สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ครั้งที่ 1-1/2551
วันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 13.30 - 16.30 น.
หองประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูมาประชุม
1. นางปราณี พันธุมสินชัย
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุพัฒน หวังวงศพัฒนา
รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
3. นายสุดสาคร พุทโธ
รองประธานอนุกรรมการคนที่ 2
ผูอํานวยการสํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. นายจินตพันธุ ทังสุบุตร
อนุกรรมการ
นักกฎหมายกฤษฎีกา 7ว
แทนเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. นางนภาพร แดดภู
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสวนคดีปกครอง แทนเลขาธิการคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6. นายวรพัฒน เชาววิศิษฐ
อนุกรรมการ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 8 สํานักสืบสวนและปราบปราม
แทนอธิบดีกรมศุลกากร
7. นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ
อนุกรรมการ
เจาหนาที่การทูต 7 กองกฎหมาย
แทนอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
8. นายสุรศักดิ์ สุภารัตน
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา
แทนอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
9. นายปกรณ ประเสริฐวงษ
อนุกรรมการ
หัวหนากลุมสิ่งแวดลอม สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
แทนอธิบดีกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
10. นางสาวขานขนิษฐ อัมพุประภา
อนุกรรมการ
นักวิชาการพาณิช 6ว สํานักมาตรการทางการคา
แทนอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
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11. นายเจริญ หาญปญจกิจ
อนุกรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุข 8ว สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
แทนอธิบดีกรมอนามัย
12. นางสาวอัมพันธ พินธุกนก
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักความรวมมือดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
13. นางเอื้อนพร ภูเพ็ชร
อนุกรรมการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 12 ทาเรือกรุงเทพ
แทนผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย
14. นายเฉลิมพล เทียนระหงษ
อนุกรรมการ
วิศวกรสิ่งแวดลอม ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
แทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
15. ดร. อรรคเจตต อภิขจรศิลป
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
16. นางสาวดวงกมล รัชรกิตติ
อนุกรรมการ
เจาหนาที่ฝายกฎระเบียบและการคาระหวางประเทศ
แทนประธานสภาหอการคาไทย
17. นางสาวภัทรันดา แสงมหะหมัด
อนุกรรมการ
เจาหนาที่วิชาการ 3 แทนนายไชยยศ บุญญากิจ
18. นางสุณี ปยะพันธุพงศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
19. นางปยาณี ตั้งทองทวี
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
20. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นางสุชาตา ชินะจิตร
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2. นายอํานาจ วงศบัณฑิต หัวหนาสาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ผูเขารวมประชุม
1. นายธรรมรัตน เกาเอี้ยน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เจาหนาที่การทูต 6 กองเอเชียตะวันออก 3
กรมเอเชียตะวันออก
นายตจสาร หรรษหิรัญ เจาหนาที่การทูต 3 กองเอเชียตะวันออก 3
กรมเอเชียตะวันออก
นางวิไลลักษณ สุรพฤกษ นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว สํานักความรวมมือดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
นางสาวอลิษา ชอบอิสระ เจาหนาที่การทูต 4 กองกฎหมาย
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นายอาทิตย ประสาทกุล เจาหนาที่การทูต 5 กองกิจการเพื่อการพัฒนา
กรมองคการระหวางประเทศ
นางสาวสุกัญญา ใจชื่น เจาหนาที่ฝายกฎระเบียบและการคาระหวางประเทศ
สภาหอการคาไทย
เจาหนาที่สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ รวม 3 คน

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่ 8/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
นางปราณี พันธุ มสินชัย ประธานคณะอนุก รรมการอนุสั ญญาบาเซล แจงใหที่ ประชุมทราบ
วา เนื่อ งจากประธานอนุก รรมการทานเดิม ทา นผู หญิง สุธ าวัล ย เสถี ยรไทย ไดหมดวาระจากการเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่ง แวดลอมแหงชาติ จึงทําใหหมดวาระประธานอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลดวย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
อนุสั ญญาบาเซลชุดใหม ตามคําสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหง ชาติที่ 8/2551 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม
2551 โดยมีองค ประกอบรวมทั้งสิ้น 22 คน โดยมีดิฉัน นางปราณี พัน ธุมสิ นชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสิ่ งแวดล อ มแหงชาติ เปนประธานอนุก รรมการ อธิบดี ก รมควบคุ มมลพิ ษและอธิ บดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 และ 2 ตามลําดั บ ผูแทนจาก 13 หนวยงาน
ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย กรมศุลกากร กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมองคการระหวางประเทศ กรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี กรมการคาตางประเทศ กรมอนามัย สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อม ภายใตสํ านั ก งานปลัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม การท าเรือ แห ง
ประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แห งชาติ สภาอุต สาหกรรมแห งประเทศไทย
และสภาหอการคาไทย ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย นางสุชาตา ชินะจิต ร นายไชยยศ บุญญากิจ
และนายอํา นาจ วงศบั ณฑิต และผูอํ านวยการสํานัก จัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุม
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มลพิษ เจาหนา ที่ก รมโรงงานอุ ตสาหกรรม และเจา หนาที่ กรมควบคุม มลพิษ เปนฝา ยเลขานุการฯ ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการฯ มีหนาที่พิจารณากําหนดระบบ กลไก และมาตรการทางด านกฎหมายและวิ ชาการ
เพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาบาเซล พิจารณารายละเอียดพิธีสารภายใตอนุสัญญาบาเซลและหรือการแกไข
อนุสัญ ญาบาเซล ประสานงานกับหนวยงานที่ เกี่ยวขอ งในการอนุวัติต ามอนุสัญญาบาเซล เสนอแนะใน
เชิ งนโยบายเกี่ยวกับการอนุญ าตการเคลื่อนยา ยของเสียอันตรายและกากของเสียอื่นๆ เขามาในและ
ออกไปนอกราชอาณาจั กร แตงตั้งคณะทํ างานเพื่อพิจ ารณาเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง ภายใตก รอบการทํางาน
คณะอนุกรรมการอนุ สัญ ญาบาเซลโดยเฉพาะได และปฏิบัติ งานอื่ นใดตามที่คณะกรรมการสิ่ง แวดล อม
แหงชาติมอบหมาย
มติที่ ประชุ ม รับทราบคํ าสั่ ง คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ที่ 8/2551 ลงวั นที่ 30
กรกฎาคม 2551
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2550
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2550 แล วเสร็จ และเวีย นใหค ณะอนุ กรรมการฯ พิ จารณาเห็น ชอบแล ว เมื่อวันที่ 6 สิง หาคม
2550 และที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 แตมิไดมีมติรับรองรายงานการประชุ ม เนื่องจากเปนรายงานการประชุ ม
ของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลชุดเดิม
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 ผลการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9 เมื่อวันที่ 23-27 มิถุนายน 2551
ณ กรุงบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ฝ ายเลขานุ ก ารฯ ได รายงานให ที่ ประชุ มทราบผลการประชุ มใหญ ภาคี อ นุ สั ญ ญาบาเซล
สมัยที่ 9 ในระหวางวันที่ 23-27 มิถุนายน 2551 ณ กรุงบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่มีผูแทนภาคีจาก
170 ประเทศ และหนวยงานตางๆ ทั้งองคกรระหวางประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และองคกรพัฒนาเอกชน
จํ านวนกว า 400 คน เข า ร ว มประชุ ม ดั ง กล า ว ซึ่ ง มี หั ว ข อ สํ า คั ญ ของการประชุ ม เน น เรื่ อ ง “Waste
Management for Human Health and Livelihood” (การจัด การของเสียเพื่อสุ ขภาพอนามัยและ
ความเปนอยูที่ดีของมนุษย) ซึ่งที่ประชุมไดมีมติรับรอง “Bali Declaration on Waste Management for
