
มติการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
ครั้งที่ ๔-๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. แนวทางการปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. เพ่ิมเติมระเบียบวาระการประชุมที่ ๖.๑ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอร่าง
ประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ส าหรับวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์
ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. …. 
 ๓. เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ และ ๕.๑ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓-๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การด าเนินการในคดีหมายเลขด าที่ ๑๑๒๘/๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม 
 ๑. คดีหมายเลขด าที่ ๑๑๒๘/๒๕๖๔ เห็นชอบให้มอบหมายพนักงานอัยการด าเนินคดีแทน
คณะกรรมการวัตถุอันตรายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด การด าเนินคดีดังกล่าวมอบหมายให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ด าเนินคดีแทนคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพ่ือมอบหมายให้พนักงานอัยการ
ด าเนินคดีแทนคณะกรรมการวัตถุอันตรายจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด และรายงานความก้าวหน้าของคดีให้ทราบด้วย 
 ๒. เห็นชอบให้ก าหนดหลักการ กรณีที่มีการฟ้องคณะกรรมการวัตถุอันตรายในคดีปกครอง 
หรือมีการเรียกให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายเข้ามาในคดีปกครอง ให้มอบหมายให้พนักงานอัยการด าเนินคดี
แทนคณะกรรมการวัตถุอันตรายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยในการด าเนินคดีดังกล่าวมอบหมายให้อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ด าเนินคดีแทนคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพ่ือมอบหมายให้
พนักงานอัยการเป็นผู้ด าเนินคดีแทนคณะกรรมการวัตถุอันตราย จนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยให้รายงานความก้าวหน้า
ของคดีให้ทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 ๓. รับรองมติในที่ประชุม 

๔.๒ ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (๕ ฉบับ) 
๑) ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้แก้ไขชื่อประกาศเป็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตราย
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ  
การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. .... รวมทั้งแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นที่ประชุม และมอบหมายให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการเพื่อออกประกาศต่อไป โดยรับรองมติในที่ประชุม 

๒) ร่างประกาศ... 



-๒- 

๒) ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์
ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้แก้ไขชื่อประกาศเป็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตราย
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ 
การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. .... และมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการเพ่ือออกประกาศต่อไป  
โดยรับรองมติในที่ประชุม 

๓) ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ 
ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยให้แก้ไขชื่อประกาศเป็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตราย
ที่กรมประมงรับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ การวิจัย 
และการพัฒนา พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กรมประมงแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นที่ประชุม และให้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พิจารณาอีกครั้ง และให้ด าเนินการเพ่ือออกประกาศต่อไป รวมทั้งให้มารายงาน
คณะกรรมการเพื่อทราบด้วย โดยรับรองมติในที่ประชุม 

๔) ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยารับผิดชอบ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการ
เพ่ือออกประกาศต่อไป โดยรับรองมติในที่ประชุม 

๕) ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการน าเข้า  
ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือ
การน าเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมแก้ไขรายละเอียดตามความเห็นที่ประชุมและด าเนินการเพ่ือออกประกาศต่อไป 
โดยรับรองมติในที่ประชุม 

๔.๓ กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอความเห็นชอบหลักการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ 
มติที่ประชุม 

๑. เห็นชอบในหลักการให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการวัตถุอันตรายได้ตามหลักการประเมินความเสี่ยง 

๒. มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ล าดับรองฯ พิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป 

๓. รับรองมติในที่ประชุม 
 
 

๔.๔ การขับเคลื่อน... 



- ๓ - 

๔.๔ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายย่อยที่ ๓.๙ ลดจ านวนการตาย และการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษ  
และการปนเปื้อนทางอากาศ น้ า และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

มติที่ประชุม มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินการ
ตามแผนด้านการจัดการสารเคมีในส่วนที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานผลการขับเคลื่อน 
รายเป้าหมายย่อยที่ ๓.๙ ต่อหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายหลัก 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ รายงานการด าเนินการของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการห้ามใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
และการจ ากัดการใช้ไกลโฟเซต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.๒ รายงานการด าเนินการในคดีปกครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร ๓ รายการ และคดีปกครอง
ที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายถูกฟ้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.๓ ร่างกฎหมายล าดับรองที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอให้พิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.๔ รายงานผลการพิจารณาควบคุมสารเป็นวัตถุอันตรายเพิ่มเติมและปรับปรุงการควบคุมวัตถุอันตราย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.๕ รายงานความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.๖ รายงานความก้าวหน้าในการพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรอง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๕.๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณาข้อมูลที่มีผู้เสนอให้พิจารณาทบทวนมติการแบนพาราควอต 
และกรมวิชาการเกษตรส่งเอกสารข้อมูลที่มีผู้เสนอขอคัดค้านการยกเลิกใช้สารเคมีพาราควอต 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอร่างประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ส าหรับวัตถุอันตรายที่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทดสอบ 
การวิเคราะห์ การวิจัย และการพัฒนา พ.ศ. …. 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายล าดับรองออกตาม
ความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พิจารณา จากนั้นจึงน ามาเสนอ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาต่อไป 

______________________________________ 


