เอกสารแนบ 1
สิ่งที่สงมาดวย 1
รายงานการประชุม
คณะทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของเสีย
ที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
ครั้งที่ 2-2/2552
วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 – 12.00 น.
หองประชุม 204 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูมาประชุม
1. นางสุณี ปยะพันธุพงศ
ประธาน
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
2. นายสมนึก ชาตะศิริกุล
ผูทํางาน
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
3. นางสาววรวิทย หมื่นทอง
ผูทํางาน
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
สํานักบริหารการคาสินคาทั่วไป กรมการคาตางประเทศ
4. นายรังสรรค คําราชา
ผูทํางาน
เจาหนาที่กฎระเบียบและการคาระหวางประเทศ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
5. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูทํางานและเลขานุการรวม
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
6. นายภัทรพล ลิ้มภักดี
ผูทํางานและเลขานุการรวม
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นางพรสุภา วิทยาสุข

ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. นางสาวทัศนีย บริบ ูรณ
สมาชิกกลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและ
วัสดุเหลือใช สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3. นางสาวเบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์ นั กวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํา นั กจั ดการกาก
ของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสมพร พยุงศักดิ์สถาพร
2. นางพรภัทร โกมลหทัย
3. นางสาวมกรา ทัพพุน

นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1-1/2552 วันที่ 18 มีนาคม 2552
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุง บัญชีรายชื่อ
และกํา หนดพิกัด อัต ราศุล กาการของของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยา ยขา มแดนภายใตกฎหมายที่
เกี่ยวของ ครั้งที่ 1-1/2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 แลวเสร็จและเวียนใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเมื่อ
วัน ที่ 23 เมษายน 2552 โดยผูทํางานได แจงความเห็นให แกไขรายงานดังกลาว จํานวน 8 รายการ ซึ่ ง
ฝายเลขานุการฯ ไดแกไขตามความเห็นดังกลาวเรี ยบรอยแลว ทั้งนี้ ในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้ง ที่
2-2/2552 คณะทํา งานฯ มีม ติเห็นชอบใหแ กไขรายงานเพิ่มเติม ในหนา 6, 10 และ 11 ขอ สัง เกตของ
ผูแทนกรมศุลกากรจากเดิม “...นางสมพรฯ...” เปน “...นางสาวสมพรฯ...” และไดพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุง บัญชีรายชื่อและ
กํ า หนดพิ กัด อัต ราศุล กาการของของเสี ย ที่ ควรควบคุม การเคลื่ อนย า ยข า มแดนภายใตก ฎหมายที่
เกี่ยวของ ครั้งที่ 1-1/2552 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552
วาระที่ 3 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 แผนการดํ า เนิน งานของคณะทํ า งานเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ และ
กํ า หนดพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรสํ า หรั บ ของเสี ย ที่ ค วรควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยข า มแดนภายใต
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ฝายเลขานุ การฯ ได นํ า เสนอรายละเอีย ดเพิ่ ม เติม เกี่ยวกับกรอบแผนการดํา เนิ น งานของ
คณะทํางานฯ ในการประชุมแตละครั้งใหที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบดวย การจัดประชุมคณะทํางานฯ 3 ครั้ง
เพื่อ ติดตามการดํา เนิ นงานปรับปรุงแก ไขบัญชี รายชื่ อฯ ตามขอ เสนอที่ ได รับความเห็นชอบแลว และ
พิจารณาขอเสนอการปรับปรุง บัญชีรายชื่อฯ เพิ่มเติ ม กอนรวบรวมผลการดําเนิ นงานของคณะทํางานฯ
และจัด ทําขอเสนอการปรับ ปรุงบัญ ชีรายชื่อฯ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการอนุ สัญญาบาเซลพิจ ารณาให
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ความเห็น ชอบและมอบหมายหนว ยงานที่เ กี่ย วข องประกาศกํา หนดควบคุมหรือปรั บปรุงแกไขบัญชี
