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คู่มอืการน�าเข้าหรอืส่งออกวตัถอุนัตราย
ทีเ่ป็นของเสยีเคมวีตัถตุาม พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 
และของเสยีอนัตรายตามอนสุญัญาบาเซล

ที่ปรึกษา
1. นำยไสว โลจนะศุภฤกษ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรจัดกำร

  กำกอุตสำหกรรม

2. นำยภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

  ระหว่ำงประเทศ

3. นำยพิศิษฐ รัตนธนำฤกษ์ วิศวกรช�ำนำญกำร

ผู้เรียบเรียง
นำงสำวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ นักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำรพิเศษ

คณะผู้จดัท�า
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	 คู ่มือกำรน�ำเข้ำหรือส่งออกวัตถุอันตรำยที่เป็นของเสียเคมีวัตถุ 

ตำม พ.ร.บ. วตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2535 และของเสยีอนัตรำยตำมอนสุญัญำบำเซล  

เล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรส�ำหรับผู้ประกอบกำรใน 

กำรน�ำเข้ำหรือส่งออกของเสีย โดยเนื้อหำของคู่มือประกอบด้วยกฎหมำย 

และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรน�ำเข้ำหรือส่งออกของเสีย รวมถึงขั้นตอน 

และกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรน�ำเข้ำหรือส่งออกของเสีย 

 ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำร และผู้สนใจ 

เพื่อท�ำควำมเข้ำใจศึกษำรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนกำรด�ำเนินกำร 

น�ำเข้ำหรือส่งออกของเสีย อันจะน�ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

ก�ำหนดต่อไป

 ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

 มีนำคม 2555

ค�าน�า
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กฎหมายและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกบัการน�าเข้า
หรอืส่งออกของเสยี

ส่วนที่

5
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1.1 อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน 
 ของของเสยีอนัตรายและการก�าจดั

  อนุสัญญาบาเซล ก�ำหนดว่ำ “ของเสียตามขอบเขตของอนุสัญญา 

บาเซล ข้อ 1 (ก) และ ข้อ 1 (ข) ที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามแดน ถือว่าเป็น 

ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญานี้” ซึ่งกำรจะส่งออกของเสียอันตรำยนี้จะ 

ต้องได้รับค�ำยินยอม (Consent) จำกประเทศปลำยทำงและประเทศน�ำผ่ำนก่อน

  ข้อ 1 (ก) “ของเสียประเภทที่ระบุในภาคผนวก 1 เว้นแต่ที่ไม่เข้า 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในภาคผนวก 3”

  	ภำคผนวก 1 ประเภทของของเสียที่ถูกควบคุม (รำยละเอียดตำม 

   ภำคผนวก)

   	ชนิดของเสีย 19 ประเภท

   	ของเสียที่มีองค์ประกอบ 27 ประเภท

  	ภำคผนวก 8 บัญชีรำยชื่อ A ระบุรำยชื่อของเสียอันตรำยที่ต้องปฏิบัติ 

ตำมอนุสัญญำบำเซล) จ�ำนวน 61 รำยกำร รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 1

ส่วนที่ 1
กฎหมายและนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกบัการน�าเข้าหรอืส่งออกของเสยี

6
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ตารางที่ 1 สรุปชนิดของเสียตำมภำคผนวก 8 บัญชีรำยชื่อ A

  	ภำคผนวก 3 ลักษณะอันตรำย 14 ลักษณะ (เนื่องจำกของเสียตำม 

ภำคผนวก 8 บัญชีรำยชื่อ A ไม่ห้ำมกำรใช้ภำคผนวก 3 เพื่อพิสูจน์ว่ำของเสียนั้น 

ไม่แสดงลักษณะอันตรำย)

  	ภำคผนวก 9 บัญชีรำยชื่อ B 

   ระบุรำยชื่อของเสียที่ไม่ถูกครอบคลุมโดยข้อ 1 (ก) หำกว่ำของเสีย 

นั้นไม่มีวัตถุในภำคผนวก 1 จนเป็นเหตุให้แสดงลักษณะตำมภำคผนวก 3 ของ 

เสียในภำคผนวกนี้ มีจ�ำนวน 59 รำยกำร รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปชนิดของของเสียตำมภำคผนวก 9 บัญชีรำยชื่อ B

1. ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ 19 รำยกำร 

2. ของเสียที่มีสำรอนินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก  6 รำยกำร

 ซึ่งอำจมีโลหะและสำรอินทรีย์ 

3. ของเสียที่มีสำรอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก  20 รำยกำร

 ซึ่งอำจมีโลหะและสำรอนินทรีย์

4. ของเสียที่มีองค์ประกอบอนินทรีย์และอินทรีย์ 16 รำยกำร

1. ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ 27 รำยกำร

2. ของเสียที่มีสำรอนินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก  13 รำยกำร

 ซึ่งอำจมีโลหะและสำรอินทรีย์

3. ของเสียที่มีสำรอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก  16 รำยกำร

 ซึ่งอำจมีโลหะและสำรอนินทรีย์

4. ของเสียที่มีองค์ประกอบอนินทรีย์และอินทรีย์ 3 รำยกำร
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ภาคผนวก 1

ประเภทของของเสยีที่จะถกูควบคมุ

ชนิดของของเสีย

Y1 ของเสียจำกกกำรักษำพยำบำลทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำล ศูนย์รักษำ 

 พยำบำล และคลินิก

Y2 ของเสียจำกกำรผลิตและเตรียมผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม

Y3 ของเสียจำกเภสัชกรรม ยำ และเวชกรรม

Y4 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม และกำรใช้สำรท�ำลำยสิ่งมีชีวิต (biocide) 

  และเภสัชกรรม

Y5 ของเสียจำกอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรผสม และกำรใช้สำรเคมีรักษำเนื้อไม้

Y6 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม หรือกำรใช้ตัวท�ำละลำยอินทรีย์

Y7 ของเสียจำกกำรปฏิบัติงำนในกำรควบคุมระดับควำมร้อนที่มีไซยำไนด์

Y8 ของเสยีจำกน�ำ้มนัแร่ทีม่สีภำพไม่เหมำะส�ำหรบักำรใช้งำนตำมวตัถปุระสงค์เดมิ 

Y9 ของเสียอิมัลชันหรือของผสมระหว่ำงน�้ำมัน/น�้ำ หรือ ไฮโดรคำร์บอน/น�้ำ

Y10 ของเสียที่เป็นวัสดุและสิ่งของซึ่งมีหรือปนเปื้อนด้วยสำรประเภท โพลีคลอริ- 

 เนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) และ/หรือโพลีคลอริเนตเตดเทอร์ฟีนิล (พีซีที) และ 

 /หรือ โพลีโบรมิเนตเตดไบฟีนิล (พีบีบี)

Y11 ของเสียประเภทกำกน�้ำมันดิบที่เกิดจำกโรงกลั่นน�้ำมัน กระบวนกำรกลั่น  

 และกำรด�ำเนินกำรด้วยวิธีไพโรไลติก

Y12 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม และกำรใช้หมึก สีย้อม สำร สี น�้ำมันครั่ง และ 

 น�้ำมันชักเงำ

Y13 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม หรือกำรใช้เรซิ่น ลำเท็กซ์ พลำสติไซเซอร์  

 กำวหรือผลิตภัณฑ์ประเภทกำว
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Y14 ของเสียที่เป็นเคมีซึ่งเกิดจำกกำรศึกษำวิจัยและกำรพัฒนำหรือกิจกรรม 

