัติคุ้มครอง4 

ผู้บริโภค 5 

  2. หมวด 2 คณะกรรมการ 6 

   นางยุวรี อินนา น าเสนอแนวคิดของหมวดที่ 2 คณะกรรมการว่ามี Flow chart ที่อธิบาย   7 

ว่ามีคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ (ฝ่ายเลขานุการฯ คือส านักงานสารเคมีแห่งชาติ) ท าหน้าก าหนดนโยบาย  8 

และยุทธศาสตร์ และจะเชื่อมโยงการท างานมายังคณะกรรมการสารเคมีเฉพาะด้าน ทั้ง 4 ชุด ได้แก่ 1. คณะกรรมการ9 

ประเมินสารเคมี (ฝ่ายเลขานุการฯ คือส านักงานสารเคมีแห่งชาติ)  2. คณะกรรมการสารเคมีด้านการเกษตร (ฝ่ายเลขานุการฯ 10 

คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  3. คณะกรรมการสารเคมีด้านสาธารณสุข (ฝ่ายเลขานุการฯ คือ กระทรวงสาธารณสุข)  11 

4. คณะกรรมการสารเคมีด้านอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ (ฝ่ายเลขานุการฯ คือ กระทรวงอุตสาหกรรม) ทั้งนี้ ได้มีการร่าง12 

มาตรา 7 - 23 เกี่ยวกับคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการ คุณสมบัติ13 

ของกรรมการ อ านาจและหน้าที่ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาด  14 

ของที่ประชุมฯ 15 

   ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 16 

1) ใน Flow chart ที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น     17 

ที่ประชุมเห็นว่าควรมกีารปรับให้มีลักษณะเป็น 3 ระนาบ คือ ในระนาบที่ 1 เป็นคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ 18 

ที่จะเชื่อมโยงโดยตรงมายังระนาบที่ 2 ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินสารเคมี ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังคณะกรรมการ19 

สารเคมเีฉพาะด้านอีก 3 ชุดในระนาบที่ 3 ทั้งนี้ ให้มีการเขียนความเชื่อมโยงของคณะกรรมการสารเคมีเฉพาะด้านเหล่านี้20 

กับคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติด้วย 21 

   2) ในมาตรา 7 เกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาตินั้น         22 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 23 

   - มีข้อสังเกตจากผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ว่า 24 

เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบในแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย25 

ตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในกรณีที่ร่างกฎหมายจ าเป็นต้องมีระบบที่มี26 

คณะกรรมการที่มีหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือวินิจฉัยชี้ขาด ต้องไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นองค์ประกอบ และ27 

ในส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น ห้ามแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีลักษณะขัดกันแห่งประโยชน์ ดังนั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบ  28 

ในกรณีก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของส านักงาน 29 

ก.พ.ร. ไปศึกษาในรายละเอียดเพ่ือปรับปรุงมาตรา 7 ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 30 

   - มีข้อคิดเห็นในเรื่องจ านวนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่วนใหญ่ให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนั้น      31 

ให้ไปดูตัวอย่างการเขียนในพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการก าหนดทั้งเรื่องของ32 

จ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 33 

   - เนื่องจากในปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานคณะกรรมการ34 

วิจัยแห่งชาติ อยู่ระหว่างปรับปรุงองค์กร ดังนั้น มอบฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว เพ่ือปรับปรุง35 

เกี่ยวกับผู้แทนของหน่วยงานทั้งสองซึ่งเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติต่อไป 36 

   - ในเรื่องการก าหนดกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปดู37 

ตัวอย่างจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 38 
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   3) ในมาตรา 8 เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ ที่ประชุมให้มีการระบุข้อห้ามเรื่อง 1 

“การขัดกันซึ่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” ลงไปในมาตรานี้ และให้เติมข้อความว่า... “ซึ่งรวมถึง” ก่อน                2 

1. เป็นคู่กรณีเอง... ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ดังนั้นให้3 

เพ่ิมเติมใน 2. เป็นคู่หมัน้หรือคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของคู่กรณ ี4 

   นอกจากนี้ ที่ประชุมมีค าแนะน าให้ก าหนดเรื่องระยะเวลาถอยห่างจากการมีการขัดกัน5 

ซึ่งผลประโยชน์ไว้ด้วย โดยให้ไปดูตัวอย่างจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6 

   4) ในมาตรา 9 เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ    7 

ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 8 

   - ข้อ 1 ให้ปรับปรุงเนื้อหาเป็น “ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการจัดการสารเคมี 9 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย” และให้เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ในเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย10 

ในข้อนี้ด้วย 11 

   - ข้อ 2 ให้ตัดส่วนหน้า “ก าหนดตัวชี้วัดและประเมินประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี” ออก 12 