รายชื่อของเสีย ที่ควรควบคุมภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งจั ดทํารายการข อมูลการปรับปรุงบัญชี
รายชื่อฯ สําหรับแจงสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองกอน
แจงสํานักเลขาธิการฯ ตอไป นอกจากนี้ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขอเสนอขอขยายเวลาการ
ดําเนินงานของคณะทํางานฯ จากเดิมที่ครบกําหนดเวลาดําเนินงานตั้งแตเ ดือนเมษายน 2552 ออกไป
จนถึงเดือนตุลาคม 2552 และคาดวาจะเสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 27-1/2552 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
ทั้ ง นี้ คณะทํ า งานฯ ได ตั้ ง ข อ สั ง เกตต อ การนํ า เรื่ อ งขอขยายเวลาการดํ า เนิ น งานของ
คณะทํางานฯ เสนอตอคณะอนุ กรรมการอนุ สัญ ญาบาเซลวา ควรปรับ เพิ่ม ขอความเห็นชอบกับ กรอบ
แผนงานของคณะทํา งานฯ และความเห็นชอบในหลักการของขอเสนอการปรั บปรุงบัญชีรายชื่อฯ ไป
พรอมกันเพื่อใหคณะทํางานฯ สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับ ทราบแผนการดํา เนิ นงานของคณะทํ างานเพื่ อพิจารณาปรับ ปรุ งบั ญชี
รายชื่ อและกํา หนดพิ กัด อัต ราศุล กากรสํ า หรั บ ของเสี ยที่ ควรควบคุมการเคลื่ อนยา ยขา มแดนภายใต
กฎหมายที่ เกี่ยวข อง ตามที่ฝ า ยเลขานุ การฯ เสนอ และมอบหมายใหฝ า ยเลขานุการฯ นํ าเรื่องเสนอ
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจ ารณาให ความเห็นชอบกับการขอขยายเวลาการดําเนิ นงานของ
คณะทํา งานฯ จนถึงเดือนตุลาคม 2552 พรอมทั้งปรับ เพิ่ มขอเสนอใหความเห็น ชอบกับกรอบแผนงาน
ของคณะทํางานฯ และความเห็นชอบในหลักการของขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 ขอเสนอใหปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของเสียที่
ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
ฝา ยเลขานุการฯ เสนอใหที่ ประชุมพิจารณา ข อเสนอใหป รับปรุ งบั ญชีรายชื่อและกํา หนด
พิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. รายการของเสียที่ควรกําหนดหามนําเขามาในราชอาณาจักร จํานวน 5 รายการ ไดแก (1)
ของเสียที่เปน วัสดุห รือสิ่งของซึ่ง มีหรือปนเปอนดวยสารประเภทโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิ ล (สารพีซี บี)
และ/หรือโพลีคลอริเนทเต็ดเทอรฟนิล (สารพีซีที) และ/หรือโพลีโบรมิเต็ดไบฟนิล (สารพีบีบี) (2) ของเสีย
ประเภทเศษหรื อชิ้ นส วนอุป กรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสที่มีส วนประกอบ ซึ่งไดแก แกว จากหลอด
Cathode-ray และ Activated glass อื่นๆ และของเสียแกวจากหลอดแกว Cathode-ray และ Activated
glass อื่นๆ (3) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ทั้งที่อยูใ นสภาพสมบูรณและแยกสวน และของเสียประเภท
แบตเตอรี่ที่ยังไมไดแยกประเภท (4) ของเสียแอสเบสตอส (Waste asbestos) ในรูปฝุน (Dusts) และ
เสนใย (Fibres) และ (5) ของเสียที่ประกอบหรือปนเปอนดวยสารใดๆ ของสารโพลีคลอริเนทเต็ดไดเบน
โซ-ฟวแรน (Any Congenor of Polychlorinated dibenzo-furan) หรือสารโพลีคลอริเ นทเต็ดไดเบนโซไดออกซิน (Any Congenor of Polychlorinated dibenzo-dioxin)
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2. การปรับปรุงบัญชีรายชื่อของเสียเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชี
รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาบาเซล
3. การกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของของเสียเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่ อง บัญชี รายชื่ อวัต ถุอัน ตราย พ.ศ. 2538 และที่แ กไ ขเพิ่มเติม ซึ่ งฝา ยเลขานุการฯ ไดจัดทํ าขอมู ล
สนับ สนุนเกี่ยวกั บรายการของเสีย อัน ตรายตามที่สํานั กเลขาธิ การอนุ สัญ ญาบาเซลได เคยจั ดทํ าข อมูล
พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาโมไนซไว ใหกรมศุลกากรแลว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552
4. การกําหนดหลักเกณฑการพิสู จนวาเปน ของเสียอันตรายตามอนุสั ญญาบาเซล โดยใช
แนวทางการพิ สู จ น ลั กษณะและสมบั ติข องสิ่งปฏิ กู ล หรื อวั ส ดุที่ไมใ ชแ ลว ที่เ ป น ของเสีย อัน ตรายตาม
ภาคผนวก 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่ง ปฏิกูลหรื อวั สดุที่ไ มใชแลว พ.ศ.