Human Health and Livelihood” (ปฏิญญาบาหลีวาดวยการจัดการของเสียเพื่อสุขภาพอนามัยและความ
เปนอยูที่ดีของมนุษย) เพื่อเนนการคุมครองสุขภาพอนามัยและความเปนอยูที่ดีของมนุษย แสดงความยึดมั่น
ในหลักการของอนุสัญญาบาเซลในการจัดการของเสียอันตรายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความรวมมือกับ
อนุ สัญญารอตเตอรดั มฯและสตอกโฮลมฯ และการปฏิ บัติตามแผนกลยุ ทธบาหลีวาด วยการสนับ สนุน
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เทคโนโลยีและการเสริมสรางขีดความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนตามเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) รวมทั้งมติขอตัดสินใจสําคัญเรื่องตางๆ 10 เรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายอาเซียนเพื่อการปองกันการเคลื่อนยาย
ขามแดนของของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชีย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
ฝายเลขานุ การฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบสรุ ปผลการประชุ มเชิงปฏิ บัติการเครือ ขาย
อาเซียนเพื่อการปองกันการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมายในภูมิภาคเอเชีย
ในระหวางวันที่ 28 – 30 มกราคม 2551 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล หลักเกณฑในการจําแนก
สิน คาใหม (new) กับสินคาที่ ผานการใชงานแลว (used) และของเสีย (waste) รวมทั้ งโครงการที่จะ
ดําเนิน การในอนาคต โดยการนําเสนอประสบการณ ของประเทศญี่ปุนและประเทศผู เ ขาร ว มประชุม
เกี่ ยวกับสถานภาพการดําเนิน งานภายใตอนุสัญญาบาเซล การกํ าหนดหลักเกณฑในการจําแนกสินคา
ที่ผานการใชงานแล ว (used) ออกจากของเสี ย (waste) การปฏิ บัติ ที่ดีใ นการดําเนิน งานตามพั นธกรณี
อนุสัญญาบาเซลและโครงการที่จะดําเนินการในอนาคต และการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม
เกี่ยวกับหัวขอดังกลาว รวมทั้งการนําเสนอโครงการที่จะดําเนินการในอนาคต ทั้งนี้ ที่ประชุมไดเห็นชอบ
กับความรวมมือในการปรับปรุงรายชื่อผูประสานงานของแตละประเทศ การใหความรวมมืออยางใกลชิด
ระหวางประเทศในกลุมอาเซียน สหภาพยุโรป และแคนาดา จัดทําเอกสารอางอิงเกี่ยวกับ การปฏิบัติที่ดี
ในการดําเนิน งานตามพั นธกรณี อนุ สัญญาบาเซล และสนับ สนุ นการปฏิ บัติต ามโครงการความรว มมื อ
เกี่ยวกับซากอุปกรณเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การตรวจสอบของตกค างเศษกระดาษบดย อ ยอั ด เปนมัด และของตกค างที่
หมดอายุและเสื่อมสภาพ
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่อ งจากกรมควบคุมมลพิษ ไดรับ การ
ประสานจากสํ านั กงานศุลกากรท าเรือ กรุ งเทพ ให เข าตรวจสอบของตกค างที่เป นเศษกระดาษยอ ยอั ด
เปนมัด จํานวน 32 ตูคอนเทนเนอร เพื่อตรวจสอบว าของตกคางดั งกลาวเปนวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือไม และมีแนวทางในการดําเนินการกับของตกคางจํานวนดังกลาวอยางไร
ซึ่งเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษรวมกับคณะผูไดเขาตรวจสอบของตกคางดังกลาวแลว พบวาของตกคาง
เปนเศษกระดาษบดยอ ยอั ดเปนมัด บางส วนบรรจุในถุงพลาสติ กขนาดประมาณ 1x1x1 เมตร มี กลิ่ น
เหม็นอับชื้น และไมเ ปน วั ตถุอั นตรายตาม พ.ร.บ. วั ตถุอั นตราย พ.ศ. 2535 และไดตรวจสอบขอมูล
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ แหล ง กํ า เนิ ด การปนเป อ นสารอั น ตรายหรื อ มี อ งค ป ระกอบของสารอั น ตรายการ
ตรวจสอบลั กษณะทางกายภาพด วยเครื่อง x-ray และตรวจสอบทางกายภาพและเคมีของของตกค างที่
บรรจุใ นตูคอนเทนเนอร รวมทั้งเก็บตัวอยางของตกคางไปทดสอบการละลายน้ํา ความเปนกรดเปนดาง
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องคประกอบของสารดว ย Hazcat kit และการปนเปอ นของโลหะหนัก ปรากฏผลการวิ เคราะหและ
ตรวจสอบพบวาของตกคางดังกลาวไมเขาขายเปนของเสียอันตราย จึงไดแจงกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2551 วาสามารถพิจารณาดําเนินการตอสินคาดังกลาว โดยการนําออกขายทอดตลาดหรือให
จําหนายได โดยกําหนดเงื่อ นไขที่ ชัดเจนใหผู รับซื้อ เปนผูประกอบกิจ การโรงงานอุ ตสาหกรรมซึ่งได รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหประกอบกิจการโรงงานประเภท 040 101 105 และ 106 เทานั้น
ซึ่งตอมากรมศุลกากรไดดําเนินการขายทอดตลาดของตกคางดังกลาวเรียบรอยแลวเมื่อเดือนมีนาคม 2551
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การนําเขาหมอแปลงไฟฟาใชแลวที่ ประกอบหรือปนเปอนดวยสารโพลีคลอริเน็ท
เต็ดไบฟนิลหรือสารพีซีบี
ฝ ายเลขานุ การฯ ได รายงานให ที่ประชุ มทราบว า บริษั ท ไซแมกซ คอนซั ล แทนท แอนด
เอ็ นจิเนียริ่ง จํากัด ได แจงว าบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 30 มกราคม
2551 ใหสามารถนําเขาวัตถุอัตราย หมวดเครื่องใชไฟฟาใชแลว/อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใชแลวนํากลับมาใช
งานไดอีก/ทําลายของใชแลว ที่มีชื่อทางการคาคือหมอแปลงไฟฟาใชแลว ขนาดตั้งแต 10 KVA จนถึง 100
KVA จากผูผลิตคือสาธารณรัฐเกาหลี ปริมาณ 5,000,000 กิโลกรัม จํานวน 70,000 เครื่อง โดยมีเงื่อนไข
3 ขอ คือ (1) หมอแปลงไฟฟาที่ใชแลว จะตองไมมีสวนประกอบของน้ํามันหมอแปลงที่มีความเขมขนของ
สารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล (Polychlorinated Biphenyl, PCB) มากกว า 50 มิลลิกรัมต อกิโลกรัม
(2) น้ํามันหมอแปลงจะตองสงบําบัดหรือกําจัดยังโรงงานที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และ (3) ตอ งแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบกอนซอมแซมปรับปรุง ซึ่งใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2551 แลว แต เมื่อกระทรวงสิ่ งแวดล อมของสาธารณรัฐเกาหลี ไดรับการชี้แจงทางจดหมาย
อิ เล็ กทรอนิ กส จากกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมของประเทศไทยแล วทํ าให เกิ ดความ
ไมชัดเจนขึ้นกับกนวยงานตาง ๆ และผูปฏิบัติงาน จึงขอความอนุเคราะหกรมควบคุมมลพิษใหช วยแนะนํา
แนวทางปฏิ บั ติ ก ารนํ าเข าหม อ แปลงไฟฟ าใช แ ล ว เข ามาในราชอาราจั กรไทย เพื่ อ จะได ปฏิ บั ติ ใ ห มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ไดแจงตอบบริษัทฯ และแจงเรื่องดังกลาวใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมทราบและพิ จารณาดําเนินการตอไปเรียบรอยแลว เมื่ อวัน ที่ 23
มิถุนายน 2551 โดยมีสาระสําคัญ ในการชี้แจงแนวทางปฏิบัติการนําเขาหมอแปลงไฟฟาใชแลวเขามาใน
ประเทศไทย ตามอนุสัญญาบาเซลและตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย ขอพิจารณาวาหมอแปลง
ไฟฟาใชแลวเปนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล ขั้นตอนการแจงและการไดรับการยินยอมลวงหนา
กอนการนําเขากรณีที่เขาขายเปนของเสียอั นตรายตามอนุสัญญาบาเซล การพิจารณาอนุ ญาตการนําเขา
ของหนวยงานผูมี อํานาจของประเทศ โดยผู ที่นําเขาต องมีขีดความสามารถหรือเทคโนโลยีที่จะจัดการกับ
ของเสี ยอั นตรายดั งกล าวนั้นได โดยไมก อให เกิ ดผลกระทบต อสุ ขภาพอนามั ยและสิ่ งแวดล อม ความ
รับผิดชอบกรณีที่การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียไมเปนไปตามอนุสัญญาบาเซล และบทลงโทษกรณีที่
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายภายในประเทศ รวมทั้งไดชี้แจงดวยวาตามที่กรมฯ ไดรับแตงตั้ง
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เปนศูนยประสานงานอนุสัญญาบาเซล ซึ่งมีหนาที่แจงขอมูลขาวสารระหวางภาคีอนุสัญญาบาเซลดวยนั้น
จึงไดรับแจงข อมูลจากเจาหนาที่ กระทรวงสิ่ งแวดลอม สาธารณรัฐเกาหลี เกี่ ยวกั บการส งออกหมอแปลง
ไฟฟาที่ประกอบหรือปนเปอนดวยสารพีซีบีอยางเขมงวด และไดสอบถามวาประเทศไทยมีระบบการจัดการ
สารพี ซีบี ที่เป นมิ ตรต อสิ่ งแวดล อมหรื อไม ซึ่ง กรมฯ ได แจ งตอบทางจดหมายอิเล็ กทรอนิกส ให ทราบว า
ปจจุบันนี้ประเทศไทยยังไมมียังไม มีสถานที่กําจัดสารพีซีบีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แมวาประเทศไทยมี
โรงงานบําบัดคุณภาพของเสียรวม ประเภทเตาเผาปูนซิเมนต 8 แหงและเตาเผาอุณหภูมิสูง 1 แหง ที่รับ
กําจัด ของเสียอันตรายไดก็ตาม แตไ มมีโรงงานใดที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
การบําบัดหรือกําจัดน้ํามันหมอแปลงไฟฟาที่มีสารพีซีบีปนเปอน
ขณะนี้บริษัทฯ ยังไมมีการดําเนินการนําเขาหมอแปลงไฟฟาใชแลวแตอยางใด และใบอนุญาต
นําเขาหมอแปลงไฟฟาใชแลวไดสิ้นอายุลงเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การจัดฝกอบรมเชิ งปฏิ บัติ การเรื่องเทคนิ คการจําแนกและตรวจสอบการขนส ง