เพราะเป็นกิจกรรมย่อยไม่ต้องมาระบุเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ แต่ให้คงส่วนหลังไว้   13 

คือ “จัดท ารายงานสถานการณ์สารเคมีของประเทศ” 14 

   - ให้รวมข้อ 3 และข้อ 4 เข้าด้วยกัน เพราะเป็นเรื่องการจัดการความรู้เหมือนกัน  15 

   - ข้อ 9 ให้ปรับค าจาก “สอดส่อง ดูแล ...” เป็น “ก ากับดูแล...” และให้เขียนในลักษณะ16 

ว่าเป็นการก ากับดูแลเชิงบูรณาการ 17 

   - ให้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ในการก าหนดองค์ประชุมและวิธีด าเนินงาน18 

ของคณะอนุกรรมการฯ โดยย้ายมาจากมาตรา 15 19 

   5) ในมาตรา 17 เกี่ยวกับคณะกรรมการสารเคมีเฉพาะด้าน ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นสรุป20 

ได้ดังนี้ 21 

   - มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับในเรื่ององค์ประกอบ (เช่น จ านวนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้มี   22 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และกรณีหน่วยงานที่อาจมีการปรับเปลี่ยน เป็นต้น) และคุณสมบัติของกรรมการสารเคมีเฉพาะด้าน 23 

(เช่น เรื่องข้อห้ามเรื่องขัดกันซึ่งผลประโยชน์ เป็นต้น) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในเรื่อง24 

คณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติที่กล่าวไว้ในส่วนของมาตรา 9 25 

   6) ในมาตรา 18 เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินสารเคมี นั้น       26 

ที่ประชุมมีความคิดเห็นให้มีการปรับค าให้สั้นและกระชับ และให้เพ่ิมเติมอ านาจและหน้าที่ในส่วนของ “การจัดท า27 

บัญชีสารเคมี” และ “การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข...” ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารเคมี      28 

โดยให้มีการปรับปรุง เป็นระยะ ๆ โดยให้ไปดูตัวอย่างจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 29 

และเงื่อนไข... ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  30 

   7) ในมาตรา 19 เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสารเคมีเฉพาะด้าน ได้แก ่31 

คณะกรรมการสารเคมีด้านการเกษตร คณะกรรมการสารเคมีด้านสาธารณสุข และคณะกรรมการสารเคมีด้านอุตสาหกรรม 32 

และอ่ืน ๆ  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ 33 

   - ในข้อ 1 ให้แก้ไขจาก “พิจารณาเงื่อนไข...” ไปเป็น “พิจารณาก าหนดเงื่อนไขเพ่ือการจัดการ34 

สารเคมีตามบัญชีที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม” และให้มีการทบทวนเป็นระยะ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นให้เพ่ิมเติมใน     35 

เรื่องการเขียนเชื่อมโยงมาตรา 18 กับมาตรา 19 เพ่ือเชื่อมโยงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินสารเคมีในเรื่อง36 

การลงทะเบียน และการก าหนดเกณฑ์เงื่อนไขการประเมิน กับอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสารเคมีเฉพาะด้าน37 

อีก 3 คณะ ที่มีอ านาจหน้าที่ในการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ มาตรา 18 เป็นการก ากับดูแลตัวสารเคมี (substance) ส่วน38 

มาตรา 19 เป็นการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สารเคมทีี่ต้องมีการขึ้นทะเบียนโดยหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 39 
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   นอกจากนี้ ควรมีการเขียนให้สามารถ Contact out ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหรือหน่วยงาน1 

ที่มารับ ท าการประเมินด้วย 2 

   - ข้อ 2 พิจารณาการให้อนุญาตแก่ผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในข้อย่อยที่ 10)        3 

“ใช้” เป็นเรื่องการควบคุมการใช้ของผู้ประกอบการ ไม่ใช่ผู้ใช้ที่เป็นเกษตรกรและประชาชน ดังนั้น ให้เพ่ิมเติม      4 

ค านิยาม “ผู้ประกอบการ” และ “ผู้ใช้” (ผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 4 เกี่ยวกับค านิยามด้วย 5 

   8) ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเห็นว่า เนื่องจากอาจเกิดความสับสน และ6 

สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงสร้างและความเชื่อมโยงของคณะกรรมการสารเคมีเฉพาะด้าน ดังนั้น    7 

ที่ประชุมมีความเห็นว่าให้ปรับคณะกรรมการประเมินสารเคมี  แยกออกมาจากคณะกรรมการจัดการสารเคมี    8 

เฉพาะด้านอีก 3 คณะ ดังนั้นมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ไปปรับร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 9 

3. หมวด 3 ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ 10 

   นางยุวรี อินนา น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับส านักงานสารเคมีแห่งชาติว่าเป็นหน่วยงานที่จะ11 

ด าเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี และท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ12 

คณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ รวมทั้งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประเมินสารเคมี โดยได้ร่าง13 

มาตราที่เกี่ยวข้องกบัการจัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติและอ านาจหน้าที่ มาให้ที่ประชุมพิจารณา 14 

   ที่ประชุมฯ ได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 15 

   1) ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ส านักงานสารเคมีแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นต้องเป็นหน่วยงาน16 

ที่ไม่ใหญ่ แต่ต้องมีประสิทธิภาพ โดยมีงานที่รับผิดชอบ 2 กลุ่ม คือ (1) งานนโยบายสารเคมี และ (2) งานวิชาการ       17 

การจัดการสารเคม ี18 

   2) ที่ประชุมได้พิจารณาในเรื่องรูปแบบของส านักงานสารเคมีแห่งชาติว่าจะเป็นหน่วยงาน19 

บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit ; SDU) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ พบว่าหน่วยงาน SDU 20 

เป็นหน่วยงานกึ่งอิสระ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกรม/กระทรวง โดยที่ประชุมเห็นว่า21 

รูปแบบ SDU อาจไม่เหมาะสม เพราะส านักงานสารเคมีแห่งชาติมีการใช้อ านาจทางปกครองตามกฎหมายใหม่ แต่หน่วยงาน 22 

SDU ไม่สามารถใช้อ านาจทางปกครอง แต่เน้นการให้บริการและที่ส าคัญต้องหารายได้และแสวงหาก าไรได้ด้วย 23 

   3) ผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า จากท่ีมีหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่      24 

นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 25 

เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ โดยมีการร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ                 26 

สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ต้องมีการพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น และต้องมีภารกิจ/27 

เนื้อหามากพอด้วย แต่ในส่วนการจัดตั้งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) มีการจัดตั้งโดยใช้อ านาจตาม28 

มาตรา 44 โดยตัดภารกิจและบุคลากรส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันท างานในระยะแรก 29 

   ที่ประชุมฯ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ิมเติม เหตุผลความจ าเป็นของการจัดตั้ง30 

ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ในหมวดที่ 1 บททั่วไปด้วย 31 

   4) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.)           32 

ให้ความเห็นว่า อาจประยุกต์ใช้แนวทางการจัดตั้งส านักงานเลขานุการฯ ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 33 

ที่จะจัดตั้งอยู่ภายใต้ส านักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากงานบริหารจัดการที่ดินของประเทศมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย 34 

อยู่ทั้งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย โดยการเตรียมการจัดตั้ง      35 

ส านักงานเลขานุการของ คทช. จะท าเป็นลักษณะ Phasing 36 

   5) ที่ประชุมฯ มีความเห็นให้มีการพิจารณาข้อดี/ข้อเสีย ของการจัดตั้งส านักงาน37 

สารเคมีแห่งชาติ (เลขานุการคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ) ว่าควรอยู่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือ38 
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กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่จะให้สังกัดกระทรวงใดต้องมีการวิเคราะห์เนื้องานที่สอดคล้อง1 

กับส านักงานสารเคมีแห่งชาติที่ต้องด าเนินงานทั้งเรื่องการบูรณาการนโยบาย/ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี          2 

ของประเทศ และเรื่องประเมินความเสี่ยง และประสานการบริหารจัดการสารเคมีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 3 

กระทรวงที่คาดว่าจะเป็นต้นสังกัดต้องเตรียมจัดท ากฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการให้มีส านักงานสารเคมีแห่งชาติ4 

เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล โดยด าเนินงานคู่ขนานไปกับการ (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ...  5 

   มติที่ประชุม 6 

   มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะ ด าเนินการดังนี้ 7 

   1. ปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ... ในหมวดที่ 1 บททั่วไป  หมวดที่ 2 คณะกรรมการ 8 

และหมวดที่ 3 ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และน ามาเสนอพร้อมด้วย (ร่าง) 9 

หมวดที่ 4 การจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด ในมาตราส าคัญ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป 10 

   2. ให้พิจารณาวางแผนการจัดตั้งส านักงานสารเคมีในลักษณะ Phasing โดยมีการด าเนินการ11 

เตรียมการในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ประมาณ 3 ปี) ก่อนการมีกฎหมายสารเคมีใหม่ ทั้งนี้ ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ      12 

จะสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งให้มีการวิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสีย และจัดท าเป็นข้อมูล13 

เพ่ือให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 14 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  15 

   ๔.๑ ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 16 

   ประธานฯ แจ้งก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 17 

จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  18 

   มติที่ประชุม 19 

รับทราบ 20 

   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 21 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.   22 

   นางสาวออรัศ คงพานิช     นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ 23 

    นางสาวกิรณา รุณภัย     เภสัชกรช านาญการพิเศษ 24 

  กองแผนงานและวิชาการ     กองแผนงานและวิชาการ 25 

   ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 26 

 27 