2548 ออกตามความในกฎหมายวาดวยโรงงานอุตสาหกรรม
5. การควบคุมของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือน โดยกํา หนดเงื่อนไขใหอนุญาตของเสีย
ดังกลาวซึ่ งสามารถนํา ไปรี ไซเคิล ได ห รื อเป น วัตถุดิ บ ในกระบวนการผลิต ในโรงงานอุต สาหกรรมได
ทั้งหมดโดยไมตองผานกระบวนการคัดแยกอีก
ที่ประชุมไดอภิปรายขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ ดังกลาวอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
1. ขอเสนอรายการของเสียที่ควรกําหนดหามนําเขามาในราชอาณาจักร โดยอาศัยอํานาจแหง
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 เนื่องจากมีขอดี
คือครอบคลุ มสินค าทุกประเภทและใชเวลาในการดําเนินการจนไดประกาศในราชกิจจานุเบกษานอยกวา
การอาศั ยพระราชบัญ ญัติวั ตถุอัน ตราย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ที่ ผานมาได มีกรณีที่ กํา หนดหา มนํ าเขา
ของเสียอื่ นโดยอาศัยพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและนําเขามาใชราชอาณาจักรฯ ดังกลาวแลว อาทิ
ยางรถที่ ใชแลว เศษพลาสติก เปนต น โดยรายการของเสี ยที่ควรกําหนดหามนํ าเข ามาในราชอาณาจั กร
จํานวน 5 รายการ ไดแก
1.1 ของเสี ย ที่ เ ป น วั ส ดุ ห รื อ สิ่ ง ของซึ่ ง มี ห รื อ ปนเป อ นด ว ยสารประเภทพี ซี บี ฯ ซึ่ ง
ฝา ยเลขานุการฯ เสนอวา มีขอ ดีคือ ประเทศไทยไมมี โรงงานใดที่ไ ดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในการบําบัดหรือกํา จัดน้ํามัน หมอแปลงไฟฟาที่มีสารพี ซีบีปนเปอน ประกอบกับ ขอมูลจาก
สภาหอการคาแหงประเทศไทยพบวาผูประกอบการไมไดรับ ผลกระทบตอการกําหนดหามนําเขารายการ
ของเสียดัง กลา ว และข อมูล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา ไมมีการนํ าเขารายการของเสียดังกลาว
เขามาในราชอาณาจักร จึงเห็นชอบกับขอเสนอกําหนดหามนําเขาวัสดุหรือสิ่งของซึ่งมีหรือปนเปอนดวย
สารประเภทพีซีบีฯ เขามาในราชอาณาจักร
1.2 ของเสียประเภทเศษหรือชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกสที่ มีสวนประกอบ
ซึ่ง ไดแก แกวจากหลอด Cathode-ray และ Activated glass อื่นๆ และของเสียแกวจากหลอดแกว
Cathode-ray และ Activated glass อื่นๆ โดยการแยกพิจารณาเฉพาะกรณีของเสียประเภทเศษแกว ซึ่ง
ฝายเลขานุการฯ เสนอวามีขอดีคือโรงงานรีไซเคิล CRT ที่ใชเศษแกวเปนวัตถุดิบในประเทศไทยหยุด
ดําเนินการแลวทั้งหมดตั้งแตกลางป พ.ศ. 2551 จึงไมมีความจําเปน ในการอนุญาตใหนําเขาเศษแกวเขา
มาในประเทศ ประกอบกับ ข อมู ลจากสภาหอการคา แห งประเทศไทยพบว า ผูป ระกอบการไม ไดรั บ
ผลกระทบตอการกําหนดหามนําเขารายการของเสียดังกลาว อยางไรก็ตาม กรณีของชิ้นสวนอุปกรณฯ ที่
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มีลักษณะเปน หลอดแกวยังมีการอนุญาตให นํา เขา มาเพื่อซอมแซม ดัดแปลง คัด แยกหรือแปรสภาพได
