รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
ครั้งที่ 1/2550
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2550
หองประชุม 203 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูมาประชุม
1. นายสุพัฒน หวังวงศพัฒนา
ประธานอนุกรรมการ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายบัณฑิต ตันเสถียร
รองประธานอนุกรรมการ
ผูอํานวยการสวนวิชาการและแผนงาน สํานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
แทนผูอํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. นางสาวอมรา ผลาชีวะ
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสวนควบคุมทางศุลกากร
สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ กรมศุลกากร
4. นายปกรณ ประเสริฐวงษ
อนุกรรมการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว แทนผูอํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
5. นายสมศักดิ์ เตรียมแจงอรุณ
อนุกรรมการ
เจาหนาที่การทูต 7 กรมองคการระหวางประเทศ
6. นางสาวพิฐรา ดําริธรรมนิจ
อนุกรรมการ
นิติกร 4 กองกฎหมาย แทนรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
7. นางนภาพร แดดภู
อนุกรรมการ
หัวหนาฝายสัญญา กองนิติการ กรมการประกันภัย
8. นายปณิธาน วัชรปรีชาสกุล
อนุกรรมการ
นักกฎหมายกฤษฎีกา 8ว แทนผูอํานวยการสํานักกฎหมายตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
9. นางสาวสุรีรัตน ชูวาพิทักษ
อนุกรรมการ
นิติกร 4 กองนิติการ แทนผูอํานวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ
10. นางสุณี ปยะพันธุพงศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
11. นางสาวธีราพร วิริวุฒกิ ร
อนุกรรมการและผูชว ยเลขานุการ
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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12. นางสาวศิรกาญจน ศรีเลขา
อนุกรรมการและผูชว ยเลขานุการ
นักวิทยาศาสตร 8ว สํานักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูเขารวมประชุม
1. นายสิงหทอง ลาภพิเศษพันธุ
2. นายธนกฤต เหลืองอาสนทิพย
3. นายกิติรัชต ภาณุพงศ
4. นางสาวธัญญรัตน มังคลรังษี
5. นางสาวนาฏศุภางค โปษยานนท
6. นางสาวชมพูนุท โลหิตานนท
7. นายภัทรพล ตุลารักษ
8. นางสาวสินีนาฏ วรรณศรี
9. นางสาวมกรา ทัพพุน

ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก
นักวิชาการพาณิชย 5 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
เจาหนาที่การทูต 5 กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เจาหนาที่การทูต 5 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เจาหนาที่การทูต 3 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4 กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4 กรมควบคุมมลพิษ

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
ผูอํานวยการฝายสินคา ทาเรือกรุงเทพ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประธานอนุกรรมการ ไดแจงใหที่
ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี และสําเนาเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อ
เรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการใน 3 ประเด็นคือ 1) ยุติการเจรจาและลงนามในความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุน (JTEPA) จนกวาจะมีการเปดเผยรายละเอียดทั้งหมดตอสาธารณะ และเปดเวลาใหประชาชน
ไดมีโอกาสศึกษารายละเอียดทั้งหมด 2) ตัดเรื่องการยกเลิกภาษีนําเขาขยะพิษจากญี่ปุนออกไปจาก JTEPA
โดยสิ้นเชิง และ 3) พิจารณาใหสัตยาบันตอขอหามบาเซล เพื่อปองกันประเทศจากการเปนแหลงทิ้งขยะ
อันตรายจากประเทศพัฒนาแลว ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดพิจารณา
แลวมีความเห็นวาเรื่องนี้ควรมีนโยบายทีช่ ัดเจน และตองปรึกษากับกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
การตางประเทศ โดยมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการนั้น กรมควบคุมมลพิษ ไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวาเรือ่ งดังกลาวเกี่ยวของกับอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของเสีย
อันตรายและการกําจัด จึงเห็นควรเชิญคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานตางๆ
ที่เกีย่ วของกับการควบคุมการเคลื่อนยายของเสียอันตรายระหวางประเทศและการ
ปฏิบัตติ ามอนุสัญญาบาเซล โดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําหนาทีห่ นวยงานผูมีอํานาจตาม
อนุสัญญาบาเซล มาประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นการนําเขาขยะพิษจากญี่ปุน ภายใต JTEPA ในวันนี้
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
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ที่ประชุมไดพจิ ารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 และมี
มติรับรองรายงานการประชุมโดยมีขอแกไข ดังนี้
1. หนา 1 แกไขตําแหนงผูมาประชุมลําดับที่ 2 จาก “…ผูอํานวยการสวนแผนงานและวิชาการ...”