ของเสียอันตรายขามแดน รุนที่ 5 ประจําป 2551
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ ประชุมทราบผลการจั ดฝ กอบรมเชิ งปฏิบั ติก ารเรื่อ งเทคนิค
การจํ าแนกและตรวจสอบการขนสงของเสี ยอั นตรายข ามแดน รุ นที่ 5 ประจํ าป 2551 เมื่อ วัน ที่ 23-25
กรกฎาคม 2551 ณ หองประชุม 101 ชั้น 1 กรมควบคุมมลพิษ และโรงแรมโคซี่ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยมีผูเขารับการฝกอบรม วิทยากร และผูจัดฝกอบรมรวมทั้งสิ้น 62 คน ทั้งนี้ การฝกอบรมดังกลาวเปน
ประโยชนตอเจาหนา ที่และผูปฏิ บัติง านที่เกี่ย วของ โดยเฉพาะเจา หน าที่ ทาเรือ และศุล กากร เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจเบื้ องตนในการจําแนกและตรวจสอบการขนยายของเสีย เพื่อ สามารถปองกันและลด
ความเสียหายทางดานเศรษฐกิจและสิ่ งแวดลอมจากการขนย ายของเสียผิด กฎหมายได รวมทั้ ง เพื่ อ
เพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของอนุสัญญารอตเตอรดัม อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ และ
อนุสัญญาบาเซล แกเจาหนาที่และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของอีกทางหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 เรื่องแจงเวียนจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษได รับแจงเวี ยนขอมู ลข าวสารจากสํานัก เลขาธิก ารอนุสั ญญา
บาเซลเกี่ยวกับการตัดสินใจหามการนําเขาของเสียอันตรายทั้งหมดหรือบางชนิดของภาคี 10 ประเทศ ซึ่ง
เปนไปตามขอ 3 ขอ 4(1) และขอ 13(2)(c) ของอนุสัญญาบาเซล กําหนดใหภาคีตองแจงภาคีอื่นโดยผาน
ทางสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงคํานิยามแหงชาติของของเสียอันตรายตาม
ขอ 3 ของอนุสัญญาบาเซล และโดยเร็วที่สุดที่จะเปนไปได หรือขอตัดสินใจของตนที่จะไมยินยอมทั้งหมด
หรือบางสว นในการนํา เขาของเสี ยอันตรายหรือ ของเสียอื่น เพื่อ การกํ าจั ดในพื้ นที่ ภายใตเ ขตอํานาจ
แหงชาติ โดยสอดคลองกับกฎหมายและขอ บังคับแห งชาติ จากประเทศภาคีสมาชิกตางๆ ในการนี้ ฝาย
เลขานุการฯ จึงนําขอมูลขาวสารดังกลาวมารายงานใหที่ประชุมทราบเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
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เกี่ยวกับการดําเนิน งานของอนุสัญญาบาเซลและเพื่อ เปน ขอ มูล ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนํา ไปปฏิบั ติ
ตอไป สรุปไดดังนี้
1) สาธารณรัฐอารเจนตินา แจงการหามนําเขาสารอันตรายและของเสียอันตรายที่ปนเปอนดวย
สารโพลี คลอริเนทเต็ ดไบฟ นิล หรือสารพีซีบี เปลี่ยนแปลงนิยามของเสี ยอั นตรายแห งชาติ ตามการหาม
ดังกลาว และหามนําเขาของเสียอันตรายและกากกัมมันตรังสี
2) สาธารณรัฐเวเนซุเอลา ไดกําหนดคํานิยามของเสียอั นตรายแห งชาติ นอกเหนือ จากที่ระบุ
ในภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซล ให เปนของเสียอั นตรายภายใต
กฎหมายแหงชาติและตองดําเนินการตามขั้นตอนการเคลื่อนยายขามแดน
3) สาธารณรัฐฮอนดูรัส แจงการหามนําของเสียอันตรายทั้งหมดเขามาในประเทศ
4) สาธารณรัฐฟลิปปนส แจงการหามนําเขาของเสียอันตราย เพื่อการกําจัดขั้นสุดทายในพื้นที่
ภายใตเขตอํานาจแหงชาติ และจํ ากัดการอนุญาตการนํ าเขาวั ตสุรีไซเคิล สําหรับใชเป นทรัพยากร ได แก
เศษโลหะ วัสดุประเภทพลาสติก เศษวัสดุและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส น้ํามันใชแลว และเถาลอย
5) สาธารณรัฐฮังการี แจงการไมยอมใหมีการนําเขาของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นทั้งหมด
หรือบางสวน เพื่อการกําจัดขั้นสุดทายในพื้นที่ภายใตเขตอํานาจแหงชาติของตน
6) สาธารณรัฐคอสตาริกา แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับชนิดของของเสียที่ห ามการนําเขามาใน
ประเทศตามที่เคยไดแจงใหสํานักเลขาธิการฯ ทราบตั้งแตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548
7) กรีซ แจงคํานิยามของเสียอั นตรายแหงชาติของสาธารณรัฐเฮลเลนิกที่กําหนด นอกเหนื อ
จากที่ระบุ ในภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซล ใหเปนของเสี ยอั นตราย
ภายใตกฎหมายแหงชาติและตองดําเนินการตามขั้นตอนการเคลื่อนยายขามแดน
8) สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวี ยดนาม แจงการหามนําเขาของเสี ยในทุกรูปเขามาในประเทศ ซึ่ง
รวมถึงของเสียอันตราย
9) สหรั ฐเม็กซิ โก แจง การกําหนดนิ ยามของเสียอั นตรายแห งชาติ นอกเหนือ จากที่ ระบุ ใน
ภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซล ใหเปนของเสียอันตรายภายใตกฎหมาย
แหงชาติและตองดําเนินการตามขั้นตอนการเคลื่อนยายขามแดน และ
10) สาธารณรัฐยูกันดา แจงการหามนําเขาของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น แตอนุญาตใหมีการ
นําเขาหรือสงออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 สถิติการนําเขาสงออกสินคาอันตรายของการทาเรือแหงประเทศไทย
ฝายเลขานุ การฯ ได รายงานให ที่ประชุ มทราบสถิ ติ สิ นค าอั นตรายที่ไ ด รับ มอบจากเรือ และ
สงมอบให เจาของสินคา ในระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2550 ของการทาเรือแหงประเทศไทย ซึ่ง
พบวาปริมาณสินคาอันตรายทุกประเภทที่รับมอบ - สงมอบ - ยอดคงเหลือ ในป 2550 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากป 2549 โดยท าเรือแหมฉบังมีป ริม าณสินค าอั นตรายที่รับมอบ - ส งมอบ - ยอดคงเหลื อ สูง กว า
ทาเรือกรุงเทพ และประเภทของสินคาที่มีการรับมอบ - ส งมอบปริมาณสู งที่สุด ของทาเรือ กรุงเทพและ
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ทาเรื อแหลมบัง คือ สินคาอันตรายประเภท 8 สารกัดกรอน ประเภท 6 วั ตถุมีพิษ ประเภท 3 ของเหลว
ไวไฟ และปริมาณตูฝากเก็บตอวันเฉลี่ยของทาเรือกรุงเทพ ในป 2550 มีแนวโนมลดลงจากป 2549 โดยใน
ระหวางเดื อนมกราคม - ธันวาคม 2550 ปริมาณตูฝากเก็บตอวันเฉลี่ยเปน 204 ตู (สูงสุด 279 ตู,ต่ําสุด
103 ตู ) ขณะที่ ปริ มาณตู ฝากเก็ บต อวั นเฉลี่ ยในระหว างเดื อนมกราคม - ธั นวาคม 2549 เป น 217 ตู
(สูงสุด 306 ตู,ต่ําสุด 156 ตู)
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 การดําเนินงานตามมติที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9
ฝ ายเลขานุ ก ารฯ ได นํ า เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาข อ เสนอในการดํ า เนิ น การตามมติ
ขอตัดสินใจจากการประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัย ที่ 9 ที่สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลแจง
เวียนใหภาคีเสนอชื่อผูแทน จัดสงขอคิดเห็น และขอเสนอตอสํานักเลขาธิการภายในระยะเวลาที่กําหนด
รวมทั้ งสิ้น 9 ประเด็น ดังนี้ 1) แผนกลยุท ธเพื่อการปฏิ บัติตามอนุสัญญาบาเซล (จนถึง ป 2553) และ
รางแผนกลยุทธฉบั บใหม 2) การทบทวนการดําเนินงานของศูนยภูมิภาคอนุสัญญาบาเซล 3) แผนงาน
หุนสวนความรวมมือ 4) การประสานความรวมมือระหวางประเทศ 5) รายงานขอมูลประจําป 6) ประเด็น
ดานวิชาการ 7) ประเด็นกฎหมาย 8) การรื้อทําลายเรือ และ 9) ประเด็นทางการเงิน
ที่ประชุมไดอภิปรายเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง และมีขอคิดเห็นในการดําเนินงานตามมติ
ที่ประชุมใหญภาคีอ นุสัญ ญาบาเซล สมัยที่ 9 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอคิ ดเห็ นจาก
หนว ยงานที่เกี่ยวขอ ง จัดประชุ มกลุมยอยเพื่อ หารื อประเด็นสําคัญ และรวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการ
อนุสั ญ ญาบาเซลพิ จารณาและจัดส งให สํ านัก เลขาธิ ก ารอนุสั ญ ญาบาเซลภายในระยะเวลาที่กํ าหนด
รวมทั้งจัดทําตารางแผนการดําเนินงานตามมติข อตัดสินใจดัง กล าว ที่ แสดงระยะเวลาการดําเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อ ใหสามารถดําเนินงานตามลําดับความสําคัญและเวลาได ดังสรุปในตารางแนบท ายรายงาน
การประชุม
มติ ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ จั ดทํ าตารางแผนการดํ าเนิ นงานตามมติ
ขอตัดสิ นใจการประชุมใหญภาคีอนุสั ญญาบาเซล สมัยที่ 9 ตามตารางแนบทายรายงาน และแจงเวีย นให
อนุกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ พรอมทั้งใหฝายเลขุนการฯ
รวบรวมขอคิดเห็นจากหนว ยงานที่เ กี่ยวขอ ง จัดประชุมกลุมยอยเพื่อพิจารณาหารือประเด็นสําคัญ เพื่อ
รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการอนุ สัญ ญาบาเซลพิ จารณาจัดเตรี ยมขอ คิด เห็ นและขอ มูลจัดสง ใหสํ านัก
เลขาธิการอนุสัญญาบาเซลภายในกําหนด ตอไป
4.2 การเตรียมความพรอ มในการใหสั ตยาบั นตอขอแกไ ขอนุสัญญาบาเซลในการ
หามสงออกของเสียอันตรายและแผนปฏิบัติการในการดําเนินงานใหสัตยาบันฯ