โดยกํ า หนดเงื่ อ นไขตามประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง เงื่ อ นไขในการอนุ ญ าตให นํ า
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550 ลงวั น ที่ 13 กั น ยายน 2550 ซึ่ ง ข อ มู ล จากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมพบว า แม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตและการใชป ระโยชนจากจอภาพ CRT เปนจอภาพแบบ Liquid Crystal
Display (LCD) หรือจอ Plasma แตยังพบขอมูลการนําเขาชิ้น สวนอุปกรณดังกลาวโดยเฉพาะเครื่องถาย
เอกสารและโทรทัศนซึ่งมีการนํา เขาหลอด CRT มาเพื่อผลิตโทรทัศนแลวสงออกไปนอกราชอาณาจักร
มากกวารอยละ 95 จึงอาจสงผลกระทบตอผูประกอบการได
ที่ป ระชุมเห็นชอบกับ ขอ เสนอกํา หนดหา มของเสียเฉพาะเศษแกวจากหลอด Cathode-ray
และ Activated glass อื่นๆ และของเสียแกวจากหลอดแกว Cathode-ray และ Activated glass อื่นๆ
โดยไมรวมชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีสวนประกอบซึ่งไดแ ก แกวจากหลอด Cathoderay และ Activated glass อื่นๆ ทั้งนี้ นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งขอสังเกตวาอาจ
เกิดความยุงยากในทางปฏิบัติเนื่องจากไมมีการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรของจอ Monitor วาเปนชนิ ด
CRT และ LCD
1.3 แบตเตอรี่ ช นิ ด ตะกั่ว -กรด ทั้ งที่ อ ยู ใ นสภาพสมบู ร ณแ ละแยกส ว น และของเสี ย
ประเภทแบตเตอรี่ที่ยังไมไดแยกประเภท โดยการแยกพิจารณาเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว -กรด ทั้งที่อยู
ในสภาพสมบู รณ และแยกส วน ตามข อสั งเกตของนายภั ทรพลฯ ผู แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่วา
หากอางมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เมื่อวัน ที่ 15 ธันวาคม 2536 ในเบื้องตนควรหามของเสีย
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณและแยกสวนกอน เพื่อใหสอดคลองกับมติดังกลาว ซึ่ง
มิ ได กล า วถึง การหา มแบตเตอรี่ ป ระเภทอื่น ซึ่ งฝ า ยเลขานุ การฯ เสนอว า มี ข อดี ของการหา มนํ า เข า
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณและแยกสวน เพื่อใหสอดคลองตามมติคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติดังกลาว ประกอบกับขอมูลจากสภาหอการคาแหงประเทศไทยพบวาผูประกอบการ
ไม ได รั บ ผลกระทบตอ การกํ า หนดห า มนํ า เข า รายการของเสี ย ดั ง กล า ว และข อ มู ล จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมพบว าไม มีการนํ าเข าแบตเตอรี่ ชนิ ดตะกั่ ว -กรด (วั ตถุ อัน ตรายลํ าดั บที่ 17 บั ญชี ข. ทาย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่ องบัญชีรายชื่อวั ตถุอั นตราย พ.ศ. 2546 ลงวัน ที่ 22 กันยายน 2546)
ยกเวน มีการสงออกของเสียประเภทแบตเตอรี่ที่ยังไมไดแยกประเภท (วัตถุอัน ตรายลําดับที่ 18 บัญชี ข.
ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ) จึงเห็นชอบกับขอเสนอกําหนดหามนําเขาแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
ทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณและแยกสวนเขามาในราชอาณาจักร
1.4 ของเสียแอสเบสตอส (Waste asbestos) ในรูปฝุน (Dusts) และเสนใย (Fibres) ซึ่ง
ฝายเลขานุการฯ เสนอวามีขอดีคือ เพื่อใหสอดคลองกับการกําหนดใหแอสเบสตอสเปนวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 4 (ยกเวนแตแ อสเบสตอส ประเภท crysotile ที่ยัง กํา หนดเปนวัตถุอั นตราย ชนิดที่ 3) และไม มี
ความจํา เป นในการอนุญ าตการนํา เข าของเสีย แอสแบสตอสมาในประเทศไทย ประกอบกับ ขอมูล จาก
สภาหอการคาแหงประเทศไทยพบวาผูประกอบการไมไดรับ ผลกระทบตอการกําหนดหามนําเขารายการ
ของเสียดัง กลา ว และข อมูล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา ไมมีการนํ าเขารายการของเสียดังกลาว
เข า มาในราชอาณาจั ก ร จึ ง เห็ น ชอบกั บ ข อเสนอกํ า หนดห า มนํ า เข า ของเสี ย แอสเบสตอส (Waste
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asbestos) ทั้งในรูปฝุน (Dusts) เสนใย (Fibres) และ Articles เขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ นางสาวสมพรฯ
ตั้งขอสังเกตวาในทางปฏิบัติควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบการนําเขาของเสียแอสเบสตอสหรือสารแอสเบสตอส
โดยการสํ า แดงใบรั บ รองชนิ ด และคุ ณสมบั ติจ ากแหล ง กํา เนิ ด ประกอบการพิ จ ารณาใหอนุ ญ าตของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1.5 ของเสี ยที่ป ระกอบหรือปนเปอนดวยสารใดๆ ของสารโพลีคลอริ เนทเต็ดไดเบนโซฟว แรน หรื อสารโพลีคลอริเ นทเต็ดไดเบนโซ-ไดออกซิน ซึ่ง ฝา ยเลขานุการฯ เสนอว ามี ขอดีคื อเพื่อให
สอดคลองตามอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขา
เป นภาคีแลวตั้งแตป 2548 และไดกําหนดมาตรการในการลดหรือเลิ กการปลอยไดออกซิน และฟ วแรน
แลว ประกอบกับขอมูลจากสภาหอการคาแหงประเทศไทยพบวาผูประกอบการไมไดรับผลกระทบตอการ
กําหนดหามนําเขารายการของเสียดังกลาว และขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวาไมมีการนํา เขา
รายการของเสีย ดังกลา วเขา มาในราชอาณาจัก ร จึงเห็นชอบกับ ขอเสนอกํ าหนดหา มนํา เข าของเสี ยที่
ประกอบหรือปนเปอนดวยสารใดๆ ของสารโพลีคลอริเนทเต็ดไดเบนโซ-ฟวแรน หรือสารโพลีคลอริเนทเต็ด
ไดเบนโซ-ไดออกซิน เขามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ไม รวมกรณีที่สารดังกลา วเกิดขึ้ นจากปฏิบัติงานโดย
ไมไดตั้งใจภายในประเทศ
2. ข อเสนอการปรับ ปรุงบัญชีร ายชื่ อของเสียเคมีวั ตถุ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่ องบัญ ชีรายชื่อวัตถุอัน ตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่ม เติม ซึ่ งเพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอรายการ
ของเสียที่ควรกําหนดหามนําเขามาในราชอาณาจักรตามขอ 1 จึงเห็นชอบใหปรับปรุงบัญชีรายชื่อของเสีย
เคมีวัตถุ จํานวน 3 รายการ คือ ลําดับที่ 19 47 และ 61 ตัดรายชื่อของเสียเคมีวัตถุ จํานวน 6 รายการ คือ
ลํา ดับที่ 17 18 20 24 43 และ 55 ในบัญชี ข ตามประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่องบัญชี รายชื่ อวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2546 ลงวั นที่ 22 กัน ยายน 2546 และปรั บปรุ งบั ญชีรายชื่อของเสี ยเคมีวั ตถุ จํ านวน 1