เปน “…ผูอํานวยการสวนวิชาการและแผนงาน...”
2. หนา 15 ขอ 3) ยอหนา 2 บรรทัด 3 จาก “...เพื่อเสนอพิจารณาในการประชุม OEWG ทั้งนี้
ผูแทนกรมศุลกากรไดตั้งขอสังเกตใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางในการนําเขายางรถยนต
ที่ใชแลวมาในประเทศ เพื่อประโยชนในการจัดการยางรถยนตทใี่ ชแลวในประเทศไทย” เปน “...เพื่อเสนอ
พิจารณาในการประชุม OEWG”
3. หนา 19 ยอยอย (-) ที่ 3 บรรทัด 4 จาก “...เพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดจากน้าํ มันรั่วไหล
ในทะเล ซึ่งจัดเก็บคาประกันภัยจากเจาของบอน้ํามันทัว่ โลก” เปน “...เพื่อรองรับความเสียหายที่เกิดจาก
น้ํามันรั่วไหลในทะเล ซึ่งจัดเก็บเงินสมทบกองทุนจากผูน ําเขาน้ํามันในประเทศทีเ่ ปนภาคี”
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 สรุปผลการเขารวมหารือและชี้แจงขอเท็จจริงประเด็นขยะในการเปดเสรีการคา
ระหวางประเทศไทยกับญีป่ นภายใตกรอบการเจรจาความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษไดรับ
การแจงประสานจากกระทรวงการตางประเทศใหจัดสงผูแทนเขารวมประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยน
ความเห็นเรื่องการเปดเสรีการคาระหวางประเทศไทยกับญี่ปุนภายใต JTEPA ตามที่ปรากฏเปนขาวใน
หนาหนังสือพิมพหลายฉบับ เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2549 เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงการตางประเทศ
และไดรับหนังสือจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญจัดสงผูแทนเขารวมการประชาพิจารณ JTEPA
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เวลา 8.30 น. ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายเลขานุการฯ ไดสรุปผล
การเขารวมหารือและชี้แจงขอเท็จจริงประเด็นขยะดังนี้
1. ความเปนมาของการเสนอขาวโจมตีการเปดเสรีการคาระหวางไทยกับญี่ปุนภายใตกรอบ
การเจรจา JTEPA ประเด็นดานสิ่งแวดลอม สรุปได 2 ประเด็นคือ (1) NGO ไทยหยิบยกประเด็นญี่ปุนกับ
ฟลิปปนสมีความรวมมือในการจัดการของเสียเปนการสงเสริมใหญี่ปนุ นําขยะมาทิง้ ในฟลิปปนสมากขึ้น
และ (2) FTA Watch และสื่อมวลชนเสนอขาวในทํานองวาไทยจะเปดเสรีนาํ เขาขยะจากญี่ปุนจากการลด
กําแพงภาษีการจัดการขยะ
2. ขอมูลและความเห็นจากหนวยงานตาง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของ คือ (1) การปรับเปลี่ยน
พิกัดอัตราศุลกากรตาม Harmonized Code ฉบับป ค.ศ. 2007 จะทําใหรายการสินคาที่เจรจาขอลดภาษี
ภายใต JTEPA ตองปรับพิกัดใหสอดคลองระบบพิกัดใหม (2) การใชรหัสพิกัดอัตราศุลกากรกับการควบคุม
การนําเขา-สงออกกากของเสียทําใหหนวยงานอนุญาตคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร
สามารถตรวจสอบระหวางกันเพื่อกํากับควบคุมการเคลือ่ นยายของเสียผานเขาออกประเทศไทยได (3) การ
ที่ประเทศไทยและญี่ปุนยังไมไดใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออกของเสียอันตราย
(Ban
Amendment) จะไมกระทบตอการปฏิบตั ิตามอนุสัญญาบาเซล (4) การควบคุมการนําเขากากของเสีย
ประเทศไทยไมอนุญาตใหนํากากของเสียเขามากําจัดขั้นสุดทายแตยอมใหมีการนําเขามารีไซเคิลหรือใช