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเตรียมความพรอมในการใหสัตยาบันตอ
ขอ แก ไขอนุสัญญาบาเซลในการหามส งออกของเสียอั นตราย และแผนปฏิบัติ การในการดํา เนินงานให
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สัตยาบันฯ วา สืบเนื่องจากในการประชุมภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 1 (COP1) ณ ประเทศอุรุกวัย เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2535 กลุมประเทศ G77 ไดรองขอตอ ที่ประชุมใหมีการหาม
สงออกของเสียอันตรายทั้งหมดจากประเทศที่อยูในกลุมของ OECD ไปยังประเทศที่อยูนอกกลุม ซึ่งไดมี
การหารื อกันมาเรื่อ ย ๆ จนกระทั่งในการประชุม COP3 ณ ประเทศสวิตเซอรแ ลนด เมื่อ วันที่ 18-22
กันยายน 2538 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ใหมีการแกไขอนุสั ญญาบาเซลเพื่ อบรรจุขอหามการสงออก
ของเสียอันตรายจากประเทศในกลุม OECD หรือที่เรียกวา “ขอแกไขเพื่อหามสงออก (Ban Amendment)”
ในอนุสั ญญาบาเซล ขอ 4 (a) เป นมติข อตัด สิน ใจที่ III/1 มีส าระสํ าคั ญในการหามประเทศที่กํา หนดใน
ภาคผนวก 7 ไดแก ประเทศในกลุม OECD EC และลิกเตนสไตน สงออกของเสียอันตรายไปยังประเทศ
ที่ ไ ม ไ ด ร ะบุ ใ นภาคผนวก 7 เพื่ อ การกํ า จั ด ขั้ น สุ ด ท า ยโดยทั น ที และการห า มเพื่ อ การนํ า กลั บ มาใช
ประโยชนใหมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ทั้งนี้ ตามขอ 17 วรรค 5 ของอนุสัญญาบาเซล ไดกําหนด
วา ขอแกไขอนุสัญญาบาเซล จะมีผลบังคับใชภายใน 90 วัน หากมีการใหสัตยาบัน การใหความเห็นชอบ
หรือการยอมรับอยางเปน ทางการตอ ขอ แก ไขดัง กล าวจากภาคีอนุ สัญ ญาอย างนอ ย 3 ใน 4 ของภาคีที่
ยอมรับขอแกไข ในการประชุม COP4 จนกระทั่งถึง COP9 ยังไมไดขอยุติเกี่ยวกับการมีผลบังคับใชของ
ขอแกไขดังกลาว เนื่องจากปญหาการตีความวา 3 ใน 4 ของภาคีนั้ นควรตีความ ณ เงื่อนเวลาใด ทําให
ขอแกไขดังกลาวยังไมมีผลบังคับใช
สําหรับประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมการวาประเทศไทยควรใหการยอมรับขอแกไขดังกลาว
หรื อ ไม โดยคณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญาบาเซล ในคราวการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2-1/2550 เมื่ อ วั น ที่ 26
มิถุนายน 2550 ไดมีมติเห็นชอบในการปฏิบัติตามพันธกรณีตาม COP8 ในการศึกษาวิเคราะหขอดีและ
ขอเสียตอประเทศไทยวาควรใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบาเซลหรือไม อยางไร
และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานศึกษาการใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบาเซล
ของประเทศไทย ภายใตคณะอนุก รรมการอนุ สัญญาบาเซล ซึ่ งกรมควบคุ มมลพิษจึง ไดมอบหมายให
ดร.สุจิต รา วาสนาดํ ารงดี ดําเนินการศึกษาวิเคราะห ความพรอ มในการใหสัต ยาบั นฯ ของประเทศไทย
โดยในการศึกษาวิเคราะหดังกลาวไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะทํางานฯ และผูทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ ยวข อง รวม 2 ครั้ ง และไดจั ดประชุ มรั บฟ งความคิ ดเห็ นจากหน ว ยงานที่เ กี่ ยวข อ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผูประกอบการที่ มีส วนไดสว นเสีย องคก รพั ฒนาเอกชนและประชาชนผู สนใจทั่ว ไป จํา นวน 1 ครั้ง ซึ่ ง
ที่ประชุมสวนใหญสนับสนุนการใหสัตยาบันฯ แตยังไมควรดําเนินการในทันที เนื่องจากอาจกอผลกระทบ
ตอ ผูประกอบการ ดังนั้ นเพื่อ เปน การลดความเสี่ย งที่จะเกิดจากอุตสาหกรรมรี ไซเคิลที่เน นการนํา เขา
ของเสียอันตรายและสรางความชัดเจนตอทาทีของประเทศในการเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก รอบการดํ า เนิ น งานและเวลาที่ ชั ด เจนในการให สั ต ยาบั น ฯ เพื่ อให หน วยงานที่
เกี่ยวของและผูประกอบการไดมีโอกาสในการปรับตัว โดยเวนชวงเวลาที่จะใชในการปรับตัวซึ่งอาจใชเวลา
ประมาณ 2-3 ป นอกจากนี้ไดวิเคราะห ผลกระทบต อการใหสัตยาบันฯ ในดานนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิ จ
สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี
ฝายเลขานุ การฯ ไดประมวลข อมูลจากผลการศึ กษาและรวบรวมข อคิ ดเห็นและข อเสนอแนะ
ของคณะทํางานฯ ผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงานที่เกี่ยวของจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และการประชุม
รับ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ดั ง กล า ว นํ า มาจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ การ ว าหากต องดํ าเนิ นงานจนกระทั่ งถึ งการให
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สัตยาบันฯ นั้น หนวยงานใดตองดําเนินงานอะไรบางเพื่อเตรียมความพรอม โดยแบงเปนแผนระยะสั้น 5 ป
ตั้งแตป 2551 – 2555 ประกอบดว ย 4 มาตรการ 16 กิจกรรม และแผนระยะยาว 7 ป ตั้งแตป 2555 –
2561 ประกอบดว ย 4 มาตรการ 4 กิ จกรรม รวมทั้ง หมด 8 มาตรการ ในการนี้ จึง เสนอให ที่ประชุม
พิจารณาใหความเห็นชอบดังนี้ (1) เห็นชอบในหลักการการใหสัตยาบันตอขอแกไขดังกลาว ภายใน 2 ป
(2) เห็ นชอบกั บ แผนปฏิบั ติ ก าร โดยมอบหมายให ก รมควบคุ มมลพิ ษ เปนผู ประสานกั บหนว ยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ยกรางขึ้น สําหรับเตรียมการใหสัตยาบันลวงหนาในชวง
2 ปนี้ (3) เห็นชอบใหก ระทรวงการตางประเทศเปนผูดําเนินการไปใหสั ตยาบัน และ (4) มอบหมายให
กรมควบคุมมลพิษนําเรื่องการใหสัตยาบันนี้เสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี
เพื่ออนุมัติใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอน
ที่ประชุมไดพิจารณาการเตรียมความพร อมในการใหสัตยาบั นตอขอแกไขอนุสัญญาบาเซล
และแผนปฏิบัติการในการดําเนินงานใหสัตยาบันแลว มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 มีขอ คิด เห็นเกี่ยวกั บประเด็นเสนอเพื่ อพิจารณาขอ (3)
และ (4) วา ขณะนี้การดําเนินการใหสัตยาบันนั้นอาจตองไปดําเนินการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพราะฉะนั้นถาคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแลว คณะอนุกรรมการฯ
คงไมสามารถมอบหมายกระทรวงการตางประเทศได เนื่องจากไมมีอํานาจที่จะมอบหมาย แตคณะอนุกรรมการฯ
อาจเห็นชอบและนําเสนอใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหง ชาติ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เพื่อพิจารณา
ตามขั้นตอน กอนจะดําเนินการใด ๆ และเนื่องจากเรื่องนี้มีผลกระทบพอสมควร ซึ่งไมทราบวาในระหวาง
การศึกษานั้นมีการรับฟงความเห็นในวงกวางมากนอยขนาดไหน ซึ่งในดานสิ่งแวดลอมแลวเห็นดวยที่จะ
ใหสั ต ยาบัน แต ค วรดํา เนินกระบวนการให ถู ก ต อ ง ดั ง นั้นก อ นจะนํ าเขาสู ค ณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ ม
แหงชาติ ในขั้นถั ดไป อาจตอ งเปดให มีก ารรั บฟ งความคิ ดเห็ นจากทุก ภาคสว นเพื่ อ ให ส อดคลอ งกั บ
รัฐธรรมนูญดวย เพื่อมิใหเกิดปญหาตอภาคประชาชนในภายหลัง
2. ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย มีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นเสนอเพื่อพิจารณาขอ
(3) วากระทรวงการต างประเทศสามารถดําเนิ นการไดในสวนของการยื่นสั ตยาบัน สาร แตตองผ านการ
ดําเนินการตามมาตรา 190 วรรค 2 และ 4 ของรัฐธรรมนูญมาแลว สว นในวรรค 3 อาจไมจําเปนเพราะ
ถือ ตามมติค ณะรัฐ มนตรีเกี่ ยวกับความตกลงหุ นสวนเศรษฐกิ จไทย-ญี่ปุน หรือ JTEPA วา เป นเรื่อ งที่
อนุสัญญาบาเซลมีการกระทําขึ้นกอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นี้จะใชบังคับ ซึ่งถือวา
เสร็จสิ้ นไปแลว ส วนเมื่อดําเนินการใหสัตยาบัน ก อนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลใชบัง คับ นั้น ขอแนะนํา วา
ควรนําขอแกไขดังกลาว พรอมบทวิเคราะหขอดีและขอเสียจากการศึกษาและการสัมมนานี้เผยแพรผาน
ทางเว็บไซด เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดได รวมทั้งตองมีเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาแกไขดวย
สําหรับกรณีนี้หากผลสรุปออกมาแลววาไมกระทบหรือกอใกเกิดความเสียหายกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ มทั้งหลาย ตรงกันขามจะเปนการชวยหรือ เอื้อ ประโยชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ ม
ดวยนั้นควรมีการระบุไวในเอกสารที่จะนําเสนอรัฐสภาดวย อาทิ การใหสัตยาบันนี้ไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน หรือมีมาตราการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางไร หรือจะทําใหผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไดรับผลประโยชนอยางไร
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3. ประธานอนุก รรมการ มีความเห็ นวาเรื่อ งนี้เปนเรื่อ งใหญ และได ส อบถามว าขณะนี้มี
กี่ประเทศที่ ให สัตยาบันแลว และในทวีป เอเชียประเทศใดบางที่ใ หสัต ยาบัน ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดใ ห
ขอมูลเพิ่มเติมวาขณะนี้มีภาคีใหสัตยาบันแลว 63 ประเทศ โดยมีประเทศในทวีปเอเชีย ไดแก บูรไน จีน
อินโดนิเซีย มาเลเซีย และศรีลัง กา ทั้งนี้ประธานอนุกรรมการเห็นวา ควรดําเนิ นการรับฟงความคิด เห็ น
เพิ่ มเติมตามที่รองประธานอนุก รรมการคนที่ 1 เสนอ โดยขณะนี้ต ามรัฐ ธรรมนู ญมี วิธีการรั บฟงความ
คิดเห็ นที่ตอ งมีสั ดส วนผูห ญิงเทากับ ผูช ายและตอ งจัดใหมีการรับฟ งความคิดเห็นจากกลุ มตาง ๆ อยาง
ทั่วถึง เชน สภาที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สมาชิกรัฐสภา กลุมตางๆ เปนตน จึงตองใหมี
การรับทราบและเขามามีสวนรวมตั้งแตแรก
4. ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดสอบถามฝายเลขานุ การฯ เกี่ยวกับกรอบ
เวลาตั ดสิ นใจ 2 ปว า เมื่อ ครบกํา หนดแลวจะนํามาพิ จารณาทบทวนกั นอี กครั้ งว าจะดํ าเนิน การใหหรื อ
ไมใหสัตยาบัน หรือไดตั้งธงไวแลววาจะใหสัตยาบันเพียงแตรอเวลาเทานั้น ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจง
วาผลจากการประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้นเห็นควรใหประเทศไทยดําเนินการใหสัตยาบัน โดยใหเวลาใน
การเตรี ยมความพรอม 2 ป ซึ่ง หากที่ ประชุมมี ความเห็นวา เพื่ อป องกันความผิ ดพลาดเมื่อครบกําหนด
แลวอาจประมวลขอ มูลตาง ๆ มาพิ จารณากันอีกครั้งวาตามแผนปฏิบัติ การแลวทุ กหนวยงานพรอมจริง
หรือ ไมในการใหสัตยาบัน ถายังไมพรอมจริงอาจตองพิจารณาขยายเวลาออกไป แตถาพรอมแลวก็อาจ
พิจารณาใหสัตยาบันไดตอไป ทั้งนี้ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย เห็นดวยที่ จะใหรอเวลา
เพราะ ณ วันนี้หากใหสัตยาบันไปอาจไมเกิดประโยชนอะไรที่ชัดเจน เมื่อครบ 2 ปแลวจึงนํามาพิจารณา
กันอีกครั้ง
5. รองประธานอนุก รรมการคนที่ 2 เห็นดวยว าไมค วรกํ าหนดระยะเวลาการใหสั ตยาบัน
ภายใน 2 ป ในระหวางนี้ตอ งการเตรียมความพรอ ม 2 หรือ 3 ป แล ว จึงนํามาพิ จารณาอีก ครั้ง การ
กําหนดเวลาทําใหผูกมัดเกินไป และไมสมควรที่คณะอนุกรรมการฯ ตองมาพิจารณาแกไขมติกันอีกหาก
เกิดกรณี ที่ไ มส ามารถดําเนินการไดภายใน 2 ป ซึ่ง ฝายเลขานุ การฯ ไดชี้แจงการกํ าหนดกรอบเวลา
เพื่อใหมีเงื่อนเวลาแลวเสร็จที่ชัดเจนกํากับการดําเนินงานเตรียมความพรอมและเปนคําตอบใหกับสังคม
มิเช นนั้นก็จะดํ าเนินการกัน ไปเรื่อย ๆ โดยปราศจากระยะเวลาแลว เสร็จ ซึ่ งการกํ าหนดระยะเวลา 2 ป
นั้นไดม าจากผลการศึ กษาและความเห็น จากการประชุ มรั บฟง ความคิด เห็ นในเบื้องตน ซึ่ งเปน ไปตาม
ขอเสนอของผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยวาเมื่อครบกําหนด 2 ป ใหนําประเด็นนี้มาพิจารณา
อีกครั้งก็ได
6. ประธานอนุกรรมการ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานผลการศึกษาที่เสนอทางเลือกไว
4 ทาง ทั้งนี้ทางเลือกที่ฝายเลขานุการฯ เสนอเปนทางเลือกที่ 2 คือใชเวลาเตรียมความพรอมภายใน 2 ป
แตทําไมตารางแผนปฏิบัติการเปนกรอบระยะเวลา 5 ป ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา
การดําเนินงานเตรียมความพร อมหลัก ๆ ในเรื่องของระบบการควบคุม การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับ
การปฏิบั ติ ต ามข อ แก ไ ข และการเตรี ยมความพร อ มของผู ป ระกอบการนั้ น จะใช เ วลาประมาณ 2 ป
สวนงานอื่น ๆ จะเปนเรื่องของการติดตามซึ่งตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดอยูแลว
7. รองประธานอนุก รรมการคนที่ 2 มีความเห็ นว าเมื่อ ครบกํ าหนดเวลา 2 ป แล ว นํามา
พิจารณาทบทวนอีกครั้งนั้นก็ยังอาจไมพรอมหรือยังไมชัดเจน เนื่องจากหากการตีความเกี่ยวกับการมีผล
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ใชบังคับของขอ แก ไขดัง กล าวให ใช จํานวนภาคี ในปจ จุบันซึ่ งมี 170 ประเทศ จํา นวน 3 ใน 4 ของภาคี
ปจจุบันจะประมาณ 120 ประเทศ ดังนั้นจึงอาจพิจารณาวาการนําเรื่องนี้กลั บมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ ง
เมื่อขอแกไขใกลจะมีผลบังคับใช กลาวคือมีภาคีใหสัตยาบันแลวประมาณ 100 ประเทศ
8. ประธานอนุกรรมการ จึงสรุปวาเห็นควรใหมีการเตรียมความพรอม โดยมีแผนปฏิบัติการ
5 ป เมื่อ ครบ 2 ป หรือ กรณี ส ถานการณ ต างประเทศหรือ ภายในประเทศเปลี่ ยนแปลงให นํากลั บมา
พิจารณาทบทวนอีกครั้ง
มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบในหลั ก การการให สั ต ยาบันต อ ข อ แก ไ ขอนุสั ญ ญาบาเซลในการห า มส ง ออก
ของเสียอัน ตรายของประเทศไทย โดยการให สัต ยาบันฯ ของประเทศไทยนี้ จะกระทํา ก็ต อเมื่อ ประเทศ
ไทยมี ค วามพร อ มในทางปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ ใ ห ส อดคล อ งเป น ไปตามมาตรา 190 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการการดําเนินงานใหสัต ยาบันตอขอ แกไขอนุสัญ ญาบาเซล โดย
มอบหมายใหก รมควบคุมมลพิ ษ รับ ผิดชอบในการประสานงานกั บหนว ยงานที่เกี่ยวของเพื่อ กําหนด
หนาที่ของหนวยงานตางๆ ในการปฏิบัติตามขอแกไขอนุสัญญาบาเซล และดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
ดังกลาว
3. เห็นชอบใหกรมควบคุมมลพิษ ดําเนินการเผยแพรขอแกไขอนุสัญญาบาเซล ขอดีขอเสีย
ของการใหสัต ยาบั นตอ ขอแก ไขฯ และมาตรการเยียวยากรณี ที่ก ารใหสั ต ยาบันฯ ดัง กลาวกอ ใหเ กิ ด
ผลกระทบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหแกสาธารณชนทราบ เชน การเผยแพรบนเว็บไซต ฯลฯ
รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพิ่มเติมในวงกวาง ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กอนเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมพิจารณาดําเนินการตอไป
4.3 การเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีส ารบาเซลวาดวยความรับผิด
และการชดใชความเสียหายเนื่อ งมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการ
กําจัด
ฝายเลขานุ การฯ ไดนํา เสนอใหที่ประชุ มทราบถึงความคืบหน าการศึกษาการเตรีย มความ
พรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธี สารบาเซลวาด วยความรับผิ ดและการชดใชค วามเสียหายเนื่องมาจาก
การเคลื่ อนยายขามแดนของของเสี ยอันตรายและการกํ าจั ด ทั้ง นี้ สื บเนื่อ งจากมติ ค ณะอนุก รรมการ
อนุสั ญญาบาเซล ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2550 ไดเห็นชอบใหมีการศึ กษา
มาตรการความรับผิด และการชดใชความเสียหายเพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีส าร
บาเซลวาดว ยความรับผิด และการชดใช ความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยายข ามแดนของของเสีย
อัน ตรายและการกําจัด สํ าหรับใชในการสนับสนุนการตัด สินใจของรัฐบาลไทยในการพิจารณาเกี่ ยวกับ
การให สั ต ยาบัน ต อ พิ ธี ส ารบาเซล กรมควบคุ ม มลพิ ษ จึ ง ได ว าจ างศู น ยวิ จัยกฎหมายและการพั ฒนา
คณะนิติศ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย ดํ าเนินการศึ กษาฯ เพื่ อวิเคราะหผลกระทบดานตา งๆ กรณี
ประเทศไทยเขารวมหรือไมเขารวมเปนภาคี พิธี สารบาเซล และเสนอแนะการเตรียมการในการเข ารวม
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เปนภาคีพิธีสารบาเซล วิเคราะหมาตรการและกลไกการชดใชความเสียหายจากการเคลื่อ นยายของเสีย
อัน ตรายขา มแดนและการกํา จัด ที่จ ะบั งคั บใชกั บผู สงออกหรื อนํ าเขา ของเสีย อัน ตรายของประเทศไทย
และเสนอแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการและกลไกดั งกลาว และเสนอแนะ
การปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิมหรือการเสนอกฎหมายใหมเพื่อรองรับการดําเนินงานตามขอกําหนดของ
พิธีสารบาเซลและจัดทํ ารางกฎหมายตามที่เสนอ โดยไดจัดประชุม ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน จํานวน 3 ครั้ง และจัด สั ม มนารั บฟ ง ความคิ ด เห็ นจากหนว ยงานที่ เ กี่ ยวข อ งและ
ผูประกอบการที่มีสวนไดสวนเสีย จํานวน 1 ครั้ง
ดัง นั้น เพื่ อให การดํ าเนิน งานการศึก ษาเปน ไปด วยความความรอบคอบและตอ เนื่อ ง กรม
ควบคุมมลพิษ จึง เสนอคณะอนุก รรมการฯ พิจารณาแตงตั้งคณะทํ างานพิจารณามาตรการและกลไก
ชดใชความเสี ยหายจากการเคลื่อ นยายของเสียอั นตรายขามแดนและการกําจัด ขึ้น โดยมีองคประกอบ
ไดแก นางปราณี พันธุมสินชัย เปนประธาน ผู แทนจากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กรมสนธิสั ญญาและ
กฎหมาย กรมการประกัน ภัย สํ านั กงานบริ หารหนี้ส าธารณะ สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมประกันวิน าศภัย สมาคมผูรับจัด การขนสงสินคาระหวางประเทศ
