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- เอกสารเพื่อเสนอเรือ่ งการให้สตั ยาบันต่อ
ข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออก
ของเสียอันตรายของประเทศไทย
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
- ให้ประเทศไทยให้สตั ยาบันต่อข้อแก้ไข

หน่ วยงานหลัก

2556

กิ จกรรมที่ 5

การจัดทําเอกสารเพือ่ เสนอเรือ่ งการให้สตั ยาบันต่อ
ข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสีย
อันตรายของประเทศไทย
การเสนอเรือ่ งการให้สตั ยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญา
บาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตรายของ

2555

กิ จกรรมที่ 4

2554

มาตรการที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้สตั ยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
จัดประชุมผูป้ ระกอบการเพื่อทําความเข้าใจเกีย่ วกับ
- ผูป้ ระกอบการเข้าร่วมการประชุมและ
กิ จกรรมที่ 1
ข้อแก้ไขอนุ สญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสีย
มีความเข้าใจเกีย่ วกับข้อแก้ไขอนุ สญ
ั ญาบาเซลฯ
อันตรายและผลกระทบจากการให้สตั ยาบันฯ
และผลกระทบจากการให้สตั ยาบันฯ
- ระดับขีดความสามารถในการจัดการของเสีย
ประเมินระดับขีดความสามารถในการจัดการของเสีย
กิ จกรรมที่ 2
อันตรายอย่างเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของ
อันตรายอย่างเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของ
โรงงานประเภท 106 และโรงงานประเภทอื่นๆ
โรงงานประเภท 106 และโรงงานประเภทอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ กีย่ วข้อง
แก้ไขกฎหมายและระบบการควบคุมการนําเข้า โดย
- ร่างกฎหมายและระบบการควบคุมการนําเข้า
กิ จกรรมที่ 3
กําหนดเงือ่ นไขไม่อนุ ญาตการนําเข้าของเสียอันตราย ของเสียอันตราย ทีก่ าํ หนดเงือ่ นไขไม่อนุญาต
จากประเทศในภาคผนวก 7
การนําเข้าของเสียอันตรายจากประเทศใน
ภาคผนวก 7

2553

2552

มาตรการ/
กิ จกรรม

แผนปฏิ บตั ิ การการดําเนิ นงานให้สตั ยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
ระยะสัน้ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
ระยะเวลา /
งบประมาณ (ล้านบาท)
กิ จกรรม
เป้ าหมาย

กรมควบคุม
มลพิษ
กรมควบคุม
มลพิษ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมควบคุม
มลพิษ

หน่ วยงาน
สนับสนุน

- สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
- สภาหอการค้าไทย
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- กรมศุลกากร
- กรมควบคุม
มลพิษ
- กรมศุลกากร
- กรมสนธิสญ
ั ญา
และกฎหมาย
- กรมการค้า
ต่างประเทศ

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2/9

-2-

หน่ วยงานหลัก

2556

2555

มาตรการที่ 2 ปรับปรุงระบบควบคุมและตรวจสอบการนําเข้า
ตัง้ คณะทํางานเพือ่ พิจารณากําหนดรหัสสถิตเิ ฉพาะ
กิ จกรรมที่ 1
สําหรับของเสียอันตรายตามอนุ สญ
ั ญาบาเซลในพิกดั
อัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ฉบับปี ค.ศ. 2007 และ
จัดทําฐานข้อมูลปริมาณการนําเข้าของเสียอันตรายและ
ของเสียอื่นจากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร

2554

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 (ภายในระยะเวลา 2 ปี)
และแผนปฏิบตั กิ ารการดําเนินงานให้สตั ยาบันฯ
ต่อคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ

2553

2552

มาตรการ/
กิ จกรรม

แผนปฏิ บตั ิ การการดําเนิ นงานให้สตั ยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
ระยะสัน้ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
ระยะเวลา /
งบประมาณ (ล้านบาท)
กิ จกรรม
เป้ าหมาย