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3. ประเด็นที่เกี่ยวของกับดานสิ่งแวดลอม กลุม NGO ที่เขารวมประชุมยังมีความไมเขาใจ
เรื่องการนําเขาของเสียอันตรายดังกลาวยังตองปฏิบัตติ ามขั้นตอนและขอกําหนดของอนุสัญญาบาเซล
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอการเจรจาเขตการคาเสรี
มี 3 ประเด็นคือ (1) ไทยจะไมระงับใชหรือผอนผันใด ๆ ในมาตรการสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนกิจการการ
ลงทุน ซึ่งมาตรการสิ่งแวดลอมของไทยจะเปนไปตามมาตรฐานเดิมหรือเขมงวดขึน้ ไดในอนาคต (2) การ
จัดทําความตกลงการเปดเสรีการคาใดๆ
จะตองไมจํากัดสิทธิ์ในการปฏิบัตติ ามมาตรการทางดาน
สิ่งแวดลอมของประเทศ และการปฏิบตั ิตามความตกลงระหวางประเทศที่ไทยเปนภาคีอยูในปจจุบันและ
ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต และ (3) การลดภาษีกากของเสียตองไมกระทบตอการควบคุมการนําเขากาก
ของเสีย ในการนําเขาตองปฏิบัตติ ามกฎหมายภายในประเทศและระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 ประเด็นการนําเขาขยะพิษจากญีป่ ุน ภายใตความตกลงหุน สวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญีปุน (JTEPA)
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาประเด็นนําเขาขยะพิษจากญี่ปุน ภายใต
JTEPA ซึ่งสืบเนื่องจากกรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี และสําเนาเรียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของไดแก 1) กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุม
การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย
ประกอบดวย
อนุสัญญาบาเซลและกฎหมายหลัก
ภายในประเทศโดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการคลัง 2) หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย ประกอบดวย หนวยงานผูมีอํานาจ
ศูนยประสานงานอนุสัญญาบาเซล
หนวยงานสนับสนุน
และคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
3) ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาจากกรณีศึกษาของ ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางญี่ปุนกับฟลิปปนส
(Japan-Philippines Economic Partnership Agreement : JPEPA) และ 4) รายการพิกัดสินคาที่อาจ
เขาขายของเสียซึ่งถูกควบคุมตามอนุสัญญาบาเซลและพระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย พ.ศ. 2535
1. ประธานอนุกรรมการไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับผลกระทบจากการลดอัตราภาษีนําเขา
สินคาประเภทกากของเสีย โดยเฉพาะที่เปนของเสียอันตราย จากเดิมเปนรอยละ 0 ภายใตความตกลง
JTEPA วาอาจมีผลในการสงเสริมใหมีการนําเขากากของเสียมาในประเทศไทยมากขึ้น อาจทําใหเกิด
ขอผูกพันในการนําเขาสินคาประเภทกากของเสียจากญีป่ ุนมายังประเทศไทยเชนเดียวกับกรณีความตกลง
JPEPA และอาจสงผลกระทบตอสิทธิและพันธกรณีของประเทศไทยภายใตความตกลงอื่นๆ ที่ประเทศ
ไทยเปนภาคี แตประเทศญี่ปุนไมไดเปนภาคี โดยเฉพาะกรณีที่ในอนาคตประเทศไทยอาจจะใหสัตยาบัน
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ทั้งนี้ประธานอนุกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาประเด็นกรณีศึกษา
ของ JPEPA ที่ฝายเลขานุการฯ ไดสรุปจากบทความเรื่อง Domestic and International Law Implications of
