1

การนําเข้ าและส่ งออกของเสี ยทีเป็ นวัตถุอันตราย

2

ส่ วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่ างประเทศ

สํ านักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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4

การแบ่ งวัตถุอันตราย (ความจําเป็ นแก่ การควบคุม)

การผลิต การนําเข้ า การส่ งออก การครอบครอง
5

6

ชนิดที 1

ชนิดที 2

ชนิดที 3

ชนิดที 4

ขึนทะเบียน

ขึนทะเบียน

แจ้ งดําเนินการ

ขออนุญาต

ห้ ามดําเนินการ
เว้ นแต่
ได้ รับการยกเว้ น



ต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการทีกําหนด


วัตถุอนั ตรายชนิดที 2
ต้ องแจ้ งให้ พนักงานเจ้ าหน้ าทีทราบและต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กําหนด



แจ้ งข้ อเท็จจริงการนําเข้ า/ส่ งออก

วัตถุอนั ตรายชนิดที 1

วัตถุอนั ตรายชนิดที 3
ต้ องรับใบอนุญาต



วัตถุอนั ตรายชนิดที 4
ห้ ามผลิต นําเข้ า ส่ งออก หรือครอบครอง

1

การพิจารณาจัดชนิดวัตถุอันตราย
7

8

ประกาศ อก. เรือง บัญชีรายชือวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2556
9

10

11

12

2

ของเสี ย ตาม พรบ.วัตถุอนั ตราย
13

14

ของเสี ย 63 รายการ
วัตถุอน
ั ตรายชนิดที 3 = 62 รายการ
(บัญชีรายชือวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2546 = 61 รายการ
บัญชีรายชือวัตถุอนั ตราย (ฉบับที 4) พ.ศ. 2549 = 1 รายการ)
วัตถุอน
ั ตรายชนิดที 4 = 1 รายการ
(บัญชีรายชือวัตถุอนั ตราย (ฉบับที 5) พ.ศ. 2549 = 1 รายการ)
ี แล้ ว 2 รายการ
 เครื องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทใช้


การนําเข้าและส่ งออก ของเสี ยเคมีวตั ถุชนิดที 3 ตาม พรบ.วัตถุอนั ตราย
และของเสี ยอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล

การนําเข้ าเครืองใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ใช้ แล้ว

ตอบข้ อหารือ

15

มี 4 ลักษณะ คือ
ของเสี ย Basel

o การนําเข้ าเพือการใช้ ซํา
o การนําเข้ าเพือการซ่ อมแซม

ขอ Consent จากปลายทาง/นําผ่ าน (กรณีส่งออก)

o การนําเข้ าเพือการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้ ใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์ เดิม
(มีอายุใช้ งานไม่ เกิน 3ปี กรณีเครืองถ่ ายเอกสาร อายุใช้ งานไม่ เกิน 5 ปี )

1. ขึนทะเบียน (กรณีการนําเข้ า)
2. ใบอนุญาต - นําเข้ า (วอ.4) เฉพาะใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเท่ านัน
- ส่ งออก (วอ.6)

o การนําเข้ าเพือการคัดแยกหรือแปรสภาพ (เข้ าข่ ายของเสี ยตามอนุสัญญาบาเซล)

แจ้ งการนําเข้ า/ส่ งออก (ตามแบบ วอ./อก.6)

16

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือง ยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ติ าม พรบ.วัตถุ
อันตราย เกียวกับการแจ้ งดําเนินการ การขออนุญาต และการขึนทะเบียน
วัตถุอนั ตรายทีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2546
17

การมีไว้ ในครอบครองและการนําเข้ าเพือใช้ ในกิจการของตนเองของหน่ วยงาน
ต่ อไปนีได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องขึนทะเบียนและขออนุญาตสํ าหรับวัตถุอันตรายชนิดที 3
 กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้ องถิน รัฐวิสาหกิจ องค์ กรของรั ฐ
หน่ วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย
 คณะกรรมการกาชาดระหว่ างประเทศ
 องค์ การระหว่ างประเทศตามกฎหมายว่ าด้ วยการคุ้มครองการดําเนินงานของ
สหประชาชาติ และทบวงการชํ านาญพิเศษในประเทศไทย