 กำรสอนที่ไม่อำจระบุได้ และ/หรือเป็นสำรชนิดใหม่ และผลกระทบต่อมนุษย ์

 และ/หรือสิ่งแวดล้อมของสำรนั้นยังไม่เป็นที่ทรำบ

Y15 ของเสียที่โดยธรรมชำติสำมำรถระเบิดได้ ซึ่งไมอยู่ภำยใต้กฎหมำยอื่น

Y16 ของเสียจำกกระบวนกำรผลิต กำรผสม หรือกำรใช้สำรเคมีที่เกี่ยวข้องกับ 

 กำรถ่ำยภำพและวัสดุในกำรล้ำงอัดภำพ

Y17 ของเสียที่เป็นผลมำจำกกำรเตรียมผิวหน้ำโลหะและพลำสติก

Y18 กำกที่เกิดจำกกำรด�ำเนินกำรก�ำจัดของเสียอุตสำหกรรม

ของเสียที่มีองค์ประกอบต่อไปนี้

Y19 โลหะคำร์บอนิล

Y20 เบริลเลียม สำรประกอบเบริลเลียม

Y21 สำรประกอบโครเมียมเฮกซะวำเลนท์

Y22 สำรประกอบทองแดง

Y23 สำรประกอบสังกะสี

Y24 สำรหนู สำรประกอบสำรหนู

Y25 ซีลิเนียม สำรประกอบซีลิเนียม

Y26 แคดเมียม สำรประกอบแคดเมียม

Y27 พลวง สำรประกอบพลวง

Y28 เทลลูเรียม สำรประกอบเทลลูเรียม

Y29 ปรอท สำรประกอบปรอท

Y30 แทลเลียม สำรประกอบแทลเลียม

Y31 ตะกั่ว สำรประกอบตะกั่ว
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Y32 สำรประกอบฟลูออรีนอนินทรีย์ ยกเว้น แคลเซียมฟลูออไรด์

Y33 สำรไซยำไนด์อนินทรีย์

Y34 สำรละลำยกรด หรือกรดในรูปของแข็ง

Y35 สำรละลำยด่ำง หรือด่ำงในรูปของแข็ง

Y36 แอสเบสตอส (ฝุ่นและเส้นใย)

Y37 สำรประกอบฟอสฟอรัสอินทรีย์

Y38 สำรไซยำไนด์อินทรีย์

Y39 ฟีนอล สำรประกอบฟีนอล รวมทั้งคลอโรฟีนอล

Y40 อีเทอร์

Y41 ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบของฮำโลเจน

Y42 ตัวท�ำละลำยอินทรีย์ ยกเว้นที่มีองค์ประกอบของฮำโลเจน

Y43 Congenor ใดๆ ของสำรโพลีคลอริเนทเต็ด ไดเบนโซ-ฟิวเรน

Y44 Congenor ใดๆ ของสำรโพลีคลอริเนทเต็ด ไดเบนโซ-พำรำ-ไดออกซิน

Y45 สำรประกอบฮำโลเจนอินทรีย์อื่นๆ นอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้ในภำคผนวกนี้  

 (ตัวอย่ำงเช่น Y39 Y41 Y42 Y43 Y44)
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ภาคผนวก 8

บญัชรีายชื่อ A

 ของเสียที่มีในภำคผนวกนี้มีลักษณะเป็นอันตรำยภำยใต้ข้อ 1 วรรค 1 (ก) 

ของอนุสัญญำนี้และกำรระบุของเสียในภำคผนวกนี้ไม่ห้ำมกำรใช้งำนภำคผนวก 

3 เพื่อพิสูจน์ว่ำของเสียนั้นไม่เป็นอันตรำย

A1  ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ
1 A1010 ของเสียประเภทโลหะ และของเสียที่ประกอบด้วยโลหะผสม 

  ดังต่อไปนี้

  	พลวง

  	สำรหนู

  	เบริลเลียม

  	แคดเมียม

  	ตะกั่ว

  	ปรอท

  	ซีลีเนียม

  	เทลลูเรียม

  	แทลเลียม

  ยกเว้นของเสียนั้นได้รับกำรระบุเป็นพิเศษในบัญชีรำยชื่อ B

2 A1020 ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือสำรปนเปื้อน ดังต่อไปนี้ (ไม่รวม 

  ของเสียในรูปก้อนโลหะ)

  	พลวงและสำรประกอบพลวง

  	เบริลเลียมและสำรประกอบเบริลเลียม
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  	แคดเมียมและสำรประกอบแคดเมียม

