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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1 

      ๑.๑ รายงานความก้าวหน้าในการบรรจุโครงการจัดการสารเคมีในแผนแม่บทภายใต้2 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 3 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าโครงการจัดการสารเคมีและแผนงานการพัฒนากฎหมาย4 
สารเคมี ถูกบรรจุในแผนงานการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีทั้งระบบให้เป็นไปตาม5 
มาตรฐานสากล ภายใต้ประเด็นการบริหารจัดการมลพิษ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 6 
๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ๒๐ ปี เรียบร้อยแล้ว 7 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า8 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ร่วมประชุมชี้แจงการจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการของ ๑๕ ประเด็นการ9 
พัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ๒๐ ปี จัดขึ้นโดยกองยุทธศาสตร์ชาติและ10 
การปฏิรูปประเทศ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือหารือการจัดท าค าของบประมาณ11 
ร่วมกัน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการ12 
สารเคมี พร้อมทั้งประสานและจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม13 
แห่งชาติเรียบร้อยแล้ว 14 

   มติที่ประชุม 15 
   รับทราบ 16 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 17 
   เม่ือวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒  18 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานต่อที่ประชุมว่าได้จัดท า19 
และส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ให้20 
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในเบื้องต้นทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ และ21 
ขอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๒ 22 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม 23 

   มติที่ประชุม 24 
   รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคม ีครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 25 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 26 

   ๓.๑ การพัฒนาร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... 27 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมติ28 
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ 29 
ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ตามความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น30 
นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อม นางยุวรี อินนา ที่ปรึกษาโครงการฯ และนางสาวศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31 
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม32 
หมายเลข ๓.๑ นอกจากนี้ยังแจ้งที่ประชุมว่าได้รับข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมต่อร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... จากผู้แทนกลุ่ม33 
อุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๓.๒   34 

 นางยุวรี อินนา น าเสนอร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมใน              35 
๗ ประเด็นหลัก อาทิ (๑) การปรับปรุงโครงสร้างและหมวดต่างๆ ใน พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... (๒) การเพ่ิมหลักการความ36 
รับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตไว้ในเหตุผลของร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... (๓) การปรับแก้ไขชื่อบัญชีสารเคมีในมาตรา 37 
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๓๒ (๔) ประเด็นของมาตรา ๖๖ เดิม ที่ต้องพิจารณาใหม่ (๕) ประเด็นของมาตรา ๖๗ เดิม ที่ต้องพิจารณาใหม่ (๖) 1 
ประเด็นในเรื่องของหมวดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสารเคมี (๗) ประเด็นในเรื่องของความรับผิดชอบด้าน2 
ต่างๆ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 3 

๑. หมวด ๑ คณะกรรมการ 4 
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 5 
๑). มาตรา ๑๐ ว่าด้วยหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ มีข้อคิดเห็นจากที่ประชุมว่าควร6 

แก้ไขข้อความในมาตรา ๑๐ (๙) จากเดิม เป็น “ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดไว้ให้เป็น7 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ”  8 

๒). มาตรา ๓๑ (๗) เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ที่ประชุม     9 
เห็นว่าควรปรับปรุงการเขียนให้ชัดเจนว่าศูนย์ข้อมูลสารเคมีในส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ด าเนินงานครอบคลุมทั้ง10 
หน้าทีใ่นด้านการสื่อสารความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง 11 

๒. หมวด ๒ ขั้นตอนและกระบวนการการจัดการสารเคมี 12 
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 13 
๑). ให้แบ่งแยกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีก่อนและหลังออกสู่ตลาดออกจากกัน14 

ให้ชัดเจน โดยกระบวนการจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาดควรครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทั้งหมด ส่วน15 
การจัดการสารเคมีหลังออกสู่ตลาดซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ควรครอบคลุมเรื่องการเฝ้าระวังและตรวจสอบติดตาม 16 
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอจากที่ประชุมให้เพ่ิมมาตราว่าด้วยเรื่องค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ซึ่งอาจเขียนระบุไว้17 
ว่ารายละเอียดของอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตจะถูกก าหนดไว้ในกฎหมายลูก  18 

๒). มาตรา ๕๓ เกี่ยวข้องกับอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาสั่งพักใช้19 
ใบอนุญาต มีความคิดเห็นจากที่ประชุมว่าควรอธิบายให้ชัดเจนว่า“กรณีส าคัญ” หมายถึงกรณีใดบ้าง 20 

๓). มาตรา ๕๕ ว่าด้วยเรื่องการด าเนินการหลังถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ที่ประชุมเห็นว่าควร21 
ปรับปรุงการเขียนบรรทัดที่ ๕๓๓ – ๕๓๔ จากเดิม เป็น “ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๓ จะต้องระงับการ22 
ขายสารเคมีที่มีอยู่ในครอบครองทันที หากเป็นกรณีร้ายแรง หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด นับแต่วัน23 
ทราบค าสั่งของคณะกรรมการ….” ทั้งนี้ แนะน าให้ดูตัวอย่างการเขียนจากกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย มาตรา ๓๒ ที่24 
ระบุว่า “เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้พนักงาน25 
เจ้าหน้าที่มีอ านาจพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี และถ้าเป็นกรณี26 
ส าคัญจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเลยก็ได้” นอกจากนี้ ยังให้แก้ไขการเขียนอ้างอิงมาตรา ในบรรทัดที่ ๕๓๕ จากเดิม 27 
“มาตรา ๕๑” เป็น “มาตรา ๕๐” 28 

๔). มาตรา ๖๕ เรื่องการให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่และอ านาจในการออกใบอนุญาต 29 
และเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบการจัดการสารเคมีนั้น มีข้อคิดเห็นจากที่ประชุมให้ปรับปรุงการเขียนให้ชัดเจนมากขึ้น 30 
โดยให้ระบุว่าใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๖๕ นั้น ครอบคลุมเฉพาะใบอนุญาตในการ ใช้ บ าบัด ก าจัด ท าลาย           31 
น ากลับมาใช้ใหม่ แต่ไม่รวมไปถึงใบอนุญาตในการขายและขนส่ง ซึ่งอยู่ในส่วนการจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด 32 
นอกจากนี้ ให้แก้ไขข้อความในบรรทัดที่ ๖๑๑ จากเดิม เป็น “ทั้งนี้ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยค านึง...” 33 

๓. หมวด ๓ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสารเคมี 34 
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 35 
๑). มาตรา ๖๗ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลสารเคมี มีข้อคิดเห็นจากที่ประชุมให้ระบุการด าเนินงาน36 

ของศูนย์ข้อมูลสารเคมีในด้านการสื่อสารความเสี่ยงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรครอบคลุมการด าเนินงานที่37 



5 
 

เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน และ อ่ืนๆ อาทิ การติดฉลาก การควบคุมการโฆษณา เป็นต้น 1 
ทั้งนี้ ควรเขียนให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๑ (๗) 2 

๒). มาตรา ๗๑ แก้ไขการอ้างอิงมาตรา ในบรรทัดที่ ๖๖๕ จากเดิม “มาตรา ๖๙” เป็น 3 
“มาตรา ๗๐”   4 

๔. หมวด ๔ หน้าที่และความรับผิด 5 
นางสาวศราภา ศุทรินทร์  น าเสนอร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... หมวด ๔ หน้าที่และ       6 

ความรับผิด ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ 7 
หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง (มาตรา ๗๒ – ๘๖) และส่วนที่ ๒ ความรับผิดทางอาญา (มาตรา ๘๗ – ๑๑๑) ให้ที่8 
ประชุมพิจารณา 9 

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้  10 
๑). มีข้อคิดเห็นจากที่ประชุมให้เขียนระบุความรับผิดทางแพ่งและอาญาที่เฉพาะเจาะจงกับ11 

เรื่องการจัดการสารเคมีให้ชัดเจน และในกรณีผู้ประกอบการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายควรก าหนดโทษปรับในอัตรา12 
ทีสู่งแทนการลงโทษจ าคุก เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทการประกอบธุรกิจ โดยแนะน าให้ศึกษาแนวทางการก าหนดค่าปรับ13 
จากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ให้ตัดมาตรา ๗๒ และ มาตรา ๗๓ ออกไป เพราะเป็นเรื่องทั่วไปที่14 
เข้าใจกันอยู่แล้ว 15 

๒). ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งข้อสังเกตต่อมาตรา 16 
๗๔ และ มาตรา ๗๕ ว่าผู้ประกอบการไม่มีอ านาจในการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้ที่รับมอบสารเคมีไปจากตน      17 
จึงไม่สมเหตุสมผลหากก าหนดให้ผู้ผลิตต้องรับผิดในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีอนุกรรมการบางท่านให้ข้อคิดเห็นว่า 18 
มาตรา ๗๔ และ ๗๕ เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการตามหลักการระวังไว้ก่อนซึ่งเป็นหลักการสากล  ดังนั้น หาก19 
ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามก็สมควรได้รับความผิด ทั้งนี้ ประธานฯ มีความเห็นว่า มาตรา ๗๔ และ ๗๕ เป็นเรื่องการ20 
ปฏิบัติ ซึ่งยากต่อการบังคับใช้ข้อกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ไม่ควรเขียนเรื่องดังกล่าวไว้ในร่าง พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ... ซึ่ง21 
เป็นกฎหมายแม่บท แต่อาจน าไปออกเป็นกฎหมายลูก หรือ มาตรการภาคสมัครใจภายหลัง 22 

๓). มาตรา ๗๘ – ๘๑ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อความเสียหายที่23 
เกิดขึ้น มีข้อสังเกตจากที่ประชุมว่าอาจซ้ าซ้อนกับ พ.ร.บ. ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 24 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีในปัจจุบัน  25 

๔). มาตรา ๙๗ – ๙๘ ว่าด้วยเรื่องการต่อใบอนุญาต มีข้อคิดเห็นว่าควรระบุให้ชัดเจนว่าการ26 
ต่อใบอนุญาตช้าเกินกว่าก าหนดจึงจะถือเป็นความผิด และแนะน าให้ดูตัวอย่างการเขียนจาก พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 27 

๕. บทเฉพาะกาล 28 
นางยุวรี อินนา น าเสนอบทเฉพาะกาล ประกอบด้วยมาตรา ๑๑๒ – ๑๑๖ ที่เกี่ยวข้องกับ29 

การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายไปสู่ระบบใหม่ภายใต้30 
กฎหมายว่าด้วยสารเคมี  31 

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้  32 
๑). มาตรา ๑๑๒ และ มาตรา ๑๑๓ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่33 

ในประเทศไทยและการจ าแนกสารเคมีตามบัญชีแห่งกฎหมายว่าด้วยสารเคมีนั้น ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้ 34 
- ให้ยุบรวมมาตรา ๑๑๒ และ มาตรา ๑๑๓ เป็นมาตราเดียวกันว่าด้วยเรื่องการส่งผ่าน35 

สารเคมีจากระบบเดิมภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายไปสู่ระบบใหม่ภายใต้ พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... รวมถึงการขอ36 
ขยายระยะเวลาการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 37 

- แก้ไขข้อความในมาตรา ๑๑๒ บรรทัดที่ ๘๕๑ จากเดิม เป็น “ให้คณะกรรมการประเมิน38 
สารเคมีทบทวนรายการสารเคมี...” 39 
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- แก้ไขข้อความในมาตรา ๑๑๓ บรรทัดที่ ๘๖๑ – ๘๖๒ จากเดิม เป็น “...ภายในหนึ่งปี ทั้งนี้ 1 
หากมีความจ าเป็นสามารถขอคณะกรรมการให้ขยายเวลาได้ แต่ไม่เกิน...วัน...” 2 

๒). มาตรา ๑๑๕ ว่าด้วยเรื่องการให้คงใช้ใบอนุญาตและใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต่อไปได้จน3 
สิ้นอายุที่ก าหนด ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงการเขียนให้ชัดเจน ยกตัวอย่างอาจใช้ข้อความว่า “ทั้งนี้ หาก4 
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ผู้ประกอบการต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตภายใต้ พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ... แต่ระหว่างรอใบอนุญาต5 
ใหม่ ยังคงสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเดิม จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตใหม่ หรือ ไม่6 
อนุญาต จากผู้ให้อนุญาต” เป็นต้น 7 

๓). นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีข้อแนะน าอ่ืนๆ อาทิ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิง8 
มาตรา และการใช้ค าที่ปรากฏอยู่หลายต าแหน่งในร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... เช่น น าเข้า ผลิต ส่งออก น าผ่าน 9 
น ากลับเข้ามา หรือส่งกลับออกไป เป็นต้น รวมทั้งให้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนระหว่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... กับ10 
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 11 

   มติที่ประชุม 12 
   มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะ ด าเนินการ ดังนี้ 13 
   ๑. ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ตามข้อคิดเห็นของอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งขอค าปรึกษา14 
จากนางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาร่าง พ.ร.บ. 15 
สารเคมี พ.ศ. ... ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 16 
   ๒. จัดส่งร่างกฎหมายที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้อนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความคิดเห็น17 
เพ่ิมเติม ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติฯ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒    18 

ระเบียบวาระที ่๔  เรื่องอ่ืนๆ  19 

   ไม่มี      20 

   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 21 

เลิกประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น.   22 
 23 

นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวออรัศ คงพานิช  
นางสาวกิรณา รุณภัย 

กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