และสภาสงสินคาทางเรือ แหงประเทศไทย รว มเปนคณะทํางาน และเจา หนา ที่ส วนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย เปนฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ทั้งนี้คณะทํางานฯ มีอํานาจ
หนาที่ ในการพิจารณาใหข อคิ ดเห็นต อผลการวิ เคราะหผลกระทบดานตา งๆ กรณีประเทศไทยเข าร วม
หรือไมเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซล และขอเสนอแนะการเตรียมการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซลของ
ประเทศไทย ผลการศึกษาและวิเคราะหมาตรการและกลไกการชดใชความเสียหายจากการเคลื่อ นยาย
ของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด ที่จะบังคับกับผูสงออกหรือ นําเขาของเสียอันตรายของประเทศ
ไทย และแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการและกลไกดังกลาว ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิมหรือการเสนอกฎหมายใหมเพื่อรองรับการดํ าเนิ นงานตามขอกําหนดของ
พิธีสารบาเซลและรางกฎหมายดังกลาว และปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย ใน
การนี้ที่ประชุมพิจารณารางคํ าสั่งแตง ตั้ง คณะทํางานฯ แลว เห็ นชอบกับ อํา นาจหนาที่ที่ฝายเลขานุการฯ
เสนอ แตเห็นควรปรับองคประกอบคณะทํางานฯ ในตําแหนงประธานจากเดิม “นางปราณี พันธุมสินชัย”
เปน “นายอํานาจ วงศ บัณ ฑิต ” เนื่อ งจากการศึ กษานี้ จะเนน ในเรื่องกฎหมาย จึงควรใหผู ทรงคุณวุ ฒิ
ทางดานกฎหมายทรัพยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มระหว างประเทศ เปนประธานคณะทํางานจะ
เหมาะสมกวา โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ประสานทาบทามนายอํานาจฯ กอนจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานฯ ดังกลาว เสนอใหประธานอนุกรรมการฯ ลงนามตอไป
มติที่ประชุม
1. รับทราบความคืบหนาการศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนภาคีพิธีสารบาเซล
วาดวยความรับผิดและการชดใชความเสียหายเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและ
การกําจัด ทั้งนี้ใหฝ ายเลขานุการฯ นําผลการศึกษาดังกลาวเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไปดวย
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2. อนุมั ติการแตงตั้ งคณะทํ างานพิจ ารณามาตรการและกลไกชดใชค วามเสี ยหายจากการ
เคลื่อนยายของเสียอันตรายขามแดนและการกําจัด ตามอํานาจหนาที่ที่กรมควบคุมมลพิษเสนอ โดยให
ปรั บ องค ป ระกอบคณะทํ า งานฯ ตามความเห็ น ของที่ ป ระชุ ม และมอบหมายให ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ
ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ เสนอใหประธานอนุกรรมการลงนามตอไป
4.4 ข อ เสนอของไต ห วั น ในการขอจั ด ทํ า ความตกลงทวิ ภ าคี ร ะหว า งไต ห วั น กั บ
ประเทศไทย
ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอที่ป ระชุมพิจารณาขอ เสนอของไตหวันในการขอจัดทําความตกลง
ทวิ ภาคี ระหว างไตหวั นกับประเทศไทย เรื่องการดําเนินงานตามอนุสั ญ ญาบาเซล ว า เนื่อ งจากกรม
ควบคุมมลพิษไดรับการประสานจากรองผูอํานวยการกองการเมือง สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจําประเทศไทย เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการขอจัดทําความตกลงทวิภาคีระหวางไตหวันกับ ประเทศไทย
เพื่อ ใหผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมชาวไต หวันในประเทศไทยสามารถสง ออกของเสียอันตรายไป
จัดการยังไตหวันไดอยางถูกตอง ในการนี้กรมควบคุมมลพิษไดรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของแลวปรากฎ
วา ประเทศไทยยังไมเคยมีการจัดทําความตกลงทวิภาคีในการเคลื่อนยายขามแดนของของสียอันตราย
กับ ประเทศที่มิ ใช ภาคีมากอน จึง ไดป ระสานขอข อมูล เพิ่ มเติมเกี่ยวกับสถานการณ โครงสรา งพื้นฐาน
และเทคโนโลยีใ นการจัด การของเสี ยอั นตรายของไต หวั น ซึ่ง สํานั กงานเศรษฐกิจและวั ฒนธรรมไทเป
ประจําประเทศไทย ไดจัดสง ขอมูลดังกลาวพรอมดวยรางความตกลงทวิภาคีระหวางสํ านักงานเศรษฐกิจ
และวั ฒนธรรมไทเปกั บสํ านั ก งานการค าและเศรษฐกิ จประเทศไทยเรื่อ งอนุสั ญ ญาบาเซลมาใหก รมฯ
พิจารณา โดยในสวนของขอมูลสถานการณ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีนั้นมีเฉพาะขอมูลจํานวน
โรงงานที่รับบําบัดกําจัดของเสียอันตราย แตไมมีขอมูลเกี่ยวกับประเภทของเสียอันตรายที่รับบําบัดกําจัด
และเทคโนโลยีที่ใช ซึ่งกรมฯ ไดประสานขอขอ มูลเพิ่ มเติม ในเรื่องดัง กล าวทางจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส
เรียบรอ ยแล ว ขณะนี้ยัง ไมไ ดรับ ขอ มูล เนื่ อ งจากต อ งรอหนว ยงานที่เ กี่ ยวขอ งในไต ห วั นจัด ส ง ขอ มู ล
ดังกลาวกลับมาให สํา หรับเนื้อหาและถอ ยคําในรางความตกลงนั้นถอดความสวนใหญมาจากอนุสัญญา
บาเซลเวน แตใ นข อ 5 วรรค 4 ที่ ขาดบางวลีที่ อนุ สัญ ญาบาเซลได กําหนดไว ขอเท็จจริงอีกประการคื อ
เนื่อ งจากไต หวั นมิไ ดเ ปนภาคี อ นุสั ญ ญาบาเซล จึ ง เสนอจั ด ทํ าความตกลงดั ง กล าวตามข อ 11 ของ
อนุสัญญาบาเซล ระหวางสํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย กับสํานักงานการคา
และเศรษฐกิจไทย ไทเป ซึ่งสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ไทเปนั้นเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
การตางประเทศที่จัดตั้งในประเทศตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกดานการคา ทั้งนี้ไมแนใจวาหนวยงาน
มีอํานาจการลงนามในความตกลงระหวางประเทศในลั กษณะนี้หรือไม อยางไรก็ตามหนวยงานดังกลาว
ไม ไ ด มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม การนํ า เข า ส ง ออกของเสี ย อั น ตรายโดยตรงตามกฎหมาย
ภายในประเทศ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2535 อนุมัติใหใชแนวทางปฏิบัติ
ใหม สํ า หรั บ การเดิ น ทางไปไต ห วั น ของข า ราชการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไทยตามที่ ก ระทรวง
การตางประเทศเสนอ โดยรัฐบาลไทยยืนยันการรับรองรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาเปนรัฐบาล
อันชอบดวยกฎหมายของประเทศจีน เพียงรัฐ บาลเดียว และรั บทราบทาที ของรัฐ บาลจีน วามี ขึ้นเพียง
ประเทศเดียว ไตห วันเปนเพียงสวนหนึ่งของดินแดนจีนที่จะแบงแยกไมได ตามที่ปรากฏในแถลงการณ
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รวมวาดวยการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-จีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 และไมให
มีการจัดทํ าเอกสารใดกับฝายไตหวันในลั กษณะที่ เปนความตกลงระหวางประเทศ อาทิ การจั ดทําบันทึ ก
ขอตกลง บันทึกการหารือ หรือเอกสารใดๆ ที่มีการลงนามระบุตําแหนงทางราชการ หรือมีต ราประทับที่
แสดงถึงหนวยราชการของไทย
เนื่ องจากความตกลงดัง กลาว อาจมี ผลตอความสัม พันธกั บสาธารณรัฐ ประชาชนจี น กรม
ควบคุมมลพิษจึงจัดทําหนังสือถึงกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย แลวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2551 เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น กลาวคือ (1) รัฐบาลไทยสามารถทําความตกลงเรื่องใดๆ
กับไตหวันโดยผานสํานักงานการคาและเศรษฐกิจประเทศไทยไดหรือไม และหากกระทําไดมีขั้นตอนการ
ดํา เนิน การหรือ เงื่อนไขอยา งไร และ (2) ในกรณี การเคลื่อนยา ยข ามแดนของของเสียอันตรายตาม
อนุสัญญาบาเซล ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอนุสั ญญาบาเซล โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติ หนาที่
เปนหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศไทย และกรมควบคุมมลพิษปฏิบัติหนาที่เปนศูนยประสานงานของ
ประเทศไทย ในกรณีนี้ถาหากประเทศไทยประสงคจะทํ าความตกลงทวิภาคีตามขอ 11 ของอนุสัญญา
บาเซลกับประเทศที่มิใชภาคีจะกระทําไดหรือไม และมีขั้นตอนการดําเนินการอยางไร และหนวยงานใดที่
ควรเปน ผูลงนามความตกลงดังกลาว ในการนี้ก รมควบคุ มมลพิ ษพิจ ารณาแลว เห็นว าเรื่อ งนี้เ ปน เรื่อ ง
สําคัญที่ควรนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว พรอมนี้ไดประสานเชิญ
เจาหนาที่จากกรมเอเชียตะวันออกเขารวมใหขอมูลและขอคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ดวย
ที่ประชุมไดอภิปรายเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ไดชี้แจงวาขณะนี้กรมฯ อยูระหวางการจัดทําคําตอบ
ให กรมควบคุม มลพิษ ซึ่งกรมฯ มีความเห็นว าตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ วัน ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2535