รายการ คือ ลําดับที่ 1 ในบัญชี ข ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 26 มกราคม 2549
3. เห็นชอบกับข อเสนอการกําหนดพิ กัดอั ตราศุ ลกากรของของเสี ยเคมี วั ตถุ ตามประกาศ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เรื่ อ ง บั ญชี ร ายชื่ อ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. 2538 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยให
ฝายเลขานุ การฯ ประสานกรมศุลกากรเพื่ อตรวจสอบและจัดทําขอมูลการกําหนดพิกัดอัตราศุ ลกากรของ
ของเสียเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไข
เพิ่ มเติ ม และเสนอต อคณะอนุ กรรมการอนุสัญญาบาเซลพิ จารณาต อไป ทั้งนี้ นางสาวสมพรฯ ผู แทน
กรมศุล กากรได ใหขอมูลเพิ่ม เติม ตอที่ป ระชุม วาความเปนไปได ในการกํา หนดพิกัด อัต ราศุลกากรของ
ของเสียเคมีวัตถุนาจะดําเนินการในชวงที่มีการปรับแกพิกัดอัตราศุลกากรขององคการศุลกากรโลก (WCO)
ซึ่งกําหนดใหมีการทบทวนทุก 5 ป ทั้งนี้ คาดวาครั้งตอไปจะดําเนินการในชวงป ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) และ
นางพรภัทรฯ ผูแทนกรมศุลกากร เสนอให มีการกําหนดรหัสสถิติของของเสียอั นตรายเพิ่ม เติมจากพิกัด
อัตราศุลกากรที่ใชอยูเดิม
4. เห็นชอบกับการกําหนดหลักเกณฑการพิสูจน วาเปนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
โดยใชแนวทางการพิสูจนลักษณะและสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตาม
ภาคผนวก 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548
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ออกตามความในกฎหมายวาดวยโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไดตั้งขอสั งเกตวาเกณฑการพิสูจนดังกลา วอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติกรณีของเสียที่ พิสูจนแลววาเป น
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใ ชแลว ถาเขาขายเปนอันตรายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แตอาจไม
สามารถตีกรอบเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุตามบัญชีของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ได
5. เห็นชอบกับขอเสนอการควบคุมของเสียที่เก็บ รวบรวมจากบา นเรือน โดยอาศัยอํา นาจ
แหง พระราชบั ญญัติ การส งออกไปนอกและการนํา เขา มาในราชอาณาจั กรซึ่ งสิ นคา พ.ศ. 2522 โดย
กําหนดเงื่อนไขใหอนุญาตของเสียดังกลาวซึ่งสามารถนําไปรีไซเคิลไดหรือเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต
ในโรงงานอุต สาหกรรมได ทั้ง หมดโดยไม ตอ งผา นกระบวนการคัดแยกอี ก ทั้งนี้ นายวรวิทยฯ ผูแ ทน
กรมการคาตา งประเทศ ไดชี้แจงตอที่ป ระชุ มว าในหลัก การพระราชบัญญัติการสง ออกไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 สามารถกําหนดมาตรการควบคุมการนําของเสียเขามาใน
ราชอาณาจักรได อยางไรก็ตาม ควรพิจารณาวา มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับ เรื่ องดังกลา วที่สามารถใชใน
การกําหนดมาตรการควบคุมการนําเขาของเสียโดยตรงหรือไมดวย
มติที่ประชุม
1. เห็น ชอบใหฝายเลขานุการฯ จัดทํา วาระเสนอตอคณะอนุ กรรมการอนุสั ญญาบาเซลเพื่อ
(1) ขอความเห็นชอบกับ กรอบแผนงานคณะทํา งานฯ (2) ขอขยายเวลาการดําเนิน งานคณะทํา งานฯ
จนถึงเดือนตุลาคม 2552 และ (3) ความเห็น ชอบในหลั กการขอเสนอการปรั บ ปรุ งบั ญชีร ายชื่อและ