the JPEPA ใน 6 ประเด็น คือ
(1) JTEPA จะมีความขัดแยงกับกฎหมายในประเทศหรือความตกลงระหวางประเทศ
ที่มีอยูเดิมและขอตกลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังจะมีความศักดิ์สิทธิ์กวากฎหมาย/ขอตกลงเดิมหรือไม
(2) ใน Article A ใน JTEPA ระบุไววาใหแตละภาคีศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่มีผลกระทบตอการปฏิบตั ิตาม JTEPA ถากฎหมาย/กฎระเบียบเหลานั้น
ไมไดมีความจําเปนอีกตอไปหรือสามารถลดความเขมงวดลงได
(3) Article II(4) ของ JPEPA ระบุไววา หากขอตกลงนี้และขอตกลงอื่นๆ
นอกเหนือไปจากขอตกลง WTO และ Treaty of Amity, Commerce and Navigation ระหวางฟลิปปนส
กับญี่ปุน มีความไมสอดคลองกัน ใหแตละภาคีปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกรวมกัน ซึ่งหมายความวา
ถาอนุสัญญาบาเซลไมสอดคลองกับ JPEPA ก็ใหฟลปิ ปนสกับญี่ปนุ เจรจาตกลงกัน ทั้งๆ ที่พันธะผูกพัน
ของอนุสัญญาบาเซลไมควรนํามาสูการเจรจายอมความกันได
(4) หาก JPEPA ผานสภาเห็นชอบแลว ผูนําเขาของเสียอันตรายจากญี่ปุนจะใช
ขอตกลงนี้ เปนบรรทัดฐานในการฟองรัฐบาลฟลิปปนสหากฟลิปปนสไมยินยอมใหนําเขาของเสียอันตราย
(5) รัฐบาลญี่ปุนไดกลาวไววาจะไมยินยอมใหมีการสงออกของเสียอันตราย หาก
รัฐบาลฟลิปปนสไมอนุมัติการสงออกดังกลาว แตภายใตขอตกลง JPEPA นี้แทบจะถือวารัฐบาล
ฟลิปปนสไดใหความยินยอมเปนที่เรียบรอยแลว
(6) หมวดรายการสินคาทีอ่ ัตราภาษีลดเหลือรอยละ 0 แลว มักจะไดสิทธิผานเขาโดย
ไมมีการตรวจตราอยางเขมงวดมากเทากับสินคาอื่นที่ยงั มีอัตราภาษีมากกวารอยละ 0
2. นายสิงหทอง ลาภพิเศษพันธุ ผูแทนกรมเอเชียตะวันออก ไดชี้แจงวาประเด็นการลด
ภาษีสนิ คาที่อยูในบัญชีรายการในรางความตกลง JTEPA ไมไดหมายความวาประเทศไทย จะตองยอมใหมี
การนําเขาของเสียอันตรายจากประเทศญีป่ ุนมาทิ้งในประเทศไทยโดยไมมีเงื่อนไข เปนเพียงการระบุวา
อัตราภาษีจะลดลง แตกฎเกณฑการควบคุมการนําเขายังคงมีอยู ซึ่งคณะเจรจาฯ ของประเทศไทย
พิจารณาแลวเห็นวาไมใชขอบทที่จะสงผลกระทบใหประเทศไทยตองยกเลิกการควบคุมการนําเขาสินคา
บางรายการตามกฎหมายภายในประเทศกําหนด หรือมาตรการทางดานสิ่งแวดลอมที่มีอยูแตอยางใด โดย
ยกตัวอยางกรณีประเทศญี่ปนุ ลดภาษีการนําเขาผลไมเมืองรอนใหประเทศไทยจากเดิมเปนรอยละ 0 นั้น
ไมไดหมายความวาประเทศไทยจะสามารถสงออกผลไมเมืองรอนไปยังประเทศญีป่ ุนไดโดยเสรีและไม
ตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขหรือมาตรฐานสุขอนามัยที่ประเทศญี่ปุนกําหนดไว
3. นางสาวธัญญรัตน มังคลรังษี ผูแทนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ซึ่งรวมในคณะเจรจาฯ
JTEPA ดวย ไดชี้แจงประเด็นกรณีศึกษา JPEPA กับ JTEPA ดังนี้
ประเด็นที่ (1) การจัดทํา JTEPA อยูบนพื้นฐานของกฎหมายของไทยในปจจุบัน และ
จะไมมีการออกกฎหมายใหม ดังนั้นจะไมมีผลกระทบตอกฎหมายที่มีอยู รวมถึงกฎหมายปจจุบันที่
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ประเด็นที่ (2) จากการตรวจสอบเบื้องตน JTEPA ไมมีบทบัญญัตใิ นลักษณะเดียวกับ
JPEPA วาใหแตละภาคีศกึ ษาความเปนไปไดในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย/กฎระเบียบ ทีม่ ีผลกระทบ
