-๑-

รายงานสรุปสถานการณดานการแจงการสงออกสารเคมี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. บทนํา
สืบเนื่องจากประเทศไทยไดใหภาคยานุวัติในอนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยกระบวนการแจงขอมูล
สารเคมีลวงหนาสําหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตวบางชนิดในการคาระหวางประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ และอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ไดมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
ขอบทของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ไดกําหนดพันธกรณีดานการแจงการสงออกสารเคมีตองหาม
หรือสารเคมีที่ถูกจํากัดการใชอยางเขมงวดในประเทศภาคีสมาชิก ไวในขอบทที่ ๑๒ ของอนุสญ
ั ญาฯ กลาวคือ
ภาคีสมาชิกตองแจงการสงออกแกภาคีผูนําเขากอนการสงออกครั้งแรกในปปฏิทินสําหรับสารเคมีที่ถูกหามหรือ
จํากัดการใชอยางเขมงวดในประเทศของตน โดยหนวยงานผู มีอํานาจของรั ฐ (Designated National Authoritied:
DNAs) เปนผูมีหนาที่ดําเนินการดังกลาว ภาคีผูนําเขาจะตองแจงตอบรับใหภาคีผูสงออกทราบวาไดรับทราบการแจง
การสงออกแลว (Acknowledging Receipt of Export Notification) ถาหากประเทศผูสงออกไมไดรับใบแจงตอบรับ
ภายใน ๓๐ วัน ภาคีผูสงออกจะตองแจงการสงออก ครั้งที่ ๒ และพยายามใหแนใจวาภาคีผูนําเขาไดรับทราบการแจง
การสงออกนั้น ทั้งนี้ ในการแจงการสงออก ภาคีสมาชิกผูสงออกตองแนบขอมูลที่จําเปนเพื่อประกอบการสงออก
ตามขอบทที่ ๑๓ กลาวคือ การติดฉลาก และขอมูลความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลที่เปนภาษาทางการของ
ประเทศภาคีผูนําเขาหากสามารถปฏิบัติได
๒. ภาพรวมการดําเนินงานดานการแจงการสงออกของประเทศไทย
การดําเนินงานที่ผานมาประเทศไทยไมจําเปนตองดําเนินการแจงการสงออก เนือ่ งจากสารเคมี
ตองหามในประเทศ หมายรวมถึงการหามประกอบกิจการสงออก ทั้งนี้ ประเทศไทยไดดําเนินการในสวนของ
การตอบรับการแจงการสงออก (Acknowledging Receipt of Export Notification) ซึ่งที่ผานมาประเทศไทย
ไดรับการแจงการสงออกเกือบทั้งหมดจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยสหภาพยุโรปไดกาํ หนด
กฎระเบียบ Regulation 689/2008 เกี่ยวกับการนําเขา/สงออกสารเคมีอันตราย เพื่อใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีดานการแจงการสงออกของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ และครอบคลุมขอบเขตกวางขวาง
เมื่อเทียบกับพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ที่ประเทศภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตาม กฎระเบียบ Regulation 689/2008
ประกอบดวย ๒ ขั้นตอนหลัก กลาวคือ
๑) การแจงการสงออกรายป (Yearly Export Notification) สอดคลองกับขอบทที่ ๑๒ ของ
อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ กลาวคือ ภาคีผูสงออกตองแจงการสงออกประจําปสําหรับการสงออกสารเคมีทถี่ กู หาม
หรือจํากัดการใชอยางเขมงวดใน EU และภาคีผูนําเขามีหนาที่แจงตอบรับการแจงการสงออกครัง้ แรกหลังจาก
การรับรองสารเคมีตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดของภาคีสมาชิกผูสงออก
ทั้งนี้ การแจงการสงออกดังกลาว จะครอบคลุมถึงประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญา
รอตเตอรดัมฯ ดวย และมิไดจํากัดเฉพาะสารเคมีตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดภายใตขอบเขตของ
อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ เทานั้น นอกจากนี้ EU ยังกําหนดใหมีการแจงการสงออกสารเคมี โดยจําแนกประเภท
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (pesticides) ออกเปน ๒ ประเภทยอย คือ สารเคมีที่ใชทางการเกษตร