สํานักงานการคาและเศรษฐกิจประเทศไทยอาจทําความตกลงไดบางลักษณะ ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบ
อํานาจหนาที่ของสํานักงานฯ ซึ่งตองพิจารณาวาขอบเขตอํานาจหนาที่ของสํานักงานฯ นั้นครอบคลุมไป
ถึงทางดานสิ่งแวดลอมหรือไม ตองขอใหก รมเอเชียตะวันออกเป นผูใหข อมูล สวนประเด็นที่ถามวาภาคี
สามารถทําความตกลงทวิภาคีกับประเทศที่มิไดเปนภาคี ตามขอ 11 ของอนุสัญญาบาเซลนั้นชัดเจนอยูแลว
วาสามารถกระทําได เพียงแตสาระของความตกลงต องไมผิดไปจากขอกํ าหนดของอนุสัญญาฯ ในกรณี นี้
เมื่อไต หวั นมิ ได มีฐ านะเป นประเทศอยู แล ว เพราะฉะนั้น ไม ได เกี่ ยวกับข อ 11 ของอนุสั ญญาบาเซลเลย
เนื่ องจากการทําความตกลงตามอนุสั ญญาบาเซลกั บไต หวั นไมสามารถกระทําได เพราะทําให เป นการ
รับรองไตหวันในฐานะรัฐหรือประเทศไปโดยปริยาย หากตองการนําเรื่องเนื้อหาของอนุสัญญาบาเซลมาใส
ไว ในความตกลงก็ไม แน ใจว าจะสมประโยชน กับที่ ไต หวั นต องการทําความตกลงนี้ห รือ ไม ดั งนั้ นเรื่องนี้
จึงควรมีการพิจารณาในระดับนโยบายมากกวา เนื่ องจากไตหวันมิใชรัฐ การทําความตกลงกั บไตหวัน จึ ง
มิใชการทําความตกลงระหวางรัฐกับรัฐ และจะไมถือเปนสนธิสัญญา แตจะเปนการทําความตกลงระหวางรัฐ
กับ entity ใด ๆ ทําใหขึ้นกับการพิจารณานโยบายจริง ๆ วาตองการทําความตกลงกับไตหวันลักษณะที่จะ
ถือเปนการรับรองวาไตหวันเปนรัฐหรือไม อยางไรก็ตามมีขอสั งเกตวาประเทศไทยควรชักชวนไตหวันมา
ลงทุ นตั้ งโรงงานรั บบําบัดกํ าจัดของเสี ยอั นตรายในประเทศไทยแทนการทํ าความตกลงดั งกล าวอาจจะมี
ความเหมาะสมกวา
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2. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีขอสังเกตวาควรมีการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ ฐานะของหน ว ยงานดั ง กล า วของไต ห วั น ว า เป น เอกชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายอะไรและ
มีองคประกอบของอํานาจหน าที่เปนอยางไรดว ย ในสวนการทํ าความตกลงกับไตหวัน ตามที่ผู แทนกรม
สนธิสัญญาและกฎหมายชี้แจง ทายที่สุดตองนํามาเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักกันระหวางประโยชนที่จะไดรับ
ในการทําความตกลงและความเสี่ยงที่กระทบตอความสัมพันธและการเมืองระหวางประเทศหรือไม
3. ประธานอนุ กรรมการ มีขอห วงกัง วลวาการทํา ความตกลงดัง กลาวจะสงผลให ไตหวั นสง
ของเสียอันตรายเขามารีไซเคิลหรือกําจัดทําลายในประเทศไทยมากกวาที่จะสงออกของเสียอันตรายจาก
ประเทศไทยไปยังไตหวัน ซึ่งไมเห็นดวยที่จะจัดทําความตกลง
4. ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ไดชี้แจงวาเทาที่กรมฯ ไดดูแลเรื่องนี้ ประเด็นเรื่อง
ไตหวันนั้น รัฐบาลไทยก็ยึดมั่นนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอด ดังนั้นการจัดทํ าความตกลงกั บไตหวัน ใน
ลัก ษณะนี้จะเปน ประเด็น การผูก พันระหวา งรัฐบาลกั บรัฐ บาลหรื อไม ถาเป็นการผูก พันแลว จะเปน การ
ตีความไดวาเปนการรับรองรัฐ ซึ่งมีความเห็นวาคงไมส ามารถดําเนินการไดในประเด็นนี้ สมมุติวามีการ
ทําความตกลงในลักษณะนี้จะเกี่ ยวพันถึง การเมืองเชนเดียวกับ กรณีความตกลงหุ นสวนเศรษฐกิจไทยญี่ ปุน ที่เ คยมีก ารประทว งว าจะมีก ารนําของเสี ยอั นตรายเขามาในประเทศไทยซึ่ง จะไมเ ปนผลดี กั บ
ประเทศ ซึ่งกรณีที่เปนประเด็นการเมืองจะทําใหเปนปญหายุงยาก
5. ผูแ ทนกรมเอเชียตะวันออก ไดชี้แจงเกี่ยวกับสถานะของสํ านักงานการคาและเศรษฐกิจ
ประเทศไทย ประจํากรุงไทเป เปนหนวยงานภายใตกระทรวงการตางประเทศ ส วนสํานักงานเศรษฐกิจ
และวั ฒนธรรมไทเป ประจํ าประเทศไทย เป นหนว ยงานภายใตกระทรวงการคาตา งประเทศ ซึ่ง ทั้ง สอง
หนวยงานมิไดมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐ แตที่ไดมีการจัดตั้งสํานักงานดังกลาวเนื่องจากกอนที่ประเทศไทย
จะสถาปนาความสัมพันธกับจีน ประเทศไทยเคยมีความสัมพันธทางการทูตกับไตหวันมากอน โดยการที่
คํานึงถึงผลประโยชนในการดํารงความสัมพันธระหวางกันไว จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานที่มิใชหนว ยงาน
ของรัฐขึ้นมาเปนตัว กลางในการอํานวยความสะดวกทางเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศไทยกับไตหวัน
ในทํานองเดียวกับประเทศตาง ๆ ที่ เคยมีความสัม พันธทางการทูตกับไตหวัน และไดรับ รองวาจีนเปน
รัฐบาลจีนเดียว แตยังคงตองการมีความสัมพันธกับไตหวัน ก็จะมีการจัดตั้งสํานักงานในลักษณะเดียวกันนี้
6. รองประธานอนุกรรมการคนที่ 2 มีความเห็นวาการจัดทําความตกลงดังกลาวเปนเรื่องที่มี
ความออนไหวและซับซอนมาก ดวยเหตุผลทางนโยบายที่รับรองรัฐบาลจีนเดียวทําใหตองระมัดระวังเรื่องนี้
และเหตุผลอีกประเด็นหนึ่งที่ตองพิจารณาอยางรอบคอบ คือการที่ฝายไตหวันเสนอการจัดทําความตกลง
ดังกล าวนี้ เพื่ อให ผู ประกอบการชาวไต หวั นในประเทศไทยสามารถส งออกของเสี ยอั นตรายไปจั ด การใน
ไต หวั นไดอ ยา งถู กต อง ซึ่งเกรงว าจะเปน ในทางกลับ กันคือไตหวั นจะสงของเสียอันตรายมายังประเทศ
ไทยมากกว า เพราะความตกลงนั้นตองเป นสองทาง ทําให ต องมีการพิ จารณาอยางรอบคอบเกี่ ย วกั บ
มาตรการควบคุมและกลั่นกรองเพื่อปองกันมิใ หมีการนําของเสียมาทิ้งในประเทศไทย กลาวโดยสรุปวา
เนื่ อ งจากเรื่ อ งนี้ มี ค วามอ อ นไหวมากทางการเมื อ งค อ นข า งมาก จึ ง ขอเสนอคณะอนุ ก รรมการฯ
ใหยกการพิจารณาเรื่องดังกลาวนี้ไป โดยไมตองมีการลงมติ
7. ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นเพิ่ มเติม ตอ การลงมติเ รื่อ งนี้เปน 2
แนวทางวา (1) เนื่องจากขอมูลในเรื่องนี้ยังไมมีความชัดเจน จึงมีมติว าควรชลอการพิจารณาเรื่องนี้ไวกอน
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และมอบใหฝายเลขานุการฯ อาจทําการศึก ษาเรื่องนี้เพิ่มเติม หรือ (2) เนื่องจากการจัด ทําความตกลงมี
ความเสี่ ยงตอ การกระทบความสัม พันธร ะหวา งประเทศและมีความซั บซอน ประกอบกับ ประโยชนที่จะ
ไดรับยังไมมีความชัดเจน คณะอนุกรรมการฯ จึงไมควรดําเนินการเรื่องนี้ตอไป
8. ผูแทนกรมเอเชียตะวันออก ไดมีความเห็นเพิ่มเติมตอการตอบหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทย ในลักษณะเดียวกันกับที่ผานมาไดวา ปจจุบันกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มยั ง ไมมี น โยบายในการดํ า เนิน งานเรื่ อ งดั ง กล า วก็ ไ ด โดยไม ค วรกล า วถึ ง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ เพราะไต ห วั น อาจใช จุ ด นี้ ย อ นกลั บ มาหาประเทศไทยได ใ นอนาคต
เนื่องจากในปจจุบันมีแรงงานไทยเขาไปทํางานในไตหวันประมาณ 80,000 คน ซึ่งเปนเหตุผลอีกประการหนึ่ง
ที่มีการจัดตั้ งสํ านักงานฯ ในไต หวั นขึ้นเพื่อ ดูแ ลผลประโยชนของแรงงานไทยในไต หวั นดวย และได ให
เหตุผลวาสิ่งที่ไตหวันดําเนินการนี้เพื่อเปนการยกสถานะตนเองใหมีบทบาทในองคกรระหวางประเทศ ซึ่ง
เปนประเด็นทางการเมืองมากกวา
9. ผู แ ทนกรมสนธิ สัญ ญาและกฎหมาย มีขอ เสนอแนะเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บการตอบหนัง สื อ
สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทยวา แมแตประเทศอื่น ๆ ที่มิใชภาคีอนุสัญญา
บาเซล ประเทศไทยก็มิไดมีนโยบายจะจัดทําความตกลงทวิภาคีและพหุภาคีดวยเชนเดียวกัน ถาไตหวัน
เขาเปน ภาคีอนุสัญญาบาเซล ก็จะสามารถดําเนินการเคลื่ อนย ายของเสียอันตรายระหวางกันไดโดย
ปริยาย ก็อาจเสนอใหเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาบาเซลใหไดกอน เพื่อที่จะไดดําเนินการดังกลาวไดตาม
อนุสัญญาบาเซลกับประเทศไทยได
11. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดเสนอความเห็นตอการลงมติเรื่องนี้เพิ่มเติ ม
วา ควรหยิบยกประเด็นตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ไดมีก าร
กําหนดขั้นตอนการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศเพิ่มเติมมาใชใหเปนประโยชน
12. ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ไมเห็นดวยในการหยิบยกประเด็นตามมาตรา 190
เนื่องจากจะถือเปนการรับรองวาไตหวันเปนรัฐได
มติที่ประชุม คณะอนุ กรรมการฯ เห็ นควรไมพิจารณาขอเสนอของไต หวั นในการขอจัดทํา
ความตกลงทวิภ าคีร ะหวางไตหวั นกับ ประเทศไทยเรื่อ งอนุ สัญญาบาเซล เนื่ องจากมีค วามเห็นวา เปน
ประเด็นที่มีความออนไหวและซับซอนทางการเมืองคอนขางมาก ประกอบกับอาจมีความเสี่ยงกระทบตอ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ จึ ง มอบหมายให ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ แจ ง ตอบสํ านั กงานเศรษฐกิ จและ
วัฒนธรรมไทเป ประจําประเทศไทยในลักษณะวาปจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยัง
ไม มีน โยบายในการดําเนิน งานเรื่ องดัง กลาว โดยขอใหป ระสานกับกรมเอเชี ยตะวั นออกเพื่อพิจ ารณา