ตอการปฏิบตั ติ าม JTEPA ถากฎหมาย/กฎระเบียบเหลานั้นไมไดมีความจําเปนอีกตอไปหรือสามารถลด
ความเขมงวดลงได
ประเด็นที่ (3) JTEPA เปนไปตามความตกลง WTO และเทาที่ผานมาความตกลง WTO
ไมเคยมีปญหากับอนุสัญญาระหวางประเทศใดๆ มากอนรวมทั้งอนุสัญญาบาเซล นอกจากนี้ JTEPA ได
มีบทบัญญัติในขอ 11 วาดวยความสัมพันธกับความตกลงอื่นวา “ภาคียังคงยืนยันในสิทธิและพันธกรณี
ของตนภายใตความตกลง WTO และความตกลงอื่นๆ ที่ภาคีทั้งสองไดเปนภาคีอยู ในกรณีที่มีความไม
สอดคลองกันระหวาง JTEPA และความตกลง WTO ขึน้ ความตกลง WTO จะชนะ”
ประเด็นที่ (4) ผูนําเขาของเสียอันตรายจากญี่ปุนจะใช JTEPA ฟองรัฐบาลไทยใน
กรณีที่รัฐบาลไทยไมยินยอมใหนําเขาของเสียอันตรายไมได เนื่องจากภายใต JTEPA ภาคเอกชน
จะฟองรองรัฐบาลในบทการคาสินคา กรณีการนําเขา-สงออกไมได แตจะฟองรองไดเฉพาะที่เกี่ยวกับ
บทการลงทุนเทานั้น
ประเด็นที่ (5) การนําเขา-สงออกของเสียอันตรายภายใต JTEPA เปนไปในทํานอง
เดียวกันกับภายใต WTO คือ ไมเกี่ยวของกับการใหความยินยอมตอการนําเขาของเสียอันตรายภายใต
อนุสัญญาบาเซล JTEPA จึงจะไมกระทบตอการใชสิทธิของรัฐบาลที่จะไมยินยอมใหมีการสงออกหรือ
นําเขาของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
ประเด็นที่ (6) การลดอัตราภาษีหมวดรายการสินคาเหลือรอยละ 0 ไมเปนการยืนยัน
ใหมีการนําเขาสินคาได เชนเดียวกับที่ผแู ทนกรมเอเชียตะวันออกไดชี้แจงแลว
4. ประธานอนุกรรมการไดตั้งขอสังเกตที่ประเทศไทยจะมีสิทธิในการอนุญาตหรือไม
อนุญาตการนําเขาสินคาที่มผี ลกระทบตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมภายใต
JTEPA
ไดนั้น
ไมสามารถกระทําไดโดยงาย ตองพิสูจนวาสินคาดังกลาวมีผลกระทบจริง ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานสากล
ที่ทุกประเทศยอมรับ
และตองปฏิบตั ิตามขอตกลงที่เกี่ยวกับการปฏิบัตเิ ยี่ยงคนชาติ
(National
Treatment) หรือไม
5. นางสาวธัญญรัตนฯ ไดชี้แจงตอกรณีขอสงสัยของประธานอนุกรรมการวา JTEPA ไม
มีการกําหนดไมใหมีการหามนําเขาเหมือนขอ 11 ของ GATT แตมีเฉพาะเรือ่ งของการลดภาษี และ
ประเทศไทยยังคงสิทธิทุกประการตามความตกลง GATT ขอ 20 ในการหามนําเขาสินคาที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมได ซึ่งยกเวนใน 2 เงื่อนไข กลาวคือจะตองไมเปนการเลือกประติบัติ
โดยไมมีเหตุผลหรือการกีดกันทางการคาอยางแอบแฝง ตัวอยางเชน หากไทยควบคุมการนําเขาสินคา
บางอยางเพราะถือวาอันตรายตอสุขภาพมนุษย ไทยก็อาจตองมีมาตรการควบคุมที่เทาเทียมกันสําหรับ
สินคาประเภทเดียวกันทีผ่ ลิตภายในประเทศดวย
6. นายธนกฤต เหลืองอาสนทิพย ผูแทนกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดใหขอ มูลวา
คณะเจรจาฯ ของรัฐบาลไทยไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดทาทีการเจรจาใหมีความสอดคลอง
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7. รองประธานอนุกรรมการ ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจ ของอนุสัญญาบาเซล ได
ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการสงเสริมการเปดเสรีการคาระหวางประเทศภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจซึ่ง
นําไปสูการลดกําแพงภาษีสินคาเกือบทุกประเภทวาจะสามารถกาวกายอนุสัญญาระหวางประเทศไดหรือไม