-๒(agricultural pesticide) และสารเคมีที่ไมใชในทางการเกษตร (non-agricultural pesticide) และจําแนก
สารเคมีทางอุ ตสาหกรรม (industrial chemicals) ออกเปน ๒ ประเภทยอย คือ สารเคมี ที่ใชในทางอุตสาหกรรม
(chemicals for professional use) และสารเคมีที่ใชเพื่อการบริโภค (chemicals for consumer use)
ในกรณีนี้ ภาคีผูสงออกจะขอใหภาคีผูนําเขาแจงตอบรับให EU ทราบวาไดรับทราบการแจงการสงออกแลว
ถาหาก EU ไมไดรับใบแจงตอบรับภายใน ๓๐ วัน EU จะตองแจงการสงออก ครั้งที่ ๒ และพยายามใหแนใจวา
ภาคีผูนําเขาไดรับทราบการแจงการสงออกนั้น
๒) การแจงความยินยอมใหมี/ไมมีการนําเขา/สงออก (Explicit consent) การแจงการสงออก
จาก EU ตามกฎระเบียบ Regulation 689/2008 ระบุวาขอใหภาคีผูนําเขาแจงตอบยินยอม (consent) หรือ
ไมยินยอมนําเขา (no consent) สําหรับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (pesticide category) หรือ
สารเคมีทางอุตสาหกรรม (industrial chemical) ที่ถูกหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดใน EU ครอบคลุม
ถึงสารเคมีที่อยูในและนอกภาคผนวก III ของอนุสัญญาฯ รวมทั้งครอบคลุมถึงประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชิก
ของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ดวย กรณีนี้ ภาคีผูสงออก จะไมสามารถสงออกสารเคมีดังกลาวได หากไมไดรับแจ ง
ความยินยอม/ไมยินยอมใหมีการนําเขา/สงออก นอกจากนี้ EU ยังขอใหแจงความยินยอมตอไปหากไมไดรับการ
ตอบกลับ จากประเทศผู นําเขาภายในเวลาที่ กํ าหนด อยางไรก็ ตาม การตอบกลั บ ดัง กล าว ไม ถือวาเป น
พันธกรณีของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ที่ภาคีสมาชิกจะตองปฏิบัติตาม
๓. สถิติการไดรับการแจงการสงออก ป พ.ศ. ๒๕๕๘
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยไดรับการแจงการสงออกทั้งหมดจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
โดยมีการแจงวาจะมีการสงออกสารเคมีตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดจากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
กลาวคือ เบลเยี่ยม บัลแกเรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน สวีเดน เนเธอร แลนด อิตาลี ออสเตรีย และอังกฤษ
มีสารเคมีที่ไดรับแจงการสงออกมายังประเทศไทยในปริมาณสูงใน ๕ ลําดับแรก กลาวคือ ๑) Chlorate ในปริมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๒) Sodium chlorate ในปริมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๓) Ethylene Oxide ใน
ปริมาณ ๕๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๔) Zineb ในปริมาณ ๓๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม และ ๕) Propargite ในปริมาณ
๑๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม และ ๑๒๐,๐๐๐ ลิตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริมาณของสารเคมีที่
ไดรับแจงในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเทากับสถิติฯ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ยกเวน Arsenic compounds
Benzene Chlorate Diphenylamine Ethylene dichloride Mercury Sulfate Nonylphenol ethoxylate
Nonylphenol และ Permethrin ที่มีปริมาณลดลง ทั้งนี้ มีสารเคมีตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดในสหภาพ
ยุโรป ไดรับการแจงการสงออกมายังประเทศ จํานวน ๓ ชนิด กลาวคือ ๑) Didecyldimethylammonium chloride
๒) Diphenylamine และ ๓) Nonylphenol ที่ ประเทศไทยยังไมไดควบคุมเป นวัตถุอั นตราย ตาม พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ ขอสรุปขอมูลแยกระหวางสารเคมีที่มีการควบคุมเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ซึ่งตองมี
การขึ้นทะเบียนกอนการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง และวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ หามดําเนินกิจกรรมใด ๆ
ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑ และสารเคมีที่มีการควบคุมเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ๒ และยังไมไดควบคุมเปนวัตถุ
อันตรายที่ประเทศไทยไดรับในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดในตารางที่ ๒