ของเสี ย Non-basel

บทลงโทษตาม พรบ.วัตถุอนั ตราย
18

การนําเข้ า ส่ งออก ครอบครอง






วัตถุอันตรายชนิดที 3
 โดยไม่ ได้ รับอนุญาต ต้ องระวางโทษ จําคุกไม่ เกิน 2 ปี หรื อปรั บไม่ เกินสอง
แสนบาท หรือทังจําทังปรับ
 โดยไม่ แจ้ ง วอ./อก6 ต้ องระวางโทษ จําคุกไม่ เกิน 1 ปี หรื อปรั บไม่ เกินหนึง
แสนบาท หรือทังจําทังปรับ
วัตถุอันตรายชนิดที 4 ต้ องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 10 ปี หรือ
ปรับไม่ เกินหนึงล้ านบาท หรือทังจําทังปรับ

3

บทลงโทษ ตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ. 2469
19

บทลงโทษการนําวัตถุอนั ตรายชนิดที 3 เข้ ามาโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
20

การนําวัตถุอนั ตรายชนิดที 3 เข้ามาโดยไม่ ได้ รับอนุญาต


ถือเป็ นความผิดตาม กฎหมายวัตถุอนั ตราย และกฎหมายศุลกากร
“เป็ นความผิดกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ต้ องใช้ กฎหมายทีมี
โทษหนักสุ ดลงโทษ”

มาตรา 27 ปรับเป็ นเงินสีเท่ าราคาของซึงได้ รวมค่ าอากรเข้ าด้ วยแล้ ว
หรือจําคุกไม่ เกิน 10 ปี หรือทังจําทังปรับ

การดําเนินการกรณี
เป็ นวัตถุอนั ตรายแต่ ไม่เป็ นของเสี ยตามอนุสัญญาบาเซล

ของเสี ยอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
21
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หนังสื อตอบข้ อหารือ (กรณีทีรายละเอียดของเสี ยไม่ ชัดเจน)
 ใบอนุญาตนําเข้ า/ส่ งออก
 สั ญญาระหว่ างผู้ขอกับผู้รับดําเนินการปลายทาง (ระบุปริ มาณของเสี ย
ระยะเวลา วัตถุประสงค์ )
 แจ้ งข้ อเท็จจริ งการนําเข้ า/ส่ งออก ตามแบบ วอ/อก 6

ของเสี ยอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล = วัตถุอันตรายชนิดที 3 และ 4
(พรบ.วัตถุอันตราย)
 อนุญาตให้ นําเข้ า/ส่ งออกของเสี ยจากประเทศทีให้ สัตยาบันต่ ออนุสัญญาบาเซลเท่ านัน
 กรณีส่งออก ต้ องได้ รับความยินยอมจากประเทศปลายทางและประเทศนําผ่ าน
 กรณีนําเข้ า / นําผ่ านแดน ต้ องได้ รับความยินยอมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
o อนุญาตให้ นําเข้ าเมือใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานเท่ านัน ไม่ อนุญาตให้
นําเข้ ามาเพือขายหรือจําหน่ าย
o กรณีนําผ่ าน ต้ องแสดงหลักฐานการขนส่ งสิ นค้ าผ่ านแดน ภายใน 30 วัน





ตอบข้ อหารือ
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ผลวิเคราะห์องค์ประกอบของเสี ยอันตรายครบ 100%
ผลวิเคราะห์สารปนเปื อนในของเสี ยอันตราย เช่น Pb Cd Hg Cu
 ข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)
 รายละเอียดพร้อมผังกระบวนการผลิตทีก่อให้เกิดของเสี ย
 รายละเอียดชนิ ดและปริ มาณสารเคมีทีใช้ในกระบวนการผลิต
 รายละเอียดปริ มาณของเสี ยทีเกิดจากกระบวนการผลิต
 รู ปถ่ายของเสี ย
้ ับบําบัด/กําจัด ประเทศ
 รายละเอียดเกี ยวกับการจัดการของเสี ยอันตราย (ชื อผูร
และวิธีการดําเนินการ)



แบบคําขออนุญาตนําเข้าวัตถุอนั ตราย

4
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ใบอนุญาตนําเข้าวัตถุอนั ตราย
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แบบคําขออนุญาตส่งออกวัตถุอนั ตราย

29

30

ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอนั ตราย

5

การแจ้ งข้ อเท็จจริงตามแบบ วอ./
วอ./อก
อก..6
31

32

• ชือวัตถุอนั ตราย ชือทางการค้า
• สู ตรและอัตราส่ วน
• ปริมาณ
• รายละเอียดภาชนะบรรจุ
• สถานทีเก็บ
• ชือพาหนะ และกําหนดวันทีพาหนะจะมาถึง/ออกจากด่ านศุลกากร
• ด่ านศุลกากรทีนําเข้ าหรือส่ งออก

