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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 1 

   ๓.๑ การพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... 2 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (อย.).รายงานว่าตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย3 
สารเคมี ครั้งที่ 7/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๒ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี4 
ตามข้อคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่วมกับ นางยุวรี อินนา ที่5 
ปรึกษาโครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสารเคมี และนางสาวศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหาร6 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการพิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการฯ และจัดประชุมหารือกลุ่ม7 
ย่อย ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือหารือประเด็นที่ต้องวิเคราะห์เพ่ิมเติมในการพัฒนาร่างกฎหมายวว่าด้วยสารเคมี 8 
เช่น เรื่อง Authorized Representative (AR) และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ หรือหีบห่อบรรจุสารเคมี เป็นต้น จากนั้น9 
น ามาด าเนินการปรับปรุงได้ (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม10 
หมายเลขที่ ๓.๑.1  11 

   นางยุวรี อินนา น าเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี ที่ได้ปรับปรุง โดยที่ประชุมฯ ได้มีการ12 
พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 13 

 ๑. มาตรา 31/1 เรื่อง ตัวแทน (Only Representative : OR) 14 

นางยุวรี อินนา น าเสนอว่าเห็นควรเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 31/1 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับ15 
หน้าที่ของตัวแทนในการ “ด าเนินการอ่ืนใดที่ระบุเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนในกฎกระทรวงตามวรรคสาม” 16 

ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 17 

1) ที่ประชุมฯ เห็นควรให้เพ่ิมเติมข้อความตามที่นางยุวรี อินนาน าเสนอ และยังให้เพ่ิมเติม18 
ข้อความต่อไปนี้ในส่วนท้ายของมาตรา 31/1 วรรคสอง “...ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์จะส่งข้อมูลการ19 
แต่งตั้งหรือการถูกเพิกถอนนั้นให้หัวหน้าหน่วยงานระดับกรมของส านักงานสารเคมีแห่งชาติก็ให้กระท าได้” เพ่ือเป็น20 
ช่องทางให้ผู้ประกอบการภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลให้ภาครัฐทราบ 21 

 2) มีข้อเสนอจากที่ประชุมฯ ให้แก้ไขข้อความบางส่วนในมาตรา 31/1 วรรคสามให้ชัดเจน22 
และมีความต่อเนื่องมากขึ้น โดยแก้ไขจากเดิมเป็น “...คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ การขออนุญาต การต่ออายุ23 
ใบอนุญาต การสั่งพักและการเพิกถอนการอนุญาต การควบคุมการปฏิบัติงาน และค่าธรรมเนียมการขออนุญาต 24 
ตลอดจนการรายงานถึงการแต่งตั้งหรือการถูกเพิกถอนจากการเป็นตัวแทน” 25 

๒. มาตรา 57 และ 58 เรื่อง การทิ้งสารเคมีและซากภาชนะ   26 

นางยุวรี อินนา น าเสนอว่าได้ตัดมาตรา 58 ออกไปตามมติคณะอนุกรรมการฯ ในการ27 
ประชุมครั้งก่อน และยังได้เพ่ิมเติมมาตรา 57 วรรคสอง เพ่ือให้สามารถออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด28 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบ าบัด ก าจัดท าลาย และน ากลับมาใช้อีกซึ่งสารเคมีและซากภาชนะได ้29 

ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 30 

1) ที่ประชุมฯ ขอให้ที่ปรึกษาโครงการฯ พิจารณา มาตรา 57 วรรคหนึ่ง ให้ครอบคลุมหากมี31 
การทิ้งสารเคมี ซากภาชนะหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์สารเคมีในที่สาธารณะ เช่น แหล่งน้ า เป็นต้น 32 

2) มีข้อคิดเห็นจากที่ประชุมฯ ว่าหากมีการออกอนุบัญญัติหรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับ33 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบ าบัดก าจัดท าลายสารเคมีและซากภาชนะ ต้องค านึงถึงความรับผิดชอบที่ชัดเจน34 
ของผู้ประกอบการ และความไม่มีช่องว่างในการด าเนินการ 35 
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3. มาตรา 56 เรื่อง สารเคมีปลอมและการขาดเจตนา 1 