-๓ทั้งนี้ สําหรับการแจงการสงออกที่ประเทศไทยไดรับจากสหภาพยุโรป หนวยงานผูมีอํานาจของรัฐ
(DNAs) ทั้ง ๓ หนวยงาน กลาวคือ กรมวิชาการเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ไดดําเนินการ
แจงตอบรับไปยังภาคีผูสงออกแลววาไดรับทราบการแจงการสงออกแลว โดยใชแบบฟอรมที่สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาฯ พัฒนาขึ้น

-๔ตารางที่ ๑ สรุปสถิติการแจงการสงออกสารเคมีที่เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ และ ๔ ที่ประเทศไทยไดรับในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่

สารเคมี

ประเทศผูสงออก

ปริมาณที่ไดรับแจง

วัตถุประสงคของการนําไปใชตามที่
หมายเหตุ
ระบุในเอกสารการแจงการสงออก
ใชในหองทดลองปฏิบัติการ
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (อย.*)
*อย. ยกเวนสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการระงับ
ปองกัน ควบคุม ไล กําจัดแมลงและสัตวอื่น

๑.

Arsenic compounds
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน

สเปน

๑๒ ก.ก.

๒.

Benzene

เยอรมนี

๒๐ ก.ก.

ผลิตภัณฑทางเคมี, ใชเปนสารสําหรับ
วิเคราะห

๓.

Cadmium and its compounds ฝรัง่ เศส, สเปน
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๐.๕ – ๑๐%

๕,๖๓๔ ก.ก.

ใชเปนสารเคมีในทางอุตสาหกรรม, ใช เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
ในหองทดลองปฏิบัติการ
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (กวก./อย.)

๔.

Chlorate
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๑๐๐%

สวีเดน

๓,๐๐๐,๐๐๐ ก.ก.

ใชเปนสารเคมีในทางอุตสาหกรรม

ควบคุมเฉพาะ Sodium Chlorate
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (กวก.)

๕.

Chloroform
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๓๔ – ๑๐๐%

เยอรมนี

๑,๐๒๐ ก.ก.

ใชในหองทดลองปฏิบัติการ, ใชเปนตัว
ทําละลาย

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (อย.)

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)

-๕ที่

สารเคมี

๖.

Cyanamide
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๕๐%

เยอรมนี

๑๐๐ ก.ก. และ
๑๖,๐๐๐ ลิตร

วัตถุประสงคของการนําไปใชตามที่
หมายเหตุ
ระบุในเอกสารการแจงการสงออก
ใชเปนสารเคมีในทางอุตสาหกรรม,
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กวก.)
แบบของเหลวใชเปนสารกําจัดศัตรูพืช

๗.

Cyfluthrin

เยอรมนี

๑,๓๐๐ ก.ก.

สารกําจัดแมลง

ควบเฉพาะเฉพาะ Beta-cyfluthrin
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กวก.)

๘.

Ethylene dichloride

เยอรมนี

๒๐ ก.ก.

ใชในหองทดลองปฏิบัติการ, ใชเปนตัว
ทําละลาย

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)

๙.

Ethylene Oxide

เบลเยี่ยม

๕๕๐,๐๐๐ ก.ก.

ใชฆาเชื้ออุปกรณทางการแพทย

เยอรมนี

๕ ก.ก.

เยอรมนี

๒๐ ก.ก.

๑๐. Ferbam
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๐ – <๒.๕%
๑๑. Mercury Sulfate

ประเทศผูสงออก

ปริมาณที่ไดรับแจง

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (กวก./อย.*)
*อย. ยกเวนใหใชไดเฉพาะเพือ่ การฆาเชื้อโรค
ในสถานพยาบาล
ใชเปนสารในการซอมบํารุงฝายการบิน เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
พลเรือน
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กวก.)
สารทําปฏิกิริยา (Reagent) สําหรับ
การวิเคราะห

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (กวก./อย.)