ถอยความในหนังสือแจงตอบดังกลาวใหมีความรอบคอบรัดกุมและสละสลวยกอนแจงตอบตอไป
4.5 ระบบเครือขายขอมูลศูนยประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทย
ฝายเลขานุก ารฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิ จารณาระบบเครือ ขายขอมูลศูนยป ระสานงาน
อนุสัญญาบาเซลประเทศไทย ซึ่ง กรมควบคุ มมลพิ ษ ในฐานะศูนยป ระสานงานอนุสั ญญาบาเซลของ
ประเทศไทย ไดวาจาง บริษัท เค.ซี.มัลติมีเดีย จํากัด เปนผูดําเนินการจัดทําเว็บไซตขอมูลการดําเนินงาน
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อนุสัญญาบาเซล การควบคุมการเคลื่อนยายขามแดน และการจัดการของเสียอั นตรายของประเทศไทย
ซึ่งมีการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยออกแบบเว็บไซตใหเปนที่นาสนใจ มีรูปแบบที่เปน
มาตรฐาน สามารถสื บค นไดสะดวก ถู กต อ ง สอดคล อ งกั บความต อ งการของผู ใช และมีระบบความ
ปลอดภัย ของขอมูล รวมทั้ งจัด ใหมีก ารฝกอบรมการใชงานระบบเครือ ขายขอมูล ฯ และจั ดทําเอกสาร
เผยแพร เพื่อประชาสัมพันธระบบเครือขายขอมูลฯ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไปแลวเสร็จ
โดยติ ดตั้ งระบบที่ http://ptech.pcd.go.th/basel (ภายหลั งการทดสอบและปรับปรุงระบบฯ สามารถ
เขาถึงระบบดังกลาวไดที่ http://basel.pcd.go.th) ซึ่ง ขณะนี้ ผานการทดสอบและปรั บปรุ ง ระบบฯ และ
จัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของแลว
ที่ ป ระชุ ม ได พิ จ ารณาเว็ บ ไซต ข า งต น แล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ ระบบเครื อ ข า ยข อ มู ล ศู น ย
ประสานงานอนุสัญญาบาเซลประเทศไทยดังกล าว ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอใหกรมควบคุมมลพิษ ปรับเพิ่ ม
ชองทางรับเรื่องรองเรียนใหมากขึ้น โดยเพิ่มหนาตางรับเรื่องรองเรียนบนหนาเว็บไซตระบบเครือขายฯ
มติ ที่ประชุม ที่ประชุ มมี ขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเพิ่ มหนา ตางรับ เรื่อ งรอ งเรีย นบนหนา
เว็ บไซตของระบบเครือ ขายขอ มูลศู นยป ระสานงานอนุสัญ ญาบาเซลประเทศไทย และมอบหมายให
อนุกรรมการฯ พิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยกรอกขอมูลลงในแบบแสดงขอคิดเห็น
ตามที่ แ นบท ายรายงาน ส ง กลั บมายัง ฝ ายเลขานุ ก ารฯ ทางโทรสาร 0 2298 2427 หรือ ทางอี เ มลล
hazwaste@pcd.go.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 เพื่อกรมควบคุมมลพิษจะไดดําเนินการตอไป
4.6 การทบทวนและปรับ ปรุ งการกํา หนดบัญชี รายชื่ อและรหั สพิ กัด อัตราศุลกากร
ของเสี ย อั น ตรายที่ จ ะควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยข า มแดนในกฎหมายไทยให ส อดคล อ งตาม
อนุสัญญาบาเซล
ฝายเลขานุการฯ ได นําเสนอปญ หาอุป สรรคและขอพิ จารณาในการควบคุมการเคลื่ อนยา ย
ขามแดนของของเสียอันตรายตามกฎหมายไทยและตามอนุสัญญาบาเซลที่ผานมา ตั้งแตประเทศไทยได
รวมลงนามอนุสัญญาบาเซลแลวตั้งแตป 2540 ไดควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย
ตามอนุสั ญญาบาเซล โดยอาศั ยอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายหลัก
ในการดําเนินงาน ไดแก 1) เกิดปญหาในทางปฏิบัติในการจําแนกของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
ภายใตกฎหมายภายในประเทศไทย 2) ประเทศไทยใชเฉพาะของเสียในภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซล
เทานั้น ในขณะที่ก ารกํ าหนดภาคผนวก 8 และ 9 ของอนุสัญ ญาบาเซลมีความเชื่อ มโยงกัน และตองใช
ควบคูกัน 3) ไมมีการกําหนดประเภทลักษณะอันตรายตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 ของอนุสัญญาบาเซล
และ 4) มิไดมีการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลเปนวัต ถุอันตราย ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ไวชัดเจนทําใหยากแกการควบคุมติดตาม
ตั้งแตตนทาง โดยขอใหที่ประชุมพิจารณาใหมีการทบทวนและปรับปรุงการกําหนดบัญชีรายชื่อและรหัส
พิกั ดอั ตราศุล กากรของเสี ยอั นตรายที่ จะควบคุ มการเคลื่อ นย ายขามแดนในกฎหมายไทยให สอดคล อง
ตามอนุสัญญาบาเซล และแตง ตั้ง คณะทํางานเพื่ อพิจารณาปรับปรุงบัญ ชีรายชื่อ และกําหนดพิกั ดอั ตรา
ศุ ล กากรสํ า หรั บ ของเสี ย ที่ ค วรควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยข า มแดนภายใต ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยมี
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องคประกอบ ไดแก ผู อํานวยการสํานั กจัด การกากของเสียและสารอันตราย เปน ประธาน ผูแทนจาก
สํานั กบริหารจัดการกากอุต สาหกรรม กรมโรงงานอุต สาหกรรม กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมเปนคณะทํางาน และเจาหนาที่สวนของเสียอันตราย สํานักจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย เปนฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ทั้งนี้คณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาจัดทําขอเสนอการปรับปรุงการกําหนดบัญชีรายชื่อพิกัดอัตราศุล กากร และแนวทางการควบคุม
สําหรับของเสียที่ควรควบคุ มการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหแลวเสร็จ ภายใน 6
เดือน จัดทําขอมูลรายการของเสียอันตรายที่ควบคุมตามกฎหมายแหงชาติ ภายใตอ นุสัญญาบาเซล และ
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลเปนประจําทุกเดือน จนกวา
จะแลวเสร็จ รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลมอบหมาย
ที่ป ระชุ มพิ จ ารณาเรื่อ งดัง กล า วแล ว เห็ น ว าเป นเรื่อ งที่มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การควบคุ มและ
ติดตามการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย จึงเห็นชอบในหลักการการทบทวนและปรับปรุงการ
กําหนดบัญชีรายชื่อและรหัสพิกัดอัตราศุลกากรของเสียอันตรายที่จะควบคุมการเคลื่อ นยายขามแดนใน
กฎหมายไทยใหสอดคล องตามอนุสั ญญาบาเซล และเห็นชอบใหแ ตงตั้ งคณะทํางานฯ ดัง กลา ว ตามที่
ฝายเลขานุก ารฯ เสนอ โดยใหเพิ่มเติม “ผูแทนสภาหอการคาไทย” ในองคประกอบคณะทํางานฯ และ
มอบหมายใหฝ ายเลขานุการฯ ปรับปรุง คําสั่งแตงตั้ง คณะทํางานฯ ดังกลาว เสนอประธานอนุกรรมการฯ
ลงนามตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการการทบทวนและปรับปรุงการกําหนดบั ญชีรายชื่อและรหัสพิกัดอัตรา
ศุลกากรของเสียอันตรายที่จะควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนในกฎหมายไทยใหสอดคลอ งตามอนุสัญญา
บาเซล
2. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่ อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อ และกําหนดพิกัด อัตรา
ศุ ล กากรสํ า หรั บ ของเสี ย ที่ ค วรควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยข า มแดนภายใต ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยมี
องค ประกอบอํ านาจหนาที่ ตามที่ ฝ ายเลขานุ การฯ เสนอ และให เพิ่ มเติ ม “ผู แทนสภาหอการค าไทย” ใน
องค ประกอบคณะทํางานฯ ด วย โดยมอบหมายให ฝายเลขานุก ารฯ ดําเนินการจั ด ทําคํ าสั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะทํางานฯ เสนอใหประธานอนุกรรมการลงนาม และมอบหมายใหคณะทํางานฯ นําปญ หาอุปสรรคที่
ผานมาและขอพิจารณาที่ฝายเลขานุการฯ เสนอไปประกอบการพิจารณาตอไปดวย
4.7 รายงานสรุปขอมูลประจําป ตามขอ 13 และขอ 16 ของอนุสัญญาบาเซล
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานสรุปขอมูลประจําป ตามขอ 13 และ
ขอ 16 ของอนุสัญญาบาเซล ที่ภาคีตองสงขอมูล รายงานข อมูลประจําปของปปฏิ ทินกอนหนาผานสํานัก
เลขาธิก ารฯ ตอ ที่ประชุมใหญภาคีซึ่งจัดตั้ง ขึ้นภายใตข อ 15 ของอนุ สัญ ญา ก อนสิ้นสุด ปปฏิทินแตล ะป
โดยสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับแหงชาติ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณารายงานขอมูลประจําป
2549 (ค.ศ. 2006) และป 2550 (ค.ศ. 2007) ที่ฝายเลขานุ ก ารฯ ได รวบรวมข อมูล และจั ดทําขึ้ นแล ว
เห็นชอบกับขอมูลดังกลาว
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มติที่ประชุม เห็นชอบกับรายงานขอมูลประจําป ตามขอ 13 และขอ 16 ของอนุสัญญาบาเซล
ประจํ าป 2549 (ค.ศ. 2006) และป 2550 (ค.ศ. 2007) ที่ฝ ายเลขานุก ารฯ จัด ทํา และมอบหมายให
ฝายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดสงขอมูลดังกลาวใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลตอไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
นางสาวเบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์
นางสาวมกรา ทัพพุน
ผูจดรายงานการประชุม

นางสุณี ปยะพันธุพงศ

ผูตรวจรายงานการประชุม