ซึ่งการที่ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาบาเซลในการนําเขาของเสียจึงจําเปนตองปฏิบัตติ ามอนุสัญญา
บาเซลและกฎหมายภายในประเทศอยางเครงครัด ทั้งนี้ ปจจุบันกากของเสียเริ่มกลายเปนสินคาที่มี
มูลคานํามาใชประโยชนได จึงมีการคาขายกากของเสียระหวางประเทศได โดยประเทศไทยอนุญาตใหนํา
กากของเสียเขามารีไซเคิลหรือใชประโยชนเปนวัตถุดบิ ได ซึ่งในประเด็นนี้ นางสาวธัญญรัตนฯ ไดชี้แจงวา
ประเด็นการลดกําแพงภาษีในความตกลง JTEPA ไมสามารถกาวกายอนุสัญญาระหวางประเทศได ตาม
ขอ 11 ใน JTEPA ที่ไดกลาวมาแลว
8. ที่ประชุมไดตั้งขอสังเกตตามขอ 11 วา JTEPA ยืนยันสิทธิของประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุนภายใตความตกลง WTO และความตกลงอื่นๆ ที่ประเทศไทยและประเทศญีป่ ุนเปนภาคี
แตอยางไรก็ตามยังมีขอสงสัยวา JTEPA จะกระทบตอสิทธิและพันธกรณีของประเทศไทย ภายใตความ
ตกลงอื่นๆ ที่ประเทศไทยเปนภาคี แตประเทศญี่ปุนมิไดเปนภาคี โดยเฉพาะกรณีที่ในอนาคต
ประเทศไทยอาจจะใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบาเซล หรือความตกลงพหุภาคี
อื่นๆ โดยที่ประเทศญี่ปุนไมไดใหสัตยาบันดวยหรือไม ซึ่งที่ประชุมไดขอใหฝายเลขานุการฯ ประสาน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพื่อตรวจสอบในประเด็นดังกลาวและแจงใหคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบา
เซลทราบดวย
9. ผูแทนกรมศุลกากร ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรตาม
Harmonized Code ฉบับป ค.ศ. 2007 ขององคกรศุลกากรโลก ซึ่งกําหนดรหัส 10 หลัก โดยจะแยก
รหัสสินคานําเขาที่เปนของเสียที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมออกจากรหัสสินคาทั่วไป ซึ่งเริ่ม
บังคับใชแลวตัง้ แต 1 มกราคม 2550 ขณะนี้กระทรวงการคลังอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงพิกัดอัตรา
ศุลกากรใหสอดคลองตามระบบฮาโมไนซใหม
10. ฝายเลขานุการไดตงั้ ขอสังเกตเรือ่ งพิกัดอัตราศุลกากรในรายการสินคาทีจ่ ะมีการ
ลดภาษีนําเขาใน JTEPA วาควรมีการแยกพิกัดอัตราศุลกากรตามที่กระทรวงการคลังไดปรับปรุงใหม
(10 หลัก) ซึ่งมีการแยกพิกัดอัตราศุลกากรของรายการสินคาที่เปนของเสียอันตรายแยกออกจากของเสีย
ไมอันตราย ทั้งนี้เนื่องจากพิกัดอัตราศุลกากรเดิม 4 หลักนั้น ไดมีการรวมหมวดสินคาอันตรายและไม
อันตรายอยูดวยกัน ยกตัวอยางเชน พิกัด 38.25 ผลิตภัณฑที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันที่ไมไดระบุไวในที่อื่น ประกอบดวยพิกัด 3825.10.00 ขยะเทศบาล เปนของ
เสียไมอันตราย 3825.20.00 ตะกอนจากน้ําเสีย เปนของเสียไมอันตราย ในขณะที่พิกัดอัตราศุลกากร
3825.30.00 ของเสียจากสถานพยาบาล ของเสียที่เปนตัวทําละลายอินทรีย เปนของเสียอันตราย เปนตน
นอกจากนี้พบวาในระหวางป พ.ศ. 2549 ที่ผานมามีรายงานสถิติการนําเขาของเสียอันตรายในพิกัด
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11. ดังนั้นเพื่อประโยชนในการติดตามและกํากับควบคุมการนําเขาของเสียอันตรายมา
ในประเทศไทย ที่ประชุมจึงไดขอใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาปรับแกพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับ
สินคาที่จะมีการลดภาษีนําเขาใน JTEPA ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังไดปรับปรุงใหม โดยใหระบุ
ถึงพิกัดอัตราศุลกากรยอยที่เปนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลและกฎหมายภายในประเทศ ทั้งนี้
มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ
จัดทํารายการพิกัดอัตราศุลกากรที่เปนของเสียอันตรายดังกลาวสงให
สํานักงานเจรจาเขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุนเพื่อดําเนินการเรื่องนี้ตอไป
มติที่ประชุม 1. มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ประสานกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพื่อตรวจสอบใน
ประเด็นขอสงสัยวา การลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) จะมีผลกระทบตอสิทธิ
และพันธกรณีของประเทศภายใตความตกลงอื่นๆ ที่ประเทศไทยเปนภาคี แตประเทศญี่ปุนมิไดเปนภาคี
โดยเฉพาะกรณีที่ในอนาคตประเทศไทยอาจจะใหสัตยาบันตอขอแกไขการหามสงออกของอนุสัญญาบา
เซล หรือความตกลงพหุภาคีอื่นๆ โดยที่ประเทศญี่ปุนไมไดใหสัตยาบันดวยหรือไม
2. มอบหมายใหฝายเลขานุการฯจัดทํารายการพิกัดอัตราศุลกากรทีเ่ ปนของเสียอันตราย
ตามอนุสัญญาบาเซลสงใหสํานักงานเจรจาเขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน กระทรวงการตางประเทศและตั้ง
ขอสังเกตใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาปรับแกพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับสินคาที่จะมีการลดภาษี
นําเขาใน JTEPA ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังไดปรับปรุงใหม โดยใหระบุถึงพิกัดอัตราศุลกากร
ยอยที่เปนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลและกฎหมายภายในประเทศ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมไดเห็นชอบในหลักการในการยกฐานะของคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลจาก
เดิมที่เปนคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ใหเปนคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อใหมีฐานะเทียบเทากับคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอรดัม
และอนุสัญญาสตอคโฮลม
และสามารถตัดสินใจในระดับนโยบายไดมากขึน้
โดยมอบหมายให
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
จัดทําวาระเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษและ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณา ตอไป โดยปรับปรุงองคประกอบใหประธานเปนระดับรอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติที่
ไดรับมอบหมาย ใหอนุกรรมการเปนผูแทนระดับกรม และเพิ่มผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณในการจัดการของเสียอันตราย
และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาบาเซล
เพื่อใหสอดคลองกับฐานะของคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอรดัมและอนุสัญญา
สตอคโฮลม
และใหสามารถแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึง่ เรื่องใดภายใตกรอบของ
คณะอนุกรรมการอนุสญ
ั ญาบาเซลได
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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