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การขนยายของเสียอยางผิดกฎหมาย
และการควบคุมการเคลื่อนยายของเสีย

กรณีศึกษา : การนําเขา WEEE อยางผิดกฎหมายจากประเทศญี่ปุน
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ทาเรือแหลมฉบัง

สวนจัดการกากอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรณีศึกษา : การนําเขา WEEE อยางผิดกฎหมายจากประเทศญี่ปุน
สําแดง : Mixed metal scrap: steel, copper and aluminium

กรณีศึกษา : การสงออกของเสียอยางผิดกฎหมายไปยังประเทศเนเธอรแลนด
สําแดง : stainless steel 304 grade solid scrap for melting

28 สิงหาคม 2557 : ตรวจสอบสินคารวมกับเจาหนาที่ศุลกากร ณ ทาเรือแหลมฉบัง

14 กรกฏาคม 2554 : Inspectorate of Housing, Spatial Planning and the Environment,
Ministry of Infrastructure and the Environment ในฐานะหนวยงาน
ผูมอี ํานาจของประเทศเนเธอรแลนด แจงรายละเอียดการเคลื่อนยายขามแดน
อยางผิดกฎหมาย

3 ธันวาคม 2557 : แจงหนวยงานผูมอี ํานาจของประเทศญี่ปุนอยางเปนทางการ
(Office of Waste Disposal Management, Ministry of Environment)

24 เมษายน 2555 : รองทุกข กลาวโทษ ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

19 ธันวาคม 2558 : ประชุมหารือการสงกลับรวมกันระหวางกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมศุลกากร ผูน ําเขา และตัวแทนเรือ ในการสงกลับ

5 กุมภาพันธ 2558 : แตงตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงาน
ในกรณีการสงออก metal residue (waste) อยางผิดกฎหมายไปยัง
ประเทศเนเธอรแลนด

ปจจุบัน

: อยูระหวางกําหนดวันสงกลับ

เมือง Winschoten ประเทศเนเธอรแลนด

22-23 กันยายน 2558 : เก็บตัวอยางของเสีย ณ ประเทศเนเธอรแลนด
โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายอุตสาหกรรม) ประจํากรุงเวียนนา ออสเตรีย

การเก็บตัวอยางของเสีย
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วันที่ 29 เมษายน 2559 สถานที่ : ทาเรือเอกชน UTCT จ.สมุทรปราการ
สําแดง : Copper ทองแดงเกรดต่ํา

กรณีศึกษา
การเปดตรวจตูสินคา และเก็บตัวอยางของเสีย
-

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สถานที่ : ทาเรือแหลมฉบัง
สําแดง : Compound of Zinc Oxide

แคดเมียม (Cd)
เซเลเนียม (Se)
พลวง (Sb)
เบริลเลียม (Be)

- ตะกั่ว (Pb)
- สารหนู (As)
- ปรอท (Hg)

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สถานที่ : ทาเรือแหลมฉบัง
สําแดง : Aluminium Scrap “Twitch” เศษและของที่ใชไมไดที่เปนอลูมิเนียม

สินคาที่ “ไมเขาขาย” ควบคุม ดังนี้
1. เศษโลหะวัสดุ (Metal material scrap) และเศษโลหะวัสดุผสม (Metal alloy scrap)
ที่มี Oil and grease ไมเกินกวา 2% และมีวัสดุปะปนที่เผาไหมได (Combustible) ไมเกินกวา 5%
2. Industrial product ไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักร มอเตอร และสายไฟ ทีไ่ ม
ปนเปอนน้ํามันหลอลื่นทีม่ ีสารพีซีบี สารพีซีที หรือไมมีชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electrical/ Electronic Assemblies)
รวมทั้งแผงวงจร (Printed circuit board) ปะปน ที่มีองคประกอบของตัวเก็บประจุไฟฟา (Accumulator) แบตเตอรี่
สวิทชที่มีปรอท แกวจากหลอด Cathode-ray และ Activated glass และรวมถึงตัวเก็บประจุไฟฟาที่มีสารพีซีบี

วันที่ 4 มีนาคม 2559 สถานที่ : ทาเรือแหลมฉบัง
สําแดง : Steel Scrap Car Bales เศษเหล็กที่นํามาหลอมใหม

-

Battery
Tires
Air Bags
Oil

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 สถานที่ : ทาเรือเอกชน UTCT จ.สมุทรปราการ
สําแดง : เศษและของที่ใชไมไดทเี่ ปนสแตนเลส (Stainless steel scrap zurik)

ตูที่ 1 : เศษโลหะ 80.50% เศษที่เผาไหมได 16.73%
ตูที่ 2 : เศษโลหะ 65.53% เศษที่เผาไหมได 29.83%
ตูที่ 3 : เศษโลหะ 47.07% เศษที่เผาไหมได 45.25%
ตูที่ 4 : เศษโลหะ 63.86% เศษที่เผาไหมได 30.91%
ตูที่ 5 : เศษโลหะ 55.31% เศษที่เผาไหมได 36.42%
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