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  ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ1 
แห่งชาติฯ ได้รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการ2 
พัฒนากฎหมายสารเคมี คือ การพัฒนาร่างโครงสร้าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ประกอบด้วย เจตนารมณ์ หลักการ 3 
ขอบเขต และเหตุผล ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักของกฎหมายว่าด้วยสารเคมี ที่ประกอบด้วย ๗ หมวด คือ หมวด ๑ 4 
บททั่วไป หมวด ๒ คณะกรรมการ หมวด ๓ ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ หมวด ๔ การจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด 5 
หมวด ๕ การจัดการสารเคมีหลังออกสู่ตลาด หมวด ๖ การส่งเสริม หมวด ๗ หน้าที่ ความรับผิดและบทก าหนดโทษ 6 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้มีมติโดยสังเขป ดังนี้  7 
 ๑. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ให้มีผู้แทน8 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงบประมาณ และ9 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   10 
 ๒. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีท าหน้าที่ก ากับดูแลและเร่งรัดการ11 
พัฒนาร่าง พ.ร.บ.สารเคมี พ.ศ. ... ทั้งนี้ ให้ก าหนดกรอบเวลาและประเด็นส าคัญในการพัฒนากฎหมายให้ชัดเจน เพ่ือ12 
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสารเคมีให้คณะกรรมการแห่งชาติฯทราบ ในการประชุมครั้งต่อไปที่จะ13 
จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 14 
          ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า นอกจากมติคณะกรรมการแห่งชาติฯ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา15 
กฎหมายสารเคมีดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการแห่งชาติฯ ยังมีมติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ภายใต้16 
แผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๐ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติฯ เร่งน า17 
แผนแม่บทการจัดการสารเคมีไปเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ18 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ระหว่างสรุปการจัดท าแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติฯ    19 

         มติที่ประชุม 20 
          รับทราบ  21 
 22 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 23 

   เม่ือวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 

          ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา25 
กฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม26 
วาระที่ ๒ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม รวม ๑ ท่าน คือ นางสาวพรศรี คลังวิเศษ ผู้แทนส านักงาน27 
คณะกรรมการอาหารและยา ขอแก้ไขต าแหน่งผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ ๑ จากเดิม “เภสัชกรช านาญการพิเศษ” เป็น 28 
“เภสัชกรช านาญการ” 29 

 มติที่ประชุม 30 
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  31 

 32 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 33 

         .๓.๑ การพัฒนาร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... 34 

           ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา).รายงานที่ประชุมว่าตามมติ35 
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบโครงสร้างหลักของ36 
ร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ...  ประกอบด้วย ๗ หมวด คือ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 คณะกรรมการ หมวด 3 37 
ส านักงานสารเคมีแห่งชาติ หมวด 4 การจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด หมวด 5 การจัดการสารเคมีหลังออกสู่ตลาด 38 
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หมวด 6 การส่งเสริม หมวด 7 หน้าที่ ความรับผิด และบทก าหนดโทษ รวมทั้งหลักการ ขอบเขต เหตุผล ของร่าง1 
พระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าแผนภาพ (flowchart).การจัดการภายใต้ร่าง 2 
พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ... ตั้งแต่สารเคมีเข้าสู่ระบบจนถึงหลังออกสู่ตลาด แสดงความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการ รวมทั้ง3 
หน่วยงานก ากับดูแลที่รับผิดชอบการด าเนินการภายใต้กฎหมายสารเคมีนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมนางยุวรี อินนา     4 
ที่ปรึกษาโครงการฯ และนางสาวศราภา ศุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้        5 
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา6 
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 7 

  ๑. หมวด ๔ การจัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด 8 

   นางยุวรี อินนา น าเสนอแผนภาพการจัดการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ.. หมวด ๔ การ9 
จัดการสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด เมื่อสารเคมีถูกผลิต/น าเข้าในประเทศจะถูกตรวจสอบกับท าเนียบสารเคมีที่มีอยู่ ผ่าน10 
กระบวนการประเมินความเสี่ยงเพ่ือก าหนดว่าสารนั้นจะเข้าสู่บัญชี ๑ (สารเคมีทั่วไป) หรือบัญชี ๒ (สารเคมีที่มีความ11 
เสี่ยงสูง) หรือบัญชี ๓ (สารเคมีห้ามใช้หรืออนุญาตเฉพาะกรณี  โดยคณะกรรมการประเมินสารเคมี จากนั้น12 
ผู้ประกอบการต้องยื่นขอใบอนุญาตผลิต/น าเข้าสารเคมีในบัญชี ๒ ไปที่คณะกรรมการจัดการสารเคมีด้านต่างๆ (เกษตร 13 
สาธารณสุข และอุตสาหกรรม) หรือส่งค าร้องขอใบอนุญาตผลิต/น าเข้าสารเคมีในบัญชี ๓ ไปที่คณะกรรมการประเมิน14 
สารเคม ี15 

   ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 16 

   ๑).เสนอให้มีระบบ single submission เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนการด าเนินงาน 17 
และลดความเสี่ยงการน าสารเคมีไปใช้ผิดประเภท โดยให้ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตน าเข้า/ผลิตสารเคมี ณ จุดเดียว 18 
จากนั้นจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการจัดการสารเคมีด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านสาธารณสุข 19 
เพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต 20 

   ๒).เสนอให้เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลภายใต้ พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ในกรณีน าเข้าสารเคมี21 
เพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์การวิจัยและพัฒนา 22 
   ๓).ผู้ประเมินความเสี่ ยง (risk.assessor).ผู้บริหารจัดการความเสี่ ยง ( risk.manager)            23 
และผู้ก าหนดนโยบาย แม้แยกกันอยู่คนละส่วน แต่จะเชื่อมโยงกันในลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม คือ ทั้งคณะกรรมการ24 
ประเมินสารเคมีและคณะกรรมการจัดการสารเคมีด้านต่างๆ จะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ 25 
   ๔).เสนอให้ใช้แบบฟอร์มใบอนุญาตแบบเดียวกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือความเป็นเอกภาพ 26 

๒. หมวด ๕ การจัดการสารเคมีหลังออกสู่ตลาด 27 

                       นางยุวรี อินนา น าเสนอแผนภาพการจัดการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ.. หมวด ๕ การ28 
จัดการสารเคมีหลังออกสู่ตลาด เกี่ยวข้องกับการให้อนุญาตน าผ่าน ขาย โฆษณา ครอบครอง ขนส่ง ใช้ จัดเก็บ บ าบัด 29 
ก าจัดท าลาย และน ากลับมาใช้อีก ซึ่งเป็นจุดส าคัญที่ท าให้กฎหมายว่าด้วยสารเคมีสามารถควบคุมสารเคมีได้อย่างครบ30 
วงจร  31 

ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 32 
   ๑).ในกรณีของสารเคมีในบัญชี ๓ (ห้ามใช้หรืออนุญาตเฉพาะกรณี) ภายใต้ พ.ร.บ. 33 
สารเคมี พ.ศ. ... คณะกรรมการประเมินสารเคมีไม่ควรท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ประเมินความเสี่ยงและผู้บริหารจัดการ34 
ความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน 35 
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   ๒).การขออนุญาตต่างๆภายใต้ พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ1 
ผู้ประกอบการในการน าสารเคมีไปใช้ เช่น การโฆษณาสารเคมี ต้องขออนุญาตในระดับผลิตภัณฑ์ (product) แต่2 
การผลิต/น าเข้าสารเคมี ต้องขออนุญาตในระดับสารเคมี (substance) 3 