-๖ที่

สารเคมี

ประเทศผูสงออก

ปริมาณที่ไดรับแจง

วัตถุประสงคของการนําไปใชตามที่
หมายเหตุ
ระบุในเอกสารการแจงการสงออก
ใชเปนสารเคมีในทางอุตสาหกรรม, ใชใน เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กปศ./อย.)
กระบวนการขึ้นรูปเรซิน, ใชเปนสารลด (ควบคุมดูแลเฉพาะในผลิตภัณฑ)
แรงตึงผิ วของน้ํามั นดิน, ใชเป นสารลด
ฟองในอุตสาหกรรมของเหลว, ใชเปนสาร
ปรั บ เสถี ย รในการผลิ ต โพลี ยู ริ เ ทน,
ประยุ กต ใช เ ป นสารลดแรงตึ งผิ ว
(emulsifier) ทางการเกษตร

๑๒. Nonylphenol ethoxylate
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๑ – ๑๐๐%

ฝรัง่ เศส, เยอรมนี,
สวีเดน, อังกฤษ,
ออสเตรีย, อิตาลี

๒๒๘,๒๔๕ ก.ก. และ
๒๗๗ ลิตร

๑๓. Permethrin
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๒ – ๕๐%

ฝรัง่ เศส, เยอรมนี

๘,๐๑๐ ก.ก.

๑๔. Propargite
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๓๐ – ๕๓%

อิตาลี, เนเธอรแลนด ๑๕๐,๐๐๐ ก.ก. และ สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว
๑๒๐,๐๐๐ ลิตร

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กวก.)

๑๕. Sodium chlorate

ฝรัง่ เศส

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ (กวก.)
ยกเวนในรูปผลิตภัณฑที่ผสมสารหนวง

๒,๐๐๐,๐๐๐ ก.ก.

ใชเปนยาฆาแมลงบนเครื่งบินตาม
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กวก./กรอ.)
คําแนะนําของกรมอนามัยโลก,
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว,
ใชในทางสัตวแพทย, ใชเปนสารชีวฆาต,
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

ใชในหองทดลองปฏิบัติการ, ใชเปน
สารเคมีในทางอุตสาหกรรม

-๗ที่

สารเคมี

ประเทศผูสงออก

ปริมาณที่ไดรับแจง

๑๖. Tributyltin compounds

เยอรมนี

๑๐๐,๐๐๐ ก.ก.

๑๗. Zineb
นําเขาในลักษณะสารเดี่ยว
ที่มีความเขมขน ๘๐ – ๑๐๐%

บัลแกเรีย

๓๑๐,๐๐๐ ก.ก.

หมายเหตุ:
กวก. = กรมวิชาการเกษตร
กรอ. = กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กปศ. = กรมปศุสัตว
อย. = สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วัตถุประสงคของการนําไปใชตามที่
ระบุในเอกสารการแจงการสงออก

หมายเหตุ

ปฏิกิริยาตามทีก่ ระทรวงเกษตรและ
สหกรณประกาศกําหนด เปนวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ (กวก.)
ใชเปนสารเคมีในทางอุตสาหกรรม, ใช ควบคุมเฉพาะ Tributyltin Fluoride
เปนสารรักษาเนื้อไม
และ Tributyltin Oxide
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กรอ.)
ใชปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว, ใช
เปนสารชีวฆาต

เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ (กวก./กรอ.)

-๘ตารางที่ ๒ สรุปสถิติการแจงการสงออกสารเคมีที่ยังไมไดถูกควบคุมเปนวัตถุอันตรายในป พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่

สารเคมี

ประเทศผูสงออก

ปริมาณที่ไดรับแจง

วัตถุประสงคของการนําไปใชตามที่
หมายเหตุ
ระบุในเอกสารการแจงการสงออก
ใชฆาเชื้ออยางรวดเร็วสําหรับอุปกรณ
ยังไมไดควบคุมเปนวัตถุอันตรายตาม
ทางการแพทยและเภสัชกรรม, ฆาเชื้อบน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
พื้นผิวหอง

๑.

Didecyldimethylammonium
chloride

เยอรมนี, เบลเยี่ยม,
ฝรัง่ เศส

๑๓,๔๗๑ ก.ก. และ
๗๖,๐๐๐ ลิตร

๒.

Diphenylamine

เยอรมนี

๒๐๐ ก.ก.

ใชเปนสารเคมีในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
ใชในการผลิตน้ํามันถายเทความรอน
(Heat transfer oil) น้ํามันชุบแข็ง
(Quenching oil) น้ํามันเครื่องจักร
น้ํามันคอมเพรสเซอร น้ํามันไฮโดรลิค
น้ํามันเกียร น้ํามันเครื่อง และจาระบี

อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
เพื่อควบคุมเปนวัตถุอันตรายตาม
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ กรมศุลกากรไดกําหนดพิกัดรหัส
สถิติศุลกากรแลว คือ 2921.44.00 000

๓.

Nonylphenol
นําเขาในลักษณะสารผสม
ที่มีความเขมขน <๓ – ๘๗%

เบลเยี่ยม, อิตาลี,
เยอรมนี,

๑๓๖,๖๐๐ ก.ก.

ใชเปนสารปรับเสถียรในกระบวนการ
ใหความรอนในการผลิตพลาสติก, ใชในทาง
อุตสาหกรรม, ใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
กรดกัดกรอน (abrasive industry)

อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
เพื่อควบคุมเปนวัตถุอันตรายตาม
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ กรมศุลกากรไดกําหนดพิกัดรหัส
สถิติศุลกากรแลว คือ 2907.13.00 00

-๙๔. บทสรุปและขอเสนอแนะ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ในขอบทที่ ๑๒ กําหนดวาจะตองมีการแจงการสงออกฯ
กอนการสงออกครั้งแรกในทุกปปฏิทิน ทั้งนี้ ปริมาณการสงออกสารเคมีตามขอเท็จจริงจากภาคีผูสง ออกอาจ
มีจํานวนหลายครั้งในชวงปปฏิทินดังกลาว ดังนั้น การรวบรวมขอมูลปริมาณการสงออกสารเคมีมายังประเทศ
ไทยที่ไดรับแจงพร อมกับการแจ งการสงออกดังกล าว จึ งไมส ะทอนถึงสถิติตัวเลขการนําเขาสารเคมีตาม
ขอเท็จจริง ซึ่งอาจมีการนําเขาสารเคมีจากประเทศอื่นๆ ที่ไมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ
หรืออาจมีการนําเขาจากประเทศภาคีสมาชิกที่ไมไดหามหรือจํากัดการใชสารเคมีดังกลาว
พันธกรณีดานการแจงการสงออกภายใตอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ จึงเปนกลไกที่สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสารเคมีตองหามหรือที่ถูกจํากัดการใชอยางเขมงวดในประเทศภาคีสมาชิก และมีวัตถุประสงค
เพื่อแจงเตือนใหภาคีผูนําเขาทราบวามีการนําเขาและใชสารเคมีที่ถูกหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดในประเทศ
ซึ่งภาคีผูนําเขาอาจใชในการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเคมีดังกลาวจากภาคีผูสงออกหรือจากแหลงอืน่ ๆ
และพิจารณาวามีความจําเปนจะตองดําเนินการจัดการความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวของกับสารเคมีชนิดนั้นภายในประเทศหรือไม
จากขอมูลสถิติการไดรับการแจงการสงออกของประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏวา
สหภาพยุโรปมีการสงออกสารเคมีตองหามหรือจํากัดการใชอยางเขมงวดในสหภาพยุโรปหลายชนิดมายังประเทศไทย
ซึ่งสารเคมีสวนใหญประเทศไทยไดกําหนดมาตรการควบคุมเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ หรือชนิดที่ ๔ ภายใต
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ทั้งนี้ มีสารเคมีจํานวน ๓ ชนิด กลาวคือ ๑) Didecyldimethylammonium chloride
๒) Diphenylamine และ ๓) Nonylphenol ที่ประเทศไทยยังไมไดควบคุมเปนวัตถุอันตราย อยางไรก็ตาม
สาร Diphenylamine และ Nonylphenol อยูระหวางการเสนอหรือพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เพื่อควบคุมเปนวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอไป

สามารถติดตามขอมูลขาวสารและความคืบหนาการดําเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ ไดที่
http://www.pcd.go.th และ http://www.pic.int หรือติดตอศูนยประสานงานอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ
สวนสารอันตราย สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ โทร ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๓ Email: chem@pcd.go.th
ดาวนโหลดเอกสารนี้ ไดที่เว็บไซต : http://pops.pcd.go.th/