นางยุวรี อินนา ได้น าเสนอว่าตามมติการประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งก่อน ขอให้เพ่ิมเติม2 
มาตรา 56 วรรคสองเพ่ือให้มีการยกเว้นในกรณีของการขาดเจตนาที่ให้สามารถน ากลับเข้ามาซึ่งสารเคมีปลอมได้ (กรณี3 
สินค้าถูกตีกลับ ที่จ าเป็นต้องน ากลับเข้ามา) หรือมีกรณีที่ต้องมีการก าจัดท าลาย ดังนั้นเห็นควรย้ายข้อความดังกล่าวไป4 
ไว้ในมาตรา ๖๐/๑ วรรคสองน่าจะเป็นการเหมาะสมกว่า  5 

นางสาวศราภา ศุทรินทร์ เสนอให้เพ่ิมเติมข้อความในมาตรา ๖๐/๑ วรรคสองเป็น “ความใน6 
วรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีผู้ส่งออกสารเคมีปลอม เพราะเหตุที่ได้แสดงชื่อหรือก าหนดเวลาอายุการใช้สารเคมี หรือ7 
เครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งของสถานที่ผลิตสารเคมี คลาดเคลื่อนไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ อันมิได้เกิดจากเจตนา ให้8 
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นน าสารเคมีกลับไปท าการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตแล้วจึง9 
จะสามารถส่งกลับออกไปได้โดยไม่ถือว่าเป็นสารเคมีปลอม โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่10 
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด”  11 

ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 12 

ที่ประชุมฯ ให้ตัดมาตรา 56 วรรรคสองออกไป และให้เพ่ิมเติมข้อความในมาตรา ๖๐/๑ 13 
วรรคสองตามที่นางสาวศราภา ศุทรินทร์น าเสนอ   14 

4. มาตรา 57/1 การประกาศการฝ่าฝืน และมาตรา 65 (7) การด าเนินงานของศูนย์15 
ข้อมูลสารเคมีในการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ 16 

นางยุวรี อินนา น าเสนอว่าตามที่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่แล้ว มีข้อเสนอให้เพ่ิมเติม17 
การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลสารเคมีเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลผู้ฝ่าฝืนไม่ท าตามกฎหมายให้ประชาชนทราบ จึงได้ด าเนิน18 
เพ่ิมเติมมาตรา 65 (8) เกี่ยวกับการด าเนินการ “เผยแพร่ข้อมูลของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 57/1 19 
และพระราชบัญญัตินี้ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว” นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเติมมาตรา 57/๑ เกี่ยวกับการให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมี20 
อ านาจประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ประชาชนทราบ 21 

ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 22 

๑) ที่ประชุมฯ ให้เพ่ิมเติมมาตรา 65 (8) ตามที่นางยุวรี อินนาน าเสนอเนื่องจากหากศาลยัง23 
ไม่ตัดสิน ก็ไม่สามารถประกาศว่าบุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรานี้ได้  24 

๒) มีข้อเสนอจากที่ประชุมฯ ให้เพ่ิมเติมหน้าที่อ านาจของศูนย์ข้อมูลสารเคมี ในการ25 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนกฎกระทรวงในเรื่องการโฆษณา ฉลาก สารเคมีปลอม และการบ าบัด ก าจัด 26 
ท าลาย หรือน ากลับมาใช้อีกซ่ึงสารเคมี ซากภาชนะหีบห่อบรรจุภัณฑ์ตามมาตรา 57/1 ทั้งนี้ มีความเห็นว่าการ27 
ประกาศการฝ่าฝืนตามมาตรา 57/1 เป็นค าสั่งทางปกครอง สามารถประกาศได้เลยทันที โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด 28 

๕. มาตรา 35 ค่าธรรมเนียมและการเยียวยาเบื้องต้นผู้เสียหาย 29 

นางยุวรี อินนา น าเสนอว่า ได้แก้ไขข้อความในมาตรา ๓๕ จากเดิม “..เง ินเยียวยาผู้เสียหาย30 
จากสารเคมีไปพลางก่อน...” เป็น “…เงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้เสียหายจากสารเคมี...” นอกจากนี้ ได้ตัดนิยามค าว่า 31 
“ผู้เสียหาย” ออกไปเนื่องจากไม่ใช่ประเด็นหลักของการด าเนินการภายใต้ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยสารเคมี ทั้งนี้เห็นควร32 
น านิยามค าดังกล่าวไประบุเอาไว้ในกฎหมายอนุบัญญัติแทน 33 

 34 

 35 
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 ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 1 

ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ตัดนิยามค าว่าผู้เสียหายออกไปตามที่ที่ปรึกษาโครงการฯ น าเสนอ 2 
และให้แก้ไขข้อความในส่วนท้ายของมาตรา 35 จากเดิม “…ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 3 
เป็น “...ก าหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง” 4 