๓. ประเด็นอ่ืนๆ  4 
ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 5 

๓.๑ การส่งต่อบัญชีรายการสารเคมีจากกฎหมายเก่าไปยังกฎหมายใหม่  6 

   ๑) ให้เพ่ิมสารเคมีอ่ืนที่ไม่ใช่วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ในท าเนียบ7 
สารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย 8 
   ๒).พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ควรแบ่งประเภทสารเคมีให้ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์ไม่ยุ่งยากท า9 
ให้เกิดความเป็นเอกภาพมากกว่ากฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเดิม ที่แบ่งวัตถุอันตรายออกเป็นชนิดที่ ๑ – ๔ 10 
   ๓).เสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุ11 
อันตรายไปสู่ระบบใหม่ภายใต้กฎหมายสารเคมีให้ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ครอบคลุม และบูรณาการ และตอบสนองต่อ12 
เป้าประสงค์ของกฎหมายสารเคมี ส าหรับประเทศไทยน่าจะใช้เวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่เกิน ๓ ปี 13 
   ๔).ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดท าเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของ14 
ประเทศไทย ซึ่งได้มีการด าเนินการเพ่ือจ าแนกความเป็นอันตรายของสารและข้อมูลประกอบอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูล15 
พ้ืนฐานในการบริหารจัดการสารเคมีต่อไป 16 
   ๕).วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย มีการขึ้นทะเบียนและ   17 
เจ้าหน้าที่ต้องออกใบรับแจ้งให้ก่อนจึงจะด าเนินการได้  รวมทั้งมีการควบคุมวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ บางชนิดแยก18 
ตามกลุ่มสาร ไม่แยกเป็นรายชื่อสารเคมีเฉพาะ 19 
   ๖).ปัจจุบันมีการก าหนดอายุใบแจ้งการด าเนินการของวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ จึงควรระบุ20 
เรื่องที่เกี่ยวข้องไว้ในบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... เพ่ือว่าในอนาคตหากมีการประกาศใช้กฎหมาย21 
ดังกล่าว จะสามารถใช้ใบแจ้งฯ ที่มีอายุคงค้างอยู่ต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นอายุ    22 

   ๓.๒ การก าหนดให้มีการร้องขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงบัญชีของสารเคมีได้  23 

   ๑).ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือนิติบุคคล สามารถร้องขอให้ปรับ24 
ระดับการควบคุมสารเคมีได้ 25 
   ๒).กรณีผู้ใดต้องการอุทธรณ์ ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หรือทบทวนการขึ้น26 
ทะเบียนใหม่ ต้องมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด       27 

   ๓.๓ หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินสารเคมี  28 
   ๑).เสนอให้ใช้ค าว่า “การเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า” แทน “การเปิดเผยข้อมูล29 
และการปกปิดข้อมูลความลับทางการค้า” ในอ านาจหน้าที่คณะกรรมการฯข้อแรก เนื่องจากค าว่า “ปกปิด” อาจ30 
ท าให้เข้าใจผิด 31 
   ๒).เสนอให้เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินสารเคมี ในการส่งต่อข้อมูลไป32 
ให้คณะกรรมการจัดการสารเคมีด้านต่างๆ จนครบขั้นตอน pre-marketing evaluation 33 
   ๓).เสนอให้เพ่ิมเรื่อง “การสื่อสารความเสี่ยง (risk communication)” ในอ านาจหน้าที่34 
ของคณะกรรมการทุกคณะ ภายใต้ พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... เนื่องจากการสื่อสารความเสี่ยง ต้องมีอยู่ในทุ ก35 
กระบวนการตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังออกสู่ตลาด  36 
 37 
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    1 

   ๓.๔ หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการสารเคมีด้านต่างๆ 2 

   ๑).เสนอให้แก้ไขชื่อคณะกรรมการจัดการสารเคมี จากเดิม “ด้านเกษตร สาธารณสุขและ3 
ชุมชน และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ” เป็น “ด้านเกษตร สาธารณสุข และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ” เนื่องจากค าว่า “ชุมชน” อาจให้4 
เกิดความสับสน 5 
   ๒).เสนอให้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการสารเคมีด้านต่าง ในการพิจารณาการ6 
ให้อนุญาตส่งออก วิจัยพัฒนา น าเข้าหลังจากส่งออกไปแล้ว และส่งออกหลังจากน าเข้ามาแล้ว 7 

๓.๕ ความเชื่อมโยงของการด าเนินงาน 8 

   ให้ระบุผู้ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจัดการสารเคมีด้านต่างๆ ในระดับ9 
กระทรวงแทนระดับหน่วยงาน 10 

มติที่ประชุม 11 
    มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะ ด าเนินการดังนี้ 12 

   ๑. ปรับปรุงแผนภาพ (flowchart).การจัดการภายใต้ร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ...           13 
ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ   14 
   ๒. ยกร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... ในมาตราส าคัญ ที่สอดคล้องกับแผนภาพการจัดการ15 
ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. ... และน ามาเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป 16 
 17 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  18 
   ๔.๑ ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 19 
และ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ 20 
   ประธานฯ แจ้งขอก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่     21 
๑๐/๒๕๖๑ และ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 22 
ตามล าดับ   23 

   มติที่ประชุม 24 
รับทราบ 25 
 26 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 27 

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.   28 
 29 
 30 
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นางสาวออรัศ คงพานิช  
 นางสาวกิรณา รุณภัย 
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