
มติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒  อาคารส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
๑. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
๒. เอกสารที่แจกเพ่ิมในที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ วาระท่ี ๕.๑ และวาระที่ ๕.๒ 
๓. แก้ไขระเบียบวาระการประชุม เพิ่มระเบียบวาระที่ ๔.๗ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ ร่างระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบ

ปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. และบัญชี
อัตราค่าปรับ 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และมอบหมาย กรอ. ด าเนินการเสนอประธานกรรมการลงนามในระเบียบต่อไป 

 ๒. เห็นชอบบัญชีอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓. มอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรองออกตามความใน

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม น าข้อสังเกตของ
ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติไปพิจารณาหากจ าเป็นต้องแก้ ไขให้น าเสนอ
คณะกรรมการฯ ต่อไป 

โดยรับรองมติในที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑) ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจาก
ปริมาณที่ก าหนดไว้ของสารส าคัญในวัตถุอันตรายที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. …. 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อน 
จากปริมาณที่ก าหนดไว้ของสารส าคัญในวัตถุอันตรายที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ. …. และมอบหมายให้กรมประมงด าเนินการเพ่ือออกประกาศต่อไป โดยรับรองมติ
ในที่ประชุม 

 
 

๒) ร่างประกาศ … 



 

- ๒ - 
๒) ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า 

ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต  
ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .. .. และมอบหมายให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมด าเนินการเพื่อออกประกาศต่อไป โดยให้แก้ไขวันที่มีผลใช้บังคับจากเดิม
ก าหนด “วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔” เป็น “วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป” และรับรองมติในที่ประชุม 
๓) ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบน าผ่านวัตถุอันตราย 
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบน าผ่านวัตถุอันตราย  
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. .... และมอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการเพ่ือออกประกาศต่อไป โดยรับรองมติ
ในที่ประชุม 

๔.๒ แก้ไขค าสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตราย เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
มติที่ประชุม เห็นชอบในร่างค าสั่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายและเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขร่าง

ค าสั่งตามท่ีได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมจากกรมประมง และด าเนินการเพ่ือเสนอประธานกรรมการ
ลงนามในค าสั่งต่อไป โดยรับรองมติในที่ประชุม 
๔.๓ การด าเนินการ ข้อเสนอ และความเห็นเกี่ยวกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  

เรื่อง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓  
มติที่ประชุม ๑. ยังไม่ทบทวนการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ให้ยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เนื่องจาก
ประกาศมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประกอบกับมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับ
มติและการออกประกาศดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง 

๒. มอบหมายกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขน าข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับและ
ข้อสังเกตจากคณะกรรมการไปพิจารณาด าเนินการและรายงานคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ต่อไป โดยรับรองมติในที่ประชุม 

๔.๔ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในการก าจัดศัตรูพืช  
มติที่ประชุม รับทราบตามที่กรมวิชาการเกษตรรายงานการด าเนินงาน 

๔.๕ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการยกระดับการควบคุมวัตถุอันตราย 
ทางการเกษตรตามข้อเสนอของเครือข่ายเตือนภัยสารก าจัดศัตรูพืช 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เลขานุการขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่ เสนอและให้น าข้อมูลที่ ได้รับเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลและกลั่นกรองความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายชนิด
ต่างๆ พิจารณาต่อไป โดยรับรองมติในที่ประชุม 

๔.๖ กรมวิชาการเกษตร … 
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๔.๖ กรมวิชาการเกษตร เสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การน าเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

มติที่ประชุม มอบหมายกรมวิชาการเกษตรน าร่างประกาศฯ ไปพิจารณาทบทวนในประเด็นข้อสังเกต
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับมาตรา ๑๕ และการก าหนดเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO และ
ประเด็นที่มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศฯ และแจ้งผลการทบทวนให้ฝ่าย
เลขานุการทราบ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป โดยรับรองมติในที่ประชุม 

 ๔.๗ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
(อย. เสนอให้มีการแต่งตั้ง”คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย
ที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP)”) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอ และมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการจัดท าร่างค าสั่งเพ่ือเสนอประธานกรรมการลงนามในค าสั่งต่อไป โดยรับรองมติ
ในที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
๕.๑ คดีปกครองท่ีคณะกรรมการวัตถุอันตรายถูกฟ้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๒ ร่างกฎหมายล าดับรองที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอให้พิจารณา  

มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๓ ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๕.๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข 

เกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรณีกรมวิชาการเกษตร
ด าเนินการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 