กํา หนดพิกัดอัตราศุล กากรสํา หรั บ ของเสีย ที่ควรควบคุม การเคลื่อนย า ยข า มแดนภายใต กฎหมายที่
เกี่ยวของ และเวียนใหคณะทํางานฯ พิจารณารับรองกอนเสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลตอไป
2. เห็น ชอบใหฝายเลขานุการฯ นําขอเสนอรายการของเสียที่ควรกําหนดห ามนํา เข ามาใน
ราชอาณาจักร จํานวน 5 รายการ ตามที่เสนอ เสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เพื่อมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษประสานกระทรวงพาณิชยดําเนินการ
3. เห็นชอบในหลั กการขอเสนอการปรับปรุงบัญชีร ายชื่อและในหลักการใหปรั บปรุงบัญชี
รายชื่อของเสียเคมีวั ตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชี รายชื่ อวัตถุอั นตราย พ.ศ. 2538
และที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ให ส อดคล องกั บ การกํ า หนดห า มนํ า เข า ของเสี ย เข า มาในราชอาณาจั กร และ
มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ นําขอเสนอดังกลาวเสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลตอไป
4. เห็นชอบใหฝายเลขานุการฯ นําขอเสนอการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรหรือรหัส สถิติของ
ของเสียเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรม เรื่ อง บัญชีรายชื่อวัตถุ อันตราย พ.ศ. 2538 และที่
แกไขเพิ่มเติม เสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจารณามอบหมายใหกรมศุล กากรพิจารณา
ดําเนินการกําหนดพิกัด อัตราศุลกากรหรือรหัสสถิติ ของของเสียเคมีวัตถุ และมอบหมายใหกรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรมดํ า เนิ น การพิ จ ารณาปรั บ แก บั ญ ชี ร ายชื่ อ ของเสี ย เคมี วั ต ถุ (ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชี รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม และประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ) เพื่อกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรหรือรหัสสถิติของของเสีย และกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการพิจารณากําหนดพิกัดอัตราศุลกากรหรือรหัสสถิติของของเสียที่จะหามนําเขามาในราชอาณาจักร
จํานวน 5 รายการ ตามมติขอ 2 ในประกาศกระพาณิชยตอไป เมื่อกรมศุลกากรดําเนินการแลวเสร็จ
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5. เห็นชอบใหฝายเลขานุการฯ นําขอเสนอการกําหนดหลักเกณฑการพิสูจนวาเปนของเสีย
อัน ตรายตามอนุสัญญาบาเซล เสนอตอคณะอนุ กรรมการอนุสัญ ญาบาเซลพิ จารณามอบหมายใหกรม
ควบคุมมลพิษรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการเรื่องดังกลาวตอไป
6. เห็นชอบในหลักการการควบคุมการนําเขาของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือน โดยกําหนด
เงื่อนไขใหอนุญ าตของเสี ยดังกลาวซึ่งสามารถนําไปรีไซเคิล ไดหรื อเปน วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ใน
โรงงานอุตสาหกรรมไดทั้งหมดโดยไมตองผานกระบวนการคัดแยกอีก และมอบหมายใหฝา ยเลขานุการฯ
นํ า เสนอคณะอนุ กรรมการอนุ สั ญญาบาเซลพิ จ ารณามอบหมายให กรมควบคุม มลพิ ษ หารื อ ร ว มกับ
กระทรวงพาณิชยดําเนินการเรื่องดังกลาวตอไป
วารที่ 5

เรื่องอื่นๆ
ไมมี

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวมกรา ทัพพุน
ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูตรวจรายงานการประชุม

