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คณะทํางานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของเสีย
ที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
ครั้งที่ 1-1/2552
วันที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น.
หองประชุม 204 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
ผูมาประชุม
1. นางสุณี ปยะพันธุพงศ
ประธาน
ผูอํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
2. นายสมนึก ชาตะศิริกุล
ผูทํางาน
นักวิชาการศุลกากร ระดับชํานาญการ
สํานักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
3. นางสาวขานขนิษฐ อัมพุประภา
ผูทํางาน
นักวิชาการพาณิชย ระดับชํานาญการ
สํานักมาตรการทางการคา กรมการคาตางประเทศ
4. นางสาวทัศนีย บริบูรณ
ผูทํางาน
สมาชิกกลุมอุตสาหกรรมการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
5. นายบัณฑูร วงศสีลโชติ
ผูทํางาน
รองประธานคณะกรรมการกฎระเบียบและการคาระหวางประเทศ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
6. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร
ผูทํางานและเลขานุการรวม
ผูอํานวยการสวนของเสียอันตราย
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
7. นายภัทรพล ลิ้มภักดี
ผูทํางานและเลขานุการรวม
ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
8. นางสาวเบญจวรรณ โชคชัยตระกูลโพธิ์
ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดับชํานาญการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)
1. นางพรสุภา วิทยาสุข
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสมพร พยุงศักดิ์สถาพร
2. นางสาวพรภัทร โกมลหทัย
3. นางสาวสุกัญญา ใจชื่น
4. นายรังสรรค คําราชา
5. นายภัทรพล ตุลารักษ
6. นางสาวมกรา ทัพพุน

ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิชาการศุลกากร ระดับชํานาญการ
สํานักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
นักวิชาการศุลกากร ระดับชํานาญการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร
คณะกรรมการกฎระเบียบและการคาระหวางประเทศ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
เจาหนาที่กฎระเบียบและการคาระหวางประเทศ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดับชํานาญการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดับปฏิบัติการ
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ที่ 2/2551 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
นางสุ ณี ป ยะพัน ธุพ งศ ประธานคณะทํา งานเพื่อพิจ ารณาปรั บ ปรุงบัญชีร ายชื่อ และ
กํา หนดพิกัดอัตราศุล กากรสํา หรั บ ของเสีย ที่ควรควบคุม การเคลื่อนย า ยข า มแดนภายใต กฎหมายที่
เกี่ยวของ แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 1-1/2551 เมื่อ
วัน ที่ 15 กันยายน 2551 เห็น ชอบใหแต งตั้ง คณะทํางานเพื่อพิจารณาปรั บปรุง บัญชีรายชื่อและกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
ประกอบดวย ผูอํา นวยการสํานักจัด การกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เปนประธาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ 5 หนวยงาน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการคา ตางประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย รวมเปนคณะทํา งาน และให
เจา หนาที่ส วนบริหารจัด การกากอุตสาหกรรมระหวา งประเทศ สํานัก บริห ารจัด การกากอุ ตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจาหนาที่สวนของเสียอัน ตราย สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุม มลพิ ษ ร วมกัน ปฏิ บั ติหน า ที่ฝ า ยเลขานุ การ ทั้งนี้ คณะทํา งานฯ มี หน า ที่พิ จ ารณาจั ดทํา
ข อเสนอการปรั บ ปรุ ง การกํา หนดบั ญชี ร ายชื่ อ พิกัดอัตราศุลกากร และแนวทางการควบคุม สํา หรั บ
ของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จ ภายใน 6 เดือน เพื่อ
เสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล คณะกรรมการและคณะอนุก รรมการอื่น ๆ พิจ ารณา จัด ทํา
ขอมูลรายการของเสียอันตรายที่ควบคุมตามกฎหมายแหงชาติ ภายใตอนุสัญญาบาเซล เพื่อแจงตอสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาบาเซล ตามขอ 3 ของอนุสัญญาบาเซล รายงานความกาวหน าของการดําเนิ นงานตอ
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คณะอนุ ก รรมการอนุ สั ญ ญาบาเซลเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น โดยฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ได แ จ ง คํ า สั่ ง
คณะอนุก รรมการอนุ สัญญาบาเซล ที่ 2/2551 ลงวั นที่ 9 ตุล าคม 2551 แตงตั้งคณะทํา งานดัง กล าวให
หน ว ยงานที่เ กี่ย วของทราบและเชิญ จัดสง ผูแ ทนเข า รว มในคณะทํ า งานฯ ดังกล าวแล ว เมื่อ วัน ที่ 15
ตุล าคม 2551 พรอมทั้ง ได จัด ทํา ทํา เนี ยบคณะทํางานฯ ซึ่ งประกอบดว ยรายละเอียดชื่ อ ตําแหนง และ
สถานที่ติดตอของผูแทนหนวยงานที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะทํางานแลวเสร็จ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบคํา สั่ งคณะอนุ กรรมการอนุ สั ญญาบาเซล ที่ 2/2551 ลงวั น ที่ 9
ตุล าคม 2551 แตงตั้งคณะทํางานเพื่ อพิ จารณาปรับ ปรุง บั ญชี ร ายชื่ อและกํา หนดพิกัด อัต ราศุลกากร
สํ า หรั บ ของเสี ย ที่ ค วรควบคุ ม การเคลื่ อ นย า ยข า มแดนภายใต ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งและทํ า เนี ย บ
คณะทํางานฯ
วาระที่ 2 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
2.1 บัญชี รายชื่อของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่ควบคุม และหามการเคลื่อนยาย
ขามแดนในปจจุบัน
ฝายเลขานุการฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตรายและของเสียอื่น โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานผูมีอํานาจไดกําหนดรายการของเสีย
อนุ สั ญญาบาเซล ภาคผนวก 1 เป น วั ต ถุอัน ตรายชนิ ด ที่ 3 ในหมวดของเสี ย เคมี วั ตถุ ต ามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2538 ซึ่งตอมา
ไดยกเลิกและแกไขใหเปนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2543 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 กัน ยายน 2546 ตามมติ ที่ป ระชุมใหญภาคีอ นุสัญญาบาเซล สมัย ที่ 4 และ 6
ตามลําดับ ซึ่งกําหนดของเสียตามภาคผนวก 8 แทนภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาบาเซล รวมทั้งไดออก
ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม เรื่ องบั ญชี ร ายชื่ อวั ตถุอัน ตราย (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2549 ลงวั น ที่ 26
มกราคม 2549 เพื่อกําหนดรายการของเสียเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมใหญภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 7
ดังนั้นผูนําเข าสง ออกของเสียเคมีวัตถุ (ของเสี ยอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล) ตองขออนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ยกเวน ผูผลิตของเสียเคมีวัตถุตามบัญชีทา ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ไม
ต อ งยื่ น ขออนุ ญ าตผลิ ต และไม ต อ งขอขึ้ น ทะเบี ย นวั ต ถุ อั น ตรายตามประกาศประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2543 ทั้งนี้มีหลัก
ในการดําเนินงานโดยแบงของเสียออกเปน 4 กลุม ไดแก
(1) ของเสียอันตรายที่ควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนตามอนุสัญญาบาเซล ไดแก ของเสีย
อัน ตรายตามภาคผนวก 1 ของอนุ สั ญญาบาเซล เว น แตที่ไม เขา ลั กษณะใดลักษณะหนึ่ งที่ร ะบุ ใน
ภาคผนวก 3 ของอนุสัญ ญาฯ และของเสียที่ ไมอยู ในขา ยของเสีย อันตรายตามภาคผนวก 1 ของ
อนุสัญญาฯ แตไดรับการนิยามหรือไดรับการพิจารณาวาเปนของเสียอันตรายโดยกฎหมายภายในของภาคี
ผูสงออก ผูนําเข า หรื อผูถู กนํ าผ านแดน สําหรับ ประเทศไทยได อาศัย อํา นาจตามพระราชบั ญญัติวัตถุ
อัน ตราย พ.ศ. 2535 เป นกฎหมายหลัก ในการควบคุมการเคลื่ อนยา ยข ามแดนของเสียอัน ตรายตาม
อนุสัญญาบาเซล
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(2) ของเสียอันตรายที่หามการเคลื่อนยายขามแดน ไดแก แบตเตอรี่ใชแลวหรือแผนธาตุที่
อยู ในแบตเตอรี่ ใช แลว ตามมติ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้ งที่ 6/2536 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2536
(3) ของเสี ยอื่นที่ควบคุมการเคลื่อนย ายข ามแดน ไดแก (3.1) เครื่ องใชไฟฟ าและอุ ปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวและชิ้นสวนอุปกรณหรือสวนประกอบของเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชแล ว ไดรั บ การกํา หนดโดยกระทรวงอุต สาหกรรมใหเป น วัตถุอัน ตรายชนิ ดที่ 3 ในบั ญชี ข ทา ย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546 ซี่ง
ผู นํ า เข า ต องขออนุ ญ าตจากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมและปฏิ บั ติตามเงื่ อนไขประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่องเงื่อนไขการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุ
อัน ตรายเข ามาในราชอาณาจักร (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กันยายน 2550 แตผูผลิต ผูมีไว ใน
ครอบครอง ผูสงออกและผูนําเขาจํานวนไมเกิน 2 เครื่อง ไดรับ การยกเวนใหไมตองยื่นขออนุญาตและไม
ตอ งขึ้ นทะเบีย น และ (3.2) เศษ เศษตัด และของที่ ใชไมไดซึ่ง เปนพลาสติกไมว าใชแ ลวหรือไมก็ตาม
ไดรับการกําหนดใหเปนสินคาที่ตองอนุญาตการนําเขามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย
วาดวยการนําเสินคาเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2539 และ
กระทรวงพาณิชย ไดมีคําสั่งกระทรวงพาณิชยที่ 281/2541 ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 มอบอํานาจการ
อนุญาตการนํา เขา ใหกระทรวงอุต สาหกรรม ดัง นั้ นการนําเข าเศษ เศษตัด และของที่ใ ชไม ได ซึ่งเป น
พลาสติกจะตองปฏิบั ติตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องหลัก เกณฑในการพิจ ารณาให
ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ เศษตัด และของที่ใชไมไดซึ่งเปน พลาสติกไมวาใชแลวหรือไม
ก็ ต ามเข า มาในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. 2551 ลงวั น ที่ 21 มกราคม 2551 และประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให นําเศษ เศษตัด และของที่ใชไมไดซึ่ง เปน
พลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551
(4) ของเสียอื่นที่หามการเคลื่อนยายขามแดน ไดแก (4.1) ยางรถที่ใชแลว ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย เรื่อง การนํายางรถที่ใชแลวเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 และ
(4.2) แทงเชื้อเพลิง (Refuse derived fuel) ตามมติคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการสิ่งแวดลอม
และอุตสาหกรรม ภายใตคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2546
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 ปญหาอุปสรรคที่ผานมาและขอพิจารณาเกี่ยวกับการจําแนกของเสียอันตรายตาม
อนุสัญญาบาเซลภายใตกฎหมายภายในประเทศ
ฝายเลขานุ การฯ ได รายงานใหที่ประชุ มทราบป ญหาอุป สรรคที่ ผานมาและข อพิ จารณา
เกี่ยวกับการจําแนกของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลภายใตกฎหมายภายในประเทศ ดังนี้
(1) การกําหนดของเสียตามอนุสัญญาบาเซลมีการกําหนดทั้งประเภทของเสียที่ถูกควบคุม
ตามภาคผนวก 1 รายการของเสียที่มีลั กษณะอันตราย ตามภาคผนวก 8 และรายการของเสียที่ไมครอบคลุม
ตามอนุสัญญาบาเซล ตามภาคผนวก 9 รวมทั้งยังกําหนดประเภทลักษณะอันตราย ตามภาคผนวก 3 เพื่อให
สามารถทดสอบความเปนอันตรายของของเสียไดในกรณีที่มีปญหา ในขณะที่ป จจุบันประเทศไทยกําหนด
เฉพาะของเสียอันตรายในภาคผนวก 8 ของอนุสัญญาบาเซลเทานั้น ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหา อาทิ
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(1.1) กรณีการขอนําเขา หมอแปลงไฟฟาใชแลว ที่มีความเขมขนของสาร PCBs นอย
กวา 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จะเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ “ลําดับที่ 19” หรือ “ลําดับที่ 43” ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546 ทําใหเกิดขอ
สงสัยในการบังคับ ใชกฎหมาย ซึ่งหากพิจ ารณาตามภาคผนวก 1 ของอนุสัญญาบาเซลควบคูกัน จะเห็น
วา ของเสีย ดัง กล าวเป นของเสีย ที่ตอ งควบคุ มตามรายการ Y10 ของเสียที่เปนวั สดุและสิ่ง ของซึ่งมีหรือ
ปนเปอนดวยสารประเภท PCBs โดยทันที ไมวาจะมีความเขมขนของสาร PCBs เทาใดก็ตาม
(1.2) การขอนําเขา Cleaned glass cullet from cathode rays tube ระหวางป 25472550 นั้น กระทรวงอุตสาหกรรม พิ จารณาวาเขาขายเปนของเสียเคมีวั ตถุ “ลําดับที่ 20” ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บั ญชีรายชื่ อวั ตถุอัน ตราย พ.ศ. 2546 ดัง กล าวและไม เขา ขายเป นของเสี ย
อันตรายตามอนุสัญญาบาเซล เนื่องจากถือวาเปนของเสียในรายการ B1110 ตามอนุสัญญาบาเซล ดังนั้ น
ผูนํ าเขาตองขออนุญาตการนํ าเขาของเสี ยดังกล าวตามกฎหมายภายในประเทศแตไมตองแจ งและไมตอง
ไดรับการยินยอมการเคลื่อนยายขามแดนตามอนุสัญญาบาเซล
(1.3) กรณี เครื่ องใช ไฟฟ าและอุ ปกรณ อิเล็ กทรอนิ กสที่ใช แล ว กระทรวงอุ ตสาหกรรม
กําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หมวดเครื่องใชไฟฟ าและอุป กรณอิ เล็กทรอนิกสที่ใชแลว และกําหนด
เงื่ อ นไขในการนํ า เข า ตามประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เรื่ อ งเงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให นํ า เข า
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลวที่เปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 กัน ยายน 2550 และตามอนุสัญญาบาเซล รายการ A1180 ของเสียประเภทเศษ
หรือชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเขาขายเปนของเสียเคมีวัตถุ ลําดับที่ 19
(1.4) ความไมชัดเจนการพิจารณาของเสียในภาคผนวก 9 ของอนุสัญญาบาเซลบาง
รายการ เชน “B1100” อาจมีความเปนอัน ตรายใกลเคียงกับ Aluminium Dross และ salt slag ซึ่งเมื่อ
สัมผัสกับ อากาศหรือน้ําทําใหเกิดกาซพิษ ตามที่กําหนดไว ในคูมือ การพิ จารณาของเสี ยตามหลั กเกณฑ
สหภาพยุโ รป ซึ่ งมี ความคล า ยคลึ ง กับ ลักษณะความเป น อัน ตรายในภาคผนวก 3 ของเสีย อัน ตราย
ประเภทที่ 9 รหัส H10 ใหกาซพิษเมื่อสัมผัสกับอากาศหรือน้ํา ตามอนุสัญญาบาเซล
(1.5) การที่ไมส ามารถจําแนกลักษณะและสมบัติของของเสียอันตรายตามอนุสั ญญา
บาเซล ซึ่ง ควบคุมตามภาคผนวก 1 ภาคผนวก 8 และรายการของเสียที่ไมครอบคลุมตามภาคผนวก 9
ของอนุสัญญาบาเซล โดยการพิสูจนลักษณะอันตราย 14 ประเภท ตามภาคผนวก 3 ของอนุสัญญาบาเซล
ขณะที่ประเทศไทยไดกํา หนดของเสียอันตรายไวในรายชื่อวัตถุอันตราย บัญชี ข หมวดของเสียเคมีวัตถุ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบั ญชีร ายชื่อวั ตถุอันตราย พ.ศ. 2546 และต องมี องคประกอบ
ของวั ตถุ อัน ตรายในปริ มาณไมน อยกวาร อยละ 1 โดยน้ํา หนั ก หากเกิน จะถือ ว าเขาขา ยเป นของเสี ย
อันตรายซึ่งไมสอดคลองกับการจําแนกและพิสูจ นลักษณะอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล และการพิสูจน
ลักษณะและสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตรายตามภาคผนวก 2 ของประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548
(2) การขาดความเชื่อมโยงกับ อนุสัญญาระหวางประเทศอื่น เชน สาร PCBs ตาม
อนุ สั ญญาสตอกโฮลมฯ กํา หนดให มีการเลิก ใช สารดังกลา ว ซึ่ งประเทศไทยในฐานะภาคีอนุ สั ญญา
สตอกโฮลมฯ ไดกําหนดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และกําหนดใหเลิกใช PCBs รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช

-6-

ที่มี สาร PCBs เป นสวนประกอบดว ย ภายในป พ.ศ. 2555 ขณะที่ ขอเท็จจริงปรากฏวา ของเสีย ที่มี
ความเขมขนของสาร PCBs นอยกวา 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ถูกกําหนดใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
หมวดของเสียเคมีวัตถุ “ลําดับที่ 19” และ “ลําดับที่ 43” ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ทําใหเกิด
ความไม ส อดคล องกั น ในการบั ง คั บ ใช กฎหมายขึ้ น ในทางปฏิ บั ติต ามอนุ สั ญญาสตอกโฮล ม ฯ และ
อนุสัญญาบาเซล
(3) การกํา หนดของเสียเคมี วัต ถุต ามพระราชบัญญัติวัตถุ อัน ตราย พ.ศ. 2535 และที่
แกไ ขเพิ่มเติม เป นของเสีย อัน ตรายตามอนุสัญ ญาบาเซลนั้ น มิไ ดมี การกํา หนดพิกั ดอั ตราศุล กากรไว
ชัดเจน ทําใหยากแกการควบคุมติดตามตั้งแตตนทางและจากสถิติการนําเขาของเสียอันตรายพบวามีการ
นําเขาของเสี ยเคมีวั ตถุซึ่งเป นของเสี ยอันตรายที่ตองควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล เขามาในประเทศโดย
มิไดรั บอนุญาต เชน พบการนํา เขา ของเสีย ที่เปน ตัว ทําละลายอินทรียอื่น ๆ นอกจากชนิดฮาโลจิเ นเต็ด
จํา นวน 17,891 กิโลกรัม จากสมาพัน ธรัฐ สวิส 2,220 กิโลกรัม จากญี่ปุน 11,960 กิโลกรัม จากสิงคโปร
3,708 กิโลกรัม และจากสหรัฐอเมริกา 3 กิโลกรัม “พิกัด 3825.49.00” ซึ่งของเสียดังกลาวเขาขายเป น
ของเสียเคมีวัตถุ “ลําดับที่ 39” ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.
2546 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546
นอกจากนี้ ประธานไดตั้งขอสังเกตตอที่ประชุมใหหนวยงานที่ประสบปญหาหรืออุปสรรค
เกี่ ย วกับ การดํ า เนิ น งานนํ า เข า ส ง ออกของเสี ย อั น ตรายที่ น อกหนื อ จากฝ า ยเลขานุ ก ารฯ รวบรวม
แลกเปลี่ยนใหที่ประชุมทราบดวย ซึ่งที่ประชุมไดอภิปรายเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
1. นายบัณ ฑูรฯ ผูแทนสภาหอการคาแห งประเทศไทย ตั้งขอสัง เกตเกี่ยวกับการตรวจ
ปลอยสินคาของกรมศุลกากรวาผูตรวจปลอยอาจไมมีความเขาใจถองแทเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรตาม
ระบบฮารโมไนซ ค.ศ. 2002 ของของเสียอันตรายและเสนอใหมีเจาหนาที่ศุล กากรตรวจเปดตูสินคาและ
เก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบวาสอดคลองตามรายการพิกัดฯ ที่ขอนําเขาหรือไม
2. นายสมนึ กฯ ผูแ ทนกรมศุล กากร ไดร ายงานที่ป ระชุม ทราบเกี่ย วกับ การใชร ะบบ
Paperless เพื่ออํา นวยความสะดวกใหแกผูนําเขาโดยผูนําเข าตองแสดงพิกัดอัตราศุลกากรของสินคา ที่
ขอนํา เข าผ านระบบคอมพิวเตอร และมีระบบ Profile ตรวจสอบรายการสิน คาที่ขอนํ าเขา โดยระบบ
Profile จะชว ยคัดกรองสิน คาจากรายละเอียดของสิน คา ที่ผูนําเขาบัน ทึก ลงในระบบ ซึ่งเปนไปตาม
เงื่อนไขที่เจาหนาที่จะกําหนดใหร ะบบทําการล็อคใบขนสินคา ขาเขา เพื่อใหผูนําเขานําสินคา มาผานการ
ตรวจสอบกอน
3. นางสาวสมพรฯ ผูแทนกรมศุล กากร ไดเสนอใหมีการเชื่อมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาทิ กรมศุล กากร กรมโรงงานอุต สาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการและยา เปนตน เพื่ อตรวจสอบ
สินคานําเขาในประเภทที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่มีอํานาจที่ตองรับผิดชอบ
4. นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งขอสังเกตตอที่ประชุมวาการกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากรของสินคาเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอสําหรับมาตรการปองกันการนําเขาของเสีย
อัน ตรายอยา งผิดกฎหมาย เนื่องจากขึ้นอยูกับผู ขอนําเขา วาแจง รายการสิน คาตามพิกัด ฯ ใด หากแจ ง
เปนพิกัดฯ ที่ไมควบคุมก็อาจไดรับการยกเวนการตรวจเปดตูสินคาได
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5. ประธานเสนอใหกรมศุ ลกากรเพิ่ม ความถี่ในการสุมตรวจเปดตูสินคาใหมากขึ้น ทั้งนี้
กรณีที่ตองขอความรวมมือหนวยงานที่เกียวของรวมตรวจสอบก็สามารถดําเนินการไดตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นควรใหกรมศุลกากรนําขอสังเกตของที่ประชุมใชประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
วาระที่ 3 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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
ฝายเลขานุการฯ ไดนําเสนอให ที่ประชุมพิ จารณาแผนการดํา เนิ นงานของคณะทํางานฯ ซึ่ง
ประกอบดวย (1) การแตงตั้งคณะทํางานฯ แจงหนวยงานที่เกี่ยวของจัดสงผูแทน และรวบรวมขอมูลเพื่อ
การจัดประชุม (2) จัดประชุมคณะทํ างานฯ จํา นวน 6 ครั้ง ในระหว างเดือนกุมภาพัน ธ-เดือนสิงหาคม
2552 (3) จั ด ทํ า ขอ มู ล รายการของเสีย อัน ตรายที่ ควบคุมตามกฎหมายแห ง ชาติ เพื่อ แจ ง ตอสํ า นั ก
เลขาธิการฯ และ (4) สรุปผลการดําเนินการเสนอตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลพิจ ารณา ภายใน
เดือนตุลาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมพิ จารณาแผนงานดัง กลาวแลว เห็นควรให ฝา ยเลขานุ การฯ เพิ่มเติม
รายละเอียดกรอบที่จะเสนอใหคณะทํางานฯ พิจารณาในการประชุมแตละครั้งดวย และเนื่องจากอํานาจ
หนาที่ของคณะทํางานฯ ตองพิจ ารณาจัดทํา ขอเสนอการปรับปรุงการกําหนดบัญชีรายชื่อและพิกัดอัตรา
ศุลกากรและแนวทางการควบคุมสําหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนใหแลวเสร็จภายใน
6 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งขณะนี้ใกลจะครบกําหนดเวลาการดําเนินงานดังกลาว จึงมอบหมาย
ให ฝายเลขานุการฯ จัดทําขอเสนอขอขยายเวลาการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ตอคณะอนุกรรมการ
อนุสัญญาบาเซลตอไป
มติที่ประชุม เห็น ชอบกรอบแผนการดํา เนินงานของคณะทํา งานฯ โดยมอบหมายให ฝา ย
เลขานุการฯ จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบที่จะเสนอใหคณะทํางานฯ พิจารณาในการประชุม
แตละครั้ง มอบหมายให ฝายเลขานุการฯ จัดทําขอเสนอขอขยายเวลาการดําเนิน งานของคณะทํางานฯ
ตอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลตอไป
3.2 ขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกําหนดพิกัด อัตราศุลกากรสําหรับของเสีย
ที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ
3.2.1 รายการของเสียที่ควรกําหนดหามนําเขามาในราชอาณาจักร
ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจ ารณาขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษ เกี่ย วกับการ
กํา หนดห า มนํ า ของเสี ย อัน ตรายเข า มาในราชอาณาจั กรตามข อ 4 ของอนุ สั ญญาบาเซล จํ า นวน 5
รายการ คือ (1) ของเสียที่เปนวัสดุหรือสิ่งของซึ่งมีหรือปนเปอ นดวยสารประเภท โพลีคลอริเนทเต็ดไบ
ฟนิล (สารพีซีบี) และ/หรือโพลีคลอริเนทเต็ดเทอรฟนิล (สารพีซีที) และ/หรือโพลีโบรมิเต็ดไบฟนิล (สาร
พีบีบี ) (2) ของเสียประเภทเศษหรือชิ้นสวนอุ ปกรณไฟฟาและอิเล็ กทรอนิกสที่มีสวนประกอบ ซึ่งไดแก
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แกวจากหลอด Cathode-ray และ Activated glass อื่นๆ และของเสียแกวจากหลอดแกว Cathode-ray
และ Activated glass อื่นๆ (3) แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณและแยกสวน และของ
เสียประเภทแบตเตอรี่ที่ยัง ไมได แยกประเภท (4) ของเสียแอสเบสตอส (Waste asbestos) ในรูปฝุน
(Dusts) และเสนใย (Fibres) และ (5) ของเสียที่ประกอบหรือปนเปอนดวยสารใดๆ ของสารโพลีคลอริเนทเต็ด
ไดเบนโซ-ฟวแรน (Any Congenor of Polychlorinated dibenzo-furan) หรื อสารโพลีคลอริเนทเต็ด
ไดเบนโซ-ไดออกซิน (Any Congenor of Polychlorinated dibenzo-dioxin) เนื่องจากพบปญหาอุปสรรค
และข อพิจารณาเกี่ยวกับการจําแนกของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลภายใตกฎหมายภายในประเทศ
ตามขอมูลที่ฝายเลขานุการฯ รวบรวมเสนอใหที่ประชุมทราบแลวตามวาระที่ 2.2 โดยอาจดําเนินการใน 2
ทางเลือก คือ (1) ทางเลือก 1 อาศัยอํานาจแห งพระราชบัญญัติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. 2535 กําหนดเป น
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งหามผลิตและนําเขา ยกเวนการสงออกและมีไวในครอบครอง เนื่องจากมีขอดี
คือครอบคลุมสินคาวัตถุอันตราย แตมีขอจํากัดคือตองผา นขั้นตอนความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย ซึ่งหากคณะกรรมการฯ เห็นชอบแลวตองนําเสนอรัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมลงนาม
ในประกาศและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองผานกระบวนการรับ ฟงความคิดเห็นตามมาตรา
190 ของรั ฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2550 และ (2) ทางเลือก 2 อาศัยอํา นาจแห ง
พระราชบัญ ญัติก ารสง ออกไปนอกและการนําเขา มาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 เนื่องจากมี
ขอดี คือครอบคลุม สินคาทุกประเภท แตมีขอจํากัดคือตองผานขั้นตอนความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี ซึ่งใชเวลาอยางนอย 180 วัน ในการดําเนินการจนไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และตองมีเหตุผลประกอบวาผูประกอบการไมไดรับความเดือดรอนจากการดําเนินการ
ดังกลาว
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. นายบัณ ฑูรฯ ผูแ ทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย รับจะนํา ขอเสนอของกรมควบคุม
มลพิษไปรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการซึ่ง เปนสมาชิกสภาหอการคาแหงประเทศไทยวาจะไดรับ
ผลกระทบหรือไม อยางไร และจะนําเสนอใหที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป
2. ประธานไดรายงานขอมูลเกี่ยวกับของเสียแอสเบสตอสชนิด crysotile เพิ่มเติมตอที่ประชุม
วาของเสียดังกลาวเพิ่งไดรับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี (ดาน
เทคนิค) ใหบรรจุในรายชื่อสารเคมีที่ตองดําเนิน การตามกระบวนการแจงขอมูลสารเคมีลวงหนาภายใต
อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ (PIC List) ดัง นั้น กรมควบคุมมลพิษ จึง เสนอให กําหนดหามนํา เข าของเสีย
แอสเบสตอสทุกชนิดเขามาในราชอาณาจักร อยางไรก็ตาม เห็นควรใหนําขอมูลจากผูประกอบการตาม
ขอเสนอของผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยประกอบการพิจารณาดวย
3. นางสาวขานขนิษ ฐฯ ผูแ ทนกรมการคาตางประเทศ เสนอใหกํา หนดหามนํา เขาของเสี ย
อันตรายตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการ
นํา เข ามาในราชอาณาจักรซึ่ งสิ นค า พ.ศ. 2522 (ทางเลือกที่ 2) เนื่องจากครอบคลุ มสินคาไดกวา งกว า
ทางเลือกที่ 1 และที่ผานมาไดมีกรณีที่กําหนดหามนําเขาของเสียอื่นโดยอาศัยพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว
แลวอาทิ ยางรถที่ใชแลว เศษพลาสติก เปนตน
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4. นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมโรงงานอุต สาหกรรม ไดร ายงานใหที่ป ระชุม ทราบเกี่ย วกับ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ซึ่งกําหนดวากรณีที่มีกฎหมายวาดวยการใดบัญญัติเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว
ใหบั งคับ ตามบทบั ญญัติ แห งกฎหมายวา ดว ยการนั้น จึ งไมขั ดข องหากใชทางเลือกที่ 2 สําหรับ กรณี
ของเสียประเภทเศษหรือชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกที่ใชแลว ซึ่งมีขอเสนอหามนําเขาอุปกรณ
ที่มี หลอดแกว CRT เปน สวนประกอบลําดั บที่ 1.1.2 1.1.24 1.2.2 และ 1.2.24 ตามประกาศกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตใหนําเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชแลว
ที่เ ปนวัตถุอันตรายเขามาในราชอาณาจัก ร (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวัน ที่ 13 กัน ยายน 2550 ซึ่ งใน
ประกาศฯ ดังกลาวระบุพิกัดอัตราศุลกากร 85.28 เปนจอ Monitor โดยไมไดจําแนกวาเปนจอชนิด CRT
หรื อ LCD ดัง นั้น หากกํา หนดหามนําเขาจอ Monitor ตามพิกัดฯ 85.28 ทั้งหมดอาจส งผลกระทบต อ
ผูประกอบการได อยางไรก็ตาม ที่ผา นมาพบวา มีผูนํ าเขาซึ่ง เปนโรงงานประกอบโทรทัศนขอนํา เขาจอ
ชนิ ด CRT เข ามาเพื่อผลิ ตโทรทัศนที่มีคุณภาพระดับ กลางแลวสง ออกไปตา งประเทศทั้งหมด ดัง นั้น
จึง เสนอใหผูแทนกรมศุลกากรตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร วา มีการจําแนกจอชนิด CRT และ LCD
หรื อไม ทั้งนี้ หากมีก ารจํา แนกชนิดสามารถกําหนดหา มเฉพาะพิกัดฯ ได และหากมีขอมูลเพีย งพอให
กํา หนดห า มนํ า เข า ของเสี ย อัน ตรายภายใต พ ระราชบั ญ ญัติวั ตถุ อัน ตรายฯ โดยอาศัย ทางเลื อกที่ 2
มีความจําเปนตองถอนรายการของเสียดังกลาวออกจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ดวย
5. ประธานไดมอบหมายใหผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งดําเนินงานใกลชิดผูประกอบการ
ตรวจสอบขอ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บจํา นวนผูป ระกอบการนําเข าส งออกของเสียอันตราย ปริมาณของเสีย
อัน ตรายที่มีการนํ าเขาสง ออก วั ตถุป ระสงคของการขอนําเขา ปริ มาณของเสียที่เหลื อจากกระบวนการ
ผลิตในประเทศ และประเด็นปญหาที่ผานมา เพื่อใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลัก การกํา หนดรายการของเสียที่ค วรหามนํ าเขามาในราชอาณาจักรโดย
อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522
(ทางเลือกที่ 2) โดยใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากสภาหอการคาแหงประเทศไทย กรม
ศุลกากร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
2. มอบหมายใหผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยนําขอเสนอรายการของเสียที่ควรกําหนด
หา มนํ าเขา มาในราชอาณาจักรตามที่กรมควบคุ มมลพิษ เสนอรับฟงความคิด เห็นจากผูประกอบการและ
รายงานใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
3. มอบหมายใหผูแทนกรมศุลกากรตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรของจอ Monitor วามีการ
จําแนกจอภาพชนิด CRT และ LCD หรื อไม และรายงานใหฝา ยเลขานุการฯ รวบรวมเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4. มอบหมายให ผูแ ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบจํ า นวนผูป ระกอบการนํ า เข า
สง ออกของเสีย อันตราย ปริมาณของเสียอัน ตรายที่มีก ารนําเขา สง ออก วั ตถุป ระสงคของการขอนํา เขา
ปริ ม าณของเสี ย ที่เ หลื อจากกระบวนการผลิ ตในประเทศ ประเด็น ป ญหาที่ ผา นมา รายงานให ฝ า ย
เลขานุการฯ รวบรวมเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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3.2.2 การปรับปรุงบัญชีรายชื่อของเสียเคมีวัตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
เนื่ อ งจากข อ เสนอการปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ของเสี ย เคมี วั ต ถุ ต ามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเรื่องบั ญชี รายชื่อ วัตถุอัน ตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไ ขเพิ่ม เติมในวาระนี้ สอดคลองกับ
ขอเสนอรายการของเสียที่ควรกําหนดหามนําเขามาในราชอาณาจักร ตามวาระที่ 3.2.1 ซึ่งตองรวบรวม
ขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จึงยังไมมีการพิจารณาวาระนี้
3.2.3 การกํา หนดพิ กัด อัตราศุ ลกากรของของเสียเคมีวั ตถุตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
ฝายเลขานุการฯ ไดเ สนอใหที่ประชุมพิจ ารณาขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษเกี่ย วกับ การ
กํา หนดพิกัดอัตราศุลกากรของของเสีย เคมีวั ตถุตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง บัญชีรายชื่ อ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม เนื่องจากสํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลไดรวมกับสํา นัก
เลขาธิการองคการศุ ลกากรโลก (WCO) กํา หนดพิกัดอั ตราศุล กากรโดยใช ระบบฮาโมไนซ ค.ศ. 2002
(2002 Harmonized System Nomenclature including wastes and hazardous wastes) ของของเสีย
อันตรายตามอนุสัญญาบาเซลซึ่งมีจํานวนประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 6 หลัก 44 รายการ เรียบรอยแลว
อย า งไรก็ต าม จากการศึ ก ษาและตรวจสอบรายชื่ อพิ กัด ระบบฮาร โ มไนซ ค.ศ. 2002 พบว า ยั ง ไม
ครอบคลุมรายการของเสียอันตรายทั้งหมดในบัญชีของเสียตามภาคผนวก 8 ของอนุสัญญา เชน ของเสีย
แอสเบสตอส กากน้ํ า มั น ดิ น ซากแบตเตอรี่ รวมทั้ ง ชิ้ น ส ว นอุ ป กรณ ไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ ง นี้
ขอจํากัดเกิดจากการที่ของเสียอันตรายหลายประเภทไมมีประเภทพิกัดฯ เฉพาะ ซึ่งสงผลใหไมสามารถ
จําแนกปริมาณการนําเขาที่เปนของเสียออกจากสินคาใหมได กรมควบคุมมลพิษพิจารณาแลวจึงเสนอให
กรมศุลกากรพิจารณากําหนดพิกัดอัตราศุลกากรหรือรหัสสถิติของของเสียเคมีวัตถุตามขอเสนอกําหนด
หามนําเขาของเสียอันตรายเขามาในราชอาณาจักรและขอเสนอการปรับปรุงบัญชีรายชื่อของเสียเคมีวัตถุ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ เรื่อ ง บัญ ชีร ายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่ม เติ ม
เพื่อความสะดวกและงายตอการใชประโยชนในการติดตามตรวจสอบการนําเขาสงออกของเสียอันตราย
เข า มาในและออกไปนอกราชอาณาจั ก รและป อ งกั น การลั ก ลอบนํ า ของเสี ย อั น ตรายเข า มาใน
ราชอาณาจักรอยางผิดกฎหมาย เพื่อจะไดนํา เสนอคณะอนุกรรมการอนุสั ญญาบาเซลพิ จารณาใหกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อของเสียเคมีวัตถุหรือ
รายการที่ควรหามหรือควบคุมการนําเขามาในราชอาณาจักรตอไป
ที่ประชุมไดอภิปรายเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. นางสาวสมพรฯ ผูแ ทนกรมศุ ลกากร ได ชี้แ จงใหที่ประชุมทราบวาเดิม กรมศุลกากรใช
ระบบฮารโมไนซ ค.ศ. 2002 ซึ่งกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 6 หลัก และลาสุดใชระบบฮารโมไนซ ค.ศ. 2007
กําหนดพิกั ดอัตราศุ ลกากรซึ่ งประกอบดวยตั วเลข 8 หลัก ซึ่งกําหนดขึ้น ภายในกลุมอาเซียน เป นการ
กําหนดพิ กัดฯ สิ น คา ทั้งที่เ ป น สิ น คา ใหมแ ละของเสี ยปนกั น ดั งนั้ น หากเสนอใหมี การกํา หนดพิ กัด ฯ
ประเภทยอยสําหรับสิ นคาอันตรายโดยกําหนดในระดับ 3 หลักทายประเภทพิกัดฯ 8 หลักตามพระราช
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กําหนดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2530 (ปรั บปรุงถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551) ใน
รูป ของรหัส สถิติ เหมือนกรณีวั ตถุอันตราย ซึ่งกรณีนี้ ไดเคยปฏิบัติกัน มาแลว อาทิ สาร CFCs เปน ตน
ทั้งนี้ ประเทศไทยไดกํา หนดรหัส พิกัดเพิ่ มเติม 3 หลัก (รวมเปน 11 หลัก) เพื่อจําแนกเปนรายการสินคา
แตยังไมครอบคลุมรายการของเสียอันตราย ซึ่งกรมศุลกากรรับนําประเด็นความเปนไปไดในการกําหนด
รหั ส สถิ ติ ข องของเสี ย อั น ตรายเพิ่ ม เติ ม จากพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรที่ ใ ช อ ยู เ ดิ ม ไปหารื อ และจะแจ ง ให
ฝา ยเลขานุ การฯ ทราบ นอกจากนี้ นางสาวสมพรฯ เสนอให หนว ยงานที่เกี่ยวของกับ การควบคุมการ
นํ า เขา ส งออกของเสี ยอัน ตรายประสานเป น หน ว ยงานหน า ดา นร วมกับ กรมศุลกากรเพื่อดํา เนิ น การ
ตรวจสอบการนําเขาสงออกของเสียอันตรายอยางเครงครัดตอไป
2. นายบั ณฑูร ฯ ผูแทนสภาหอการคา แหงประเทศไทย เสนอใหมีก ารกํา หนดพิกัดอั ตรา
ศุลกากรเพื่อจําแนกสินคาใหมและของเสียเพิ่มเติม รวมทั้งกําหนดบทลงโทษกรณีผูนําเขาสําแดงเท็จเพื่อ
นําเขาสงออกของเสียอันตรายอยางผิดกฎหมาย
3. นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมโรงงานอุต สาหกรรม ได รายงานใหที่ ประชุม ทราบวาเคยพบ
กรณีผูประกอบการสงออกของเสียอันตรายโดยไมขออนุญาต ซึ่งมีความผิดทางกฎหมายและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมกับกรมควบคุมมลพิษจึงเขาตรวจสอบและเห็นวาเปนการลักลอบสงออกของเสียอันตราย
อยางผิดกฎหมายจึงไดแจงความดําเนินคดีแลว 2 ราย ขณะนี้อยูร ะหวางการสงฟอ ง ทั้งนี้ โทษตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ คอนขางออน กลาวคือ กําหนดโทษปรับ 200,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน
2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ สําหรับโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ กรณีสําแดงเท็จ กําหนดโทษปรับไมเกิน
500,000 บาท หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้ งจํ าทั้ งปรับ และกรณีลั กลอบหนี ศุลกากร กํา หนดโทษ
ปรับ 4 เทาของราคาของรวมคาอากร หรือจําคุกไมเกิน 10 ป หรื อทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งการดําเนินคดีตาม
กฎหมายใหดํ าเนิน การตามกฎหมายที่ มีโ ทษสูง กว า ดังนั้ นหากมีการดํา เนิน การตามกฎหมายวา ดว ย
ศุลกากรแลวจะไมมีการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายอีก
4. ประธานเสนอใหผูแ ทนสภาหอการคา แห งประเทศไทยและกรมโรงงานอุต สาหกรรม
สนับสนุนมาตรการใหผูประกอบการดําเนินการนําเขาสงออกอยางถูกกฎหมาย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการการกําหนดพิกัดอัตราศุลกากรของของเสียเคมีวัตถุ ตามขอเสนอของ
กรมควบคุมมลพิษ โดยมอบหมายใหกรมศุลกากรนําประเด็นความเปนไปไดในการกําหนดรหัสสถิติของ
ของเสีย อันตรายเพิ่มเติมจากพิกัดอัตราศุ ลกากรที่ใชอยูเ ดิมไปหารือและแจง ใหฝา ยเลขานุการฯ ทราบ
รวมทั้งนําขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษใชประกอบการพิจารณากําหนดพิกัดอัตราศุลกากรหรือรหัสสถิติ
ของของเสีย เคมีวั ตถุ (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญ ชีร ายชื่อวัต ถุอั นตราย พ.ศ. 2538
และที่แกไขเพิ่มเติม) ใหครบถวนและนํามารายงานใหคณะทํางานฯ ทราบในการประชุมครั้งตอไป
2. มอบหมายใหฝา ยเลขานุการฯ สนั บสนุน ขอมูล เกี่ยวกั บรายการของเสี ยอั นตรายตามที่
สํานักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซลได เคยจัด ทําขอมูลพิ กัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาโมไนซ ค.ศ. 2007
แลว ใหกรมศุลกากรใชประกอบการดําเนินการตอไป
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3.2.4 การกําหนดหลักเกณฑการพิสูจนวาเปนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
ฝายเลขานุการฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวาเนื่องจากอนุสัญญาบาเซลกําหนดประเภท
ของเสีย ที่ถูกควบคุมตามภาคผนวก 1 รายการของเสีย ที่มีลั กษณะอัน ตราย ตามภาคผนวก 8 และ
รายการของเสี ย ที่ ไมค รอบคลุ ม ตามอนุ สั ญญาบาเซล ตามภาคผนวก 9 รวมทั้ งยั ง กํา หนดลั กษณะ
อันตราย ตามภาคผนวก 3 โดยการจําแนกและพิสูจ นลักษณะอันตราย 14 ประเภท ขณะที่ประเทศไทย
ไดกําหนดของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลไวในบัญชีรายชื่อวั ตถุอัน ตราย บัญชี ข หมวดของเสีย
เคมีวัต ถุ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีร ายชื่อวัตถุอัน ตราย พ.ศ. 2538 และที่แ กไข
เพิ่ มเติม ออกตามความในกฎหมายว าดวยวัต ถุอัน ตราย โดยตองมีองคประกอบในปริมาณไมนอยกวา
รอยละ 1 โดยน้ําหนัก ซึ่งไมสอดคลองกับอนุสัญญาบาเซล กรมควบคุมมลพิษ จึงเห็นควรเสนอใหมีการ
กําหนดหลักเกณฑการพิสูจนลักษณะและสมบัติของของเสียอันตรายตามภาคผนวก 3 ของอนุสัญญาบาเซล
ที่จ ะมีการอนุญ าตใหนํา เข ามาในราชอาณาจักรภายใตกฎหมายว าดวยวั ตถุอั นตราย เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตนําเขาสงออกของเสียอันตรายเขามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร โดยอาจพิจารณา
กํา หนดตามแนวทางการพิ สู จ น ลัก ษณะและสมบั ติข องสิ่ งปฏิ กูล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม ใ ชแ ล ว ที่ เ ป น ของเสี ย
อันตรายตามภาคผนวก 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใช
แลว พ.ศ. 2548 ออกตามความในกฎหมายวาดวยโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง มีความสอดคลองตาม
ภาคผนวก 3 ของอนุสัญญาบาเซลอยูแลว รวมทั้ง เสนอวา ในกรณีการขออนุญาตสง ออก นอกจากตอง
พิสูจนตามแนวทางดัง กลาวแลว ควรกําหนดใหผูสง ออกตองดําเนิน การตามกฎระเบี ยบที่เกี่ยวของของ
ประเทศผูนําเขาปลายทางตามที่อนุสัญญาบาเซลกําหนดเพิ่มเติม
ที่ประชุมไดอภิปรายเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. ฝายเลขานุการฯ ไดใหขอมูล เพิ่มเติมวาอนุสัญญาบาเซลได กําหนดลักษณะอันตรายไว
ตามภาคผนวก 3 ของอนุสัญญาฯ แตไมไดกําหนดหลักเกณฑการพิสูจ นลักษณะและสมบัติของของเสีย
อัน ตรายไว ซึ่งประเทศภาคีสามารถกําหนดกฎหมายภายในประเทศของตนได ขณะนี้ประเทศไทยใช
เกณฑการพิ สูจ น ต ามพระราชบั ญญัติว า ดว ยโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งครอบคลุม เฉพาะของเสี ยจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น
2. นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็น ดวยกับขอเสนอของฝายเลขานุการฯ
ในการกําหนดเกณฑการพิสูจนลักษณะและสมบัติของของเสียอั นตรายเพื่อใชพิจารณาการอนุญาตการ
นําเขาของเสียอันตรายตามพระราชบัญญัติว าดวยวัตถุอันตราย ซึ่งครอบคลุมการขนสงทั้งภายในประเทศ
และการเคลื่อนยายขามแดนดวย เพื่อใหมีความเชื่อมโยงกับเกณฑฯ ตามพระราชบัญญัติวาดวยโรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช อ ยู เ ดิ ม สํ า หรั บ การส ง ออกซึ่ ง ต อ งได รั บ ความยิ น ยอมการเคลื่ อ นย า ยอย า งเป น
ลายลักษณอักษรจากประเทศผูนําเข า และผูนําผานแดน ที่เสนอใหต องดํา เนิน การตามกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข องของประเทศผูนํ า เข า ปลายทางตามที่อนุ สั ญญาบาเซลกํา หนดนั้ น อาจตองมีการหารื อกับ
ผูประกอบการกอนการสงออกวาจําเปนตองใชเกณฑฯ ดังกลาวดวยหรือไม
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มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลัก การให มีการกํา หนดหลั กเกณฑการพิสู จนลักษณะและสมบั ติข องของเสีย
อันตรายในการอนุญาตนําเขามาในราชอาณาจักร โดยใชแนวทางการพิสูจนลักษณะและสมบัติของสิ่งปฏิกูล
หรือ วัสดุที่ ไมใ ชแลว ที่เปน ของเสีย อัน ตรายตามภาคผนวก 2 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ออกตามความในกฎหมายวาดวยโรงงานอุตสาหกรรม
ตามที่กรมควบคุมมลพิษเสนอ โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล
พิจารณามอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการเรื่องดังกลาวตอไป
3.2.5 การควบคุมของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือน
ฝายเลขานุการฯ ไดที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณาขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับ การ
ควบคุ มของเสียที่เก็บ รวบรวมจากบ านเรือน เนื่อ งจากพบวามีการขอนําเขา ของเสีย ที่เก็ บรวบรวมจาก
บานเรือนเข ามาในประเทศไทย อาทิ (1) ของผสมของกระดาษ ขวดพลาสติ ก และกระปอ ง (paper,
mixed bottles and mixed cans) จากสกอตแลนด น้ําหนักรวม 24,000 ตัน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษรวม
ตรวจสอบกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแลวเห็นวาของผสมดังกลาวไมสามารถนําเขาสูกระบวนการ
ผลิ ตไดโ ดยไมผานการคัด แยกและทํา ความสะอาดอี ก หากมีการนําเขามาผ านกระบวนการคัด แยกใน
ประเทศกอนการรีไซเคิลอาจมีบางส วนที่รีไซเคิลไมไดจะก อใหเกิดของเสีย ที่ตอ งกําจัด ในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น และยังไมมีการขนถายสิน คา ดัง กล าวเขา มาในประเทศไทย และ (2) ของตกคางเศษกระดาษ
บดยอยอัดเปน มัดและของตกคา งที่หมดอายุ และเสื่อมสภาพ จากประเทศญี่ปุน จํา นวน 32 ตูคอนเทน
เนอร ซึ่ งไดนํ าออกขายทอดตลาดโดยกําหนดเงื่อนไขที่ชัด เจนใหผูรับ ซื้อ เป นผูประกอบกิจ การโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหประกอบกิจ การโรงงานประเภท 040 101
105 และ 106 เรียบรอยแลว เมื่อเดือนมีนาคม 2551 จึงเสนอให ที่ป ระชุมพิจ ารณาให ความเห็น ชอบใน
หลักการการควบคุมการนําเขาของเสียที่เก็บรวบรวมจากบานเรือน โดยกําหนดเงื่อนไขใหอนุญาตของเสีย
ดังกลาวซึ่ งสามารถนํา ไปรี ไซเคิล ได ห รื อเป น วัตถุดิ บ ในกระบวนการผลิต ในโรงงานอุต สาหกรรมได
ทั้งหมดโดยไมตองผานกระบวนการคัดแยกอีก
ที่ประชุมไดอภิปรายเรื่องดังกลาวอยางกวางขวาง โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. นายบัณฑูร ฯ ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย รับจะนําขอเสนอของกรมควบคุม
มลพิษไปรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการซึ่ง เปนสมาชิกสภาหอการคาแหงประเทศไทยวาจะไดรับ
ผลกระทบหรือไม อยางไร และจะนําเสนอใหที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป
2. นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวากรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอนุญาตใหมีการนําเขามาเพื่อใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น ไมอนุญาตใหมี
การนํ า เข า มาเพื่ อ ใช ใ นวั ต ถุ ป ระสงค อื่ น ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น ของเสี ย ที่ ผ สมรวมกั น จํ า เป น ต อ งผ า น
กระบวนการคัดแยก จึงเห็นดวยกับขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษที่ควรกําหนดควบคุมของเสียดังกลา ว
ใหนําเขาไดโดยของเสียดังกลาวไมควรตองผานกระบวนการคัดแยกอีก
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3. นายภัทรพลฯ ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ตั้งขอสังเกตวากรณีของเสียจากบานเรือนที่ไมตอง
ผา นกระบวนการคั ดแยกแตส ามารถเขา สูกระบวนการรีไซเคิล ได เลย เชน กระดาษซึ่ งมีประเภทวัส ดุ
หลากหลาย อาทิ กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษพิมพเขีย ว เปนตน อาจตองมีการกําหนดประเภทวัส ดุ
เพิ่มเติม
มติ ที่ป ระชุม มอบหมายใหสภาหอการคา แหง ประเทศไทยนําขอ เสนอของกรมควบคุม
มลพิษไปหารือกับผูประกอบการและแจงใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมเสนอคณะทํางานฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ฝ า ยเลขานุ การฯ เสนอว า จะดํ า เนิ น การศึ ก ษารายการของเสี ย ตามภาคผนวก 9 ของ
อนุสั ญญาบาเซลที่ส อดคลอ งหรือเป นของเสียอัน ตรายตามที่ กฎหมายภายในประเทศกํ าหนดไว เพื่อ
พิจารณาประกาศเปนของเสียเคมีวัตถุที่ควรควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนเพิ่มเติมตามอนุสัญญาบาเซล
โดยจะหารือรวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนําเสนอคณะทํางานฯ พิจารณาตอไป
มติที่ป ระชุม เห็น ชอบใหฝายเลขานุ การฯ รวมกับ กรมโรงงานอุต สาหกรรม ดํา เนิ นการ
ศึกษารายการของเสียตามภาคผนวก 9 ของอนุสัญญาบาเซลที่สอดคลองหรือเปนของเสียอันตรายตามที่
กฎหมายภายในประเทศกํา หนดไว เพื่ อ พิ จ ารณาประกาศเป น ของเสี ย เคมี วั ต ถุ ที่ ควรควบคุ ม การ
เคลื่อนยายขามแดนเพิ่มเติมตามอนุสัญญาบาเซล และเสนอคณะทํางานฯ พิจารณาตอไป
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.
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