เอกสารประกอบการพิจารณาให้ คาํ ยินยอมการนําเข้ า
หรือเตรียมเพือขอคํายินยอมเพือการส่ งออก

การดําเนินการกรณีเป็ นวัตถุอนั ตรายและเป็ นของเสี ยตามอนุสัญญาบาเซล
33
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หนังสื อตอบข้ อหารือ (กรณีทีรายละเอียดของเสี ยไม่ ชัดเจน)
หนังสื อยินยอมเพือการนําเข้ าหรือการส่ งออก
 ใบอนุญาตนําเข้ า/ส่ งออก
 สั ญญาระหว่ างผู้ขอกับผู้รับดําเนินการปลายทาง (ปริ มาณของเสี ย ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ )
 แจ้ งข้ อเท็จจริ งการนําเข้ า/ส่ งออก ตามแบบ วอ/อก 6


o



o
o
o
o

ใบแจ้ ง (Notification Form)
สั ญญาธุรกิจ (Business Contract)
Letter of Bank Guarantee
รายละเอียดของของเสี ย
ผลวิเคราะห์ องค์ ประกอบครบ 100%

ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ที http://www.pcd.go.th/info_serv/en_haz_basel.html

ใบแจ้ ง (Notification Form)
35

หนังสื อสั ญญา
36

• ผูน้ าํ เข้า
• ผูส้ ่งออก
• จํานวนเทียวของการขนส่ง
• ปริ มาณของเสี ย
• วันกําหนดการขนส่งหรื อช่วงเวลา
• ประเภทบรรจุภณั ฑ์
• ผูร้ ับขนส่ง
• ผูผ้ ลิตของเสี ย
• การกําจัดของเสี ย/นํากลับมาใช้ใหม่
• วิธการกําจัดของเสี ย/นํากลับมาใช้ใหม่
• ประเภทและองค์ประกอบของเสี ย
• ลักษณะทางกายภาพของเสี ย

• ขอบเขตการให้บริ การของผูก้ าํ จัด
• ระยะเวลาของสัญญา ความถีของการขนส่ ง
• ข้อมูลรายละเอียดประเภทของเสี ย
• ปริ มาณของเสี ยทีต้องรับกําจัด
• การขนส่ ง
• เงือนไขการรับผิดชอบในแต่ละช่วงของการขนส่ ง
• ระบุการตรวจสอบ วิเคราะห์ของเสี ย และวิธีปฏิบตั ิสาํ หรับกรณี ทีของเสี ยไม่
เป็ นไปตามสัญญา
• ระบุความรับผิดชอบกรณี เกิดความเสี ยหาย

6

ใบกํากับการเคลือนย้ ายข้ ามแดน

BANK GUARANTEE

(Movement document)

• สอดคล้องใบแจ้งเลขที
• ลําดับครังทีของการขนส่ง
• ผูน้ าํ เข้า
• ผูส้ ่งออก
• ปริ มาณของเสี ย
• วันทีเคลือนย้าย
• ผูผ้ ลิตของเสี ย
• การกําจัดของเสี ย/นํากลับมาใช้ใหม่
• ผู้รับขนส่ งของเสี ย
(ชือ ทีอยู่ โทรศัพท์ เลขทะเบียน)

37

• วิธีการกําจัดของเสี ย/นํากลับมาใช้ใหม่
• ประเภทและองค์ประกอบของเสี ย
• ลักษณะทางกายภาพของเสี ย
• ผูน้ าํ เข้าลงนามรับของเสี ย
• ผูร้ ับกําจัดลงนามรับของเสี ย
• ผูร้ ับกําจัดลงนามเมือขอเสี ย
ได้รับการกําจัดเรี ยบร้อย
38

ขันตอนการนําเข้ าของเสี ยมาจัดการในประเทศ
39

40

ขันตอนการส่ งออกของเสี ยไปต่ างประเทศ
41

42

ส่ วนจัดการกากอุตสาหกรรมระหว่ างประเทศ
สํ านักบริหารจัดกากกากอุตสาหกรรม
Web site: http://www.diw.go.th/iwmb
โทรศัพท์ 0 2202 4168
โทรสาร 0 2202 4003
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