6. มาตรา 52 และมาตรา 60 การเรียกคืน 5 

นางยุวรี อินนา น าเสนอว่าได้เพ่ิมเติมข้อความเกี่ยวกับค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ในมาตรา 6 
52 ดังนี้ “....ให้ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวด าเนินการเช่นเดียวกันกับกรณีที่ถูกพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งตามมาตรา 7 
60 วรรคสองโดยไม่ชักช้า...”  รวมทั้งได้ปรับแก้ไขข้อความในมาตรา 60 ให้เหมาะสมมากขึ้น เกี่ยวกับกรณีพนักงาน8 
เจ้าหน้าที่ตรวจพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้สั่งระงับการฝ่าฝืนนั้นได้  9 

7. มาตรา 84 วรรคสอง การด าเนินการหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ 10 

นางยุวรี อินนา น าเสนอว่าได้ตัดมาตรา 84 วรรคสอง (การได้รับโทษกรณียื่นค าขอต่ออายุ11 
ใบอนุญาตภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว) ออกไป เนื่องจากได้รับข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้ง12 
ที่ผ่านมาว่า โดยทั่วไปหากผู้ประกอบการด าเนินการหลังใบอนุญาตสิ้นอายุจะเปรียบเสมือนไม่มีใบอนุญาต หาก13 
ใบอนุญาตสิ้นอายุต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่  14 

ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 15 
ที่ประชุมฯ ให้ตัดมาตรา 84 (การได้รับโทษกรณีด าเนินกิจการหลังใบอนุญาตสิ้นอายุ) 16 

ออกไปทั้งมาตรา เพราะไม่มีความจ าเป็นต้องเขียนไว้ ทั้งนี้ มาตรา 80 - 83 ได้ระบุโทษซึ่งครอบคลุมกรณีผู้ลักลอบ17 
ด าเนินการไว้แล้ว 18 

8. มาตรา 30 กรณีพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 19 

นางสาวศราภา ศุทรินทร์ น าเสนอว่าควรแก้ไขข้อความในมาตรา 30 จากเดิมใช้ค าว่า 20 
“พฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป” เป็น “สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป” แทน เพราะในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์หรือ21 
สถานการณ์บางอย่าง ส่งผลให้อาจต้องมีการพิจารณาปรับปรุงการจ าแนกบัญชีรายชื่อสารเคมีใหม่ การบัญญัติค า22 
ดังกล่าวไว้จะเป็นการอุดช่องว่างได้ 23 

ที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 24 
ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในมาตรา 30 ตามท่ีนางสาวศราภา ศุทรินทร์ได้25 

น าเสนอ เนื่องจากอาจมีกรณีท่ีมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสารเคมี   26 

9. ประเด็นอ่ืนๆ 27 

มีข้อสังเกตจากที่ประชุมฯ ถึงกรณีสารเคมีตามบัญชี 2 และ บัญชี 3 ของ (ร่าง) พ.ร.บ.28 
สารเคมี ที่ขนส่งทางทะเล และน าผ่าน โดยมิได้น าลงแผ่นดินในเขตราชอาณาจักรไทย ว่าในทางปฏิบัติจะใช้เกณฑ์หรือมี29 
วิธีการใดในการพิจารณาอนุญาตน าผ่าน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าโดยทั่วไปการอนุญาตน าผ่านต้องผ่านการพิจารณาจาก30 
กรมศุลกากรซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี 31 

มติที่ประชุม 32 
   มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ ปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี ให้มี33 
ความสมบูรณ์มากขึ้น ตามข้อคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ก่อนจะน าร่างกฎหมายเสนอท าประชาพิจารณ์ให้ทุกภาคส่วนที่34 
เกี่ยวข้องให้ความคิดเห็นต่อไป 35 
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ระเบียบวาระที ่๔  เรื่องอ่ืนๆ  1 
   4.1 ก าหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... 2 
ครั้งที่ 2/2562 3 
   ประธานฯ ก าหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. สารเคมี ครั้งที่ 4 
2/2562 ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 (ช่วงเช้า) ก่อนน าเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ5 
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีต่อไป   6 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 7 

เลิกประชุม  เวลา ๑3.๓๐ น.   8 
 9 นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์ 

เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวออรัศ คงพานิช  
นางสาวกิรณา รุณภัย 

กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 