หน่ วยงาน
สนับสนุน

อนุ สญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสีย
อันตราย ในปี พ.ศ. 2553 (ภายในระยะเวลา 2 ปี)
- ให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นผูด้ าํ เนินการ
ให้สตั ยาบันฯ ต่อสํานักงานเลขาธิการอนุสญ
ั ญา
บาเซล ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
- เห็นชอบในหลักการการให้สตั ยาบันฯ โดยการ
ให้สตั ยาบันฯ ของประเทศไทยจะกระทําการ
ก็ต่อเมือ่ ประเทศไทยมีความพร้อมในทางปฏิบตั ิ
เช่น มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพือ่ รองรับการ
ปฏิบตั ติ ามการให้สตั ยาบันฯ โดยมอบหมายให้
กรมควบคุมมลพิษ รับผิดชอบในการ
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
กําหนดหน้าทีข่ องหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบตั ิ
ตามข้อบัญญัตขิ องอนุ สญ
ั ญาบาเซล
- คณะทํางานเพือ่ พิจารณากําหนดรหัสสถิติ
เฉพาะสําหรับของเสียอันตรายตามอนุสญ
ั ญา
บาเซลในพิกดั อัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
ฉบับปี ค.ศ. 2007
- รหัสสถิตเิ ฉพาะสําหรับของเสียอันตรายตาม
อนุสญ
ั ญาบาเซลในพิกดั อัตราศุลกากรระบบฮาร์

กรมควบคุม
มลพิษ

กรมศุลกากร
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เสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าทีใ่ นการ
ตรวจสอบและจําแนกความแตกต่างระหว่างของเสีย
อันตรายตามอนุ สญ
ั ญาบาเซลและของใช้แล้ว/สินค้า
มือสอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของใช้แล้วทีเ่ ป็ น
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์

กิ จกรรมที่ 4

เชื่อมโยงระบบขออนุญาตนําเข้าสินค้าจากหน่วยงาน
ผูม้ อี าํ นาจกับระบบพิธกี ารศุลกากรผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
แก้ไขกฎหมายโดยกําหนดเงือ่ นไขให้ผนู้ ําเข้าต้อง
แสดงผลวิเคราะห์ความเป็ นอันตรายของของเสียที่
นําเข้าทุกครัง้ แม้จะสําแดงเป็ นของเสียทีไ่ ม่เป็ น

กิ จกรรมที่ 5

- จํานวนเจ้าหน้าที่ ซึง่ มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการตรวจสอบและจําแนกความแตกต่าง
ระหว่างของเสียอันตรายตามอนุ สญ
ั ญาบาเซล
และของใช้แล้ว/สินค้ามือสอง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ของใช้แล้วทีเ่ ป็ นเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการเชื่อมโยงการอนุ ญาตนําเข้าสินค้าจาก
หน่วยงานผูม้ อี าํ นาจกับหน่วยงานผูม้ อี าํ นาจกับ
ระบบพิธกี ารศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างกฎหมายเกีย่ วกับการกําหนดเงือ่ นไขให้
ผูน้ ําเข้าต้องแสดงผลวิเคราะห์ความเป็ นอันตราย
ของของเสียทีน่ ําเข้าทุกครัง้ แม้จะสําแดงเป็ นของ

หน่ วยงานหลัก

2556

กิ จกรรมที่ 3

2555

ดําเนินโครงการนําร่องตรวจสอบการนําเข้าของเสีย
อันตรายอย่างผิดกฎหมาย

2554

กิ จกรรมที่ 2

โมไนซ์ฉบับปี ค.ศ. 2007 ประกอบการปรับปรุง
แก้ไขบัญชีรายชื่อของเสียอันตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง บัญชีรายชื่อ
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2546
- ฐานข้อมูลปริมาณการนําเข้าของเสียอันตราย
และของเสียอื่นจากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร
- โครงการนําร่องตรวจสอบการนําเข้าของเสีย
อันตรายอย่างผิดกฎหมาย

2553

2552

มาตรการ/
กิ จกรรม

แผนปฏิ บตั ิ การการดําเนิ นงานให้สตั ยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
ระยะสัน้ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
ระยะเวลา /
งบประมาณ (ล้านบาท)
กิ จกรรม
เป้ าหมาย

กรมควบคุม
มลพิษ
กรมควบคุม
มลพิษ

กรมควบคุม
มลพิษ
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

หน่ วยงาน
สนับสนุน

- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- กรมศุลกากร
- สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
- กรมศุลกากร

- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- กรมศุลกากร
- กรมควบคุม
มลพิษ
- กรมศุลกากร
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หน่ วยงานหลัก

2556

- สถานการณ์การจัดการสิง่ แวดล้อมของโรงงาน
ประเภท 106 ทัง้ ทีเ่ ป็ นของเสียและของเสีย
อันตราย ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
- ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมของโรงงาน
ประเภท 106 ทัง้ ทีเ่ ป็ นของเสียและของเสีย
อันตราย
- ผลการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของ
ผูป้ ระกอบการ

2555

มาตรการที่ 3 ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมโรงงาน
โครงการสํารวจสถานการณ์การจัดการสิง่ แวดล้อมของ
กิ จกรรมที่ 1
โรงงานประเภท 106 ทัง้ ทีเ่ ป็ นของเสียและของเสีย
อันตราย
โครงการนําร่องส่งเสริมระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
กิ จกรรมที่ 2
ของโรงงานประเภท 106 ทัง้ ทีเ่ ป็ นของเสียและของเสีย
อันตราย
โครงการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กิ จกรรมที่ 3
ด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของผูป้ ระกอบการ
และมาตรการจูงใจให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ าม

เสียทีไ่ ม่เป็ นอันตรายก็ตาม
- คณะทํางานเพือ่ ร่วมกันพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการตัง้ เงือ่ นไขการควบคุมทาง
ศุลกากร (Central Profile) ในส่วนทีค่ วบคุมของ
ต้องห้ามต้องกํากัด
- การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงระบบการตัง้
เงือ่ นไขการควบคุมทางศุลกากร (Central
Profile) ในส่วนทีค่ วบคุมของต้องห้ามต้องกํากัด
(เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับของเสียเคมีวตั ถุ และ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว)

2554

อันตรายก็ตาม
ตัง้ คณะทํางานเพือ่ ร่วมกันพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการตัง้ เงือ่ นไขการควบคุมทางศุลกากร
(Central Profile) ในส่วนทีค่ วบคุมของต้องห้ามต้อง
กํากัด (เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับของเสียเคมีวตั ถุ และ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว)

2553

กิ จกรรมที่ 6

2552

มาตรการ/
กิ จกรรม

แผนปฏิ บตั ิ การการดําเนิ นงานให้สตั ยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
ระยะสัน้ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
ระยะเวลา /
งบประมาณ (ล้านบาท)
กิ จกรรม
เป้ าหมาย

หน่ วยงาน
สนับสนุน

กรมควบคุม
มลพิษ

- กรมศุลกากร
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- สถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

กรมควบคุม
มลพิษ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมควบคุม
มลพิษ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กรมควบคุม
มลพิษ

- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- สภาอุตสาหกรรม
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จัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการของเสียอันตรายใน
ประเทศเพือ่ สร้างกลไกการจัดการของเสียในประเทศ
เชิงบูรณาการ ทัง้ ของเสียจากแหล่งอุตสาหกรรมและ
ชุมชนเพือ่ ทดแทนการนําเข้า

หน่ วยงานหลัก

2556

กิ จกรรมที่ 3

2555

มาตรการที่ 4 สร้างระบบและกลไกรีไซเคิ ลของเสียอันตรายในประเทศ
ผลักดันกฎหมายส่งเสริมการจัดการของเสียอันตราย
กิ จกรรมที่ 1
จากผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้แล้ว (หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง)
รัฐบาลกําหนดนโยบายการไม่สง่ เสริมอุตสาหกรรม
กิ จกรรมที่ 2
รีไซเคิลของเสียอันตรายทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศ
พร้อมทัง้ ส่งเสริมธุรกิจทีร่ ไี ซเคิลของเสียอันตรายใน
ประเทศ

2554

กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยมากขึน้

2553

2552

มาตรการ/
กิ จกรรม

แผนปฏิ บตั ิ การการดําเนิ นงานให้สตั ยาบันต่อข้อแก้ไขอนุสญ
ั ญาบาเซลในการห้ามส่งออกของเสียอันตราย
ระยะสัน้ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)
ระยะเวลา /
งบประมาณ (ล้านบาท)
กิ จกรรม
เป้ าหมาย
- มาตรการจูงใจให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
มากขึน้

หน่ วยงาน
สนับสนุน
แห่งประเทศไทย
- สภาหอการค้าไทย
- กรมการค้า
ต่างประเทศ

- ร่างกฎหมายส่งเสริมการจัดการของเสีย
อันตรายจากผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้แล้ว
- มติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับนโยบาย
การไม่สง่ เสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลของเสีย
อันตรายทีน่ ําเข้าจากต่างประเทศ พร้อมทัง้
ส่งเสริมธุรกิจทีร่ ไี ซเคิลของเสียอันตรายใน
ประเทศ

กรมควบคุม
มลพิษ
กรมควบคุม
มลพิษ

- แผนยุทธศาสตร์ในการจัดการของเสียอันตราย
ในประเทศเพือ่ สร้างกลไกการจัดการของเสียใน
ประเทศเชิงบูรณาการ ทัง้ ของเสียจากแหล่ง
อุตสาหกรรมและชุมชนเพือ่ ทดแทนการนําเข้า

กรมควบคุม
มลพิษ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- กรมศุลกากร
- สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
- สภาหอการค้าไทย
- กรมการค้า
ต่างประเทศ
- กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
- กรมศุลกากร