  	ตะกั่วและสำรประกอบตะกั่ว

  	ซีลีเนียมและสำรประกอบซีลีเนียม

  	เทลลูเรียมและสำรประกอบเทลลูเรียม

3 A1030 ของเสียที่มีองค์ประกอบและสำรปนเปื้อน ดังต่อไปนี้

  	สำรหนูและสำรประกอบสำรหนู

  	ปรอทและสำรประกอบปรอท

  	แทลเลียมและสำรประกอบแทลเลียม

4 A1040 ของเสียที่มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

  	โลหะคำร์บอนิล

  	สำรประกอบโครเมียมเฮกซำวำเลนท์

5 A1050 กำกตะกอนจำกกำรชุบโลหะ

6 A1060 ของเสยีทีเ่ป็นของเหลวทีเ่กดิจำกกำรท�ำควำมสะอำดโลหะด้วยกรด

7 A1070 กำกจำกกระบวนกำรผลิตสังกะสี ฝุ่น และกำกตะกอน เช่น 

  จำโรไซท์ เฮมำไทท์ ฯลฯ

8 A1080 ของเสียประเภทกำกสังกะสี ไม่รวมที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B ที่ม ี

  สำรตะกั่วและแคดเมียม ในควำมเข้มข้นมำกเพียงพอที่แสดง 

  ลักษณะตำมภำคผนวก 3

9 A1090 เถ้ำจำกกำรเผำสำยฉนวนหุ้มเส้นลวดทองแดง

10 A1100 ฝุ่นและกำกจำกระบบกรองก๊ำซในโรงถลุงทองแดง

11 A1110 สำรละลำยน�ำไฟฟ้ำที่ใช้แล้ว จำกกระบวนกำรแยกทองแดงให ้

  บริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้ำ

12 A1120 กำกตะกอน ยกเว้นสำรที่ท�ำหน้ำที่เป็นขั้วไฟฟ้ำบวก (Anode 

   slimes) จำกกระบวนกำรแยกทองแดงให้บริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้ำ
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13 A1130 สำรละลำยทีใ่ช้ขึน้รปูแม่พมิพ์ใช้แล้วทีม่อีงค์ประกอบของทองแดง 

  ที่ละลำยได้

14 A1140 ของเสียสำรเร่งปฏิกิริยำ ประเภททองแดงไซยำไนด์ และคิวปริค 

  คลอไรด์

15 A1150 เถ้ำโลหะมีค่ำจำกกำรเผำแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่รวมที่ระบุใน 

  บัญชีรำยชื่อ B1

16 A1160 แบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด ทั้งที่อยู่ในสภำพสมบูรณ์และแยกส่วน 

17 A1170 ของเสียประเภทแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้แยกประเภท ยกเว้นของผสม 

  ของแบตเตอรี่ที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B ของเสียประเภทแบตเตอรี่ 

  ที่ไม่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B ที่มีองค์ประกอบของสำรในภำคผนวก  

  1 จนถึงขอบเขตที่เป็นอันตรำย

18 A1180 ของเสยีประเภทเศษหรอืชิน้ส่วนอปุกรณ์ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์2 

  ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำและแบตเตอรี่อื่นๆ  

  ที่รวมในบัญชีรำยชื่อ A สวิตซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบ แก้วจำก 

  หลอด Cathode-ray และ Activated glass อื่นๆ ตัวเก็บประจ ุ

  ไฟฟ้ำทีม่สีำรพซีบีหีรอืทีป่นเป้ือนด้วยองค์ประกอบในภำคผนวก 1 

  (เช่น แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโพลีคลอริเนทเตดไบฟีนิล)  

  จนถึงขอบเขตที่ท�ำให้ของเสียนั้นมีลักษณะใดๆ ตำมภำคผนวก 3 

   (สัมพันธ์กับรำยกำร B1110 ในบัญชีรำยชื่อ B)3

19 A1190 ของเสียสำยเคเบิลโลหะที่เคลือบหรือหุ้มด้วยพลำสติก ซึ่งมีหรือ 

  ปนเปื้อนด้วยน�้ำมันดิบจำกถ่ำนหิน (Coal tar) สำรโพลีคลอรีเนท- 

  เต็ดไบฟีนิล ที่ระดับควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิกรัมต่อ 

  กิโลกรัม ตะกั่ว แคดเมียม และสำรประกอบฮำโลเจนอินทรีย์  

  (Organohalogen compounds) อืน่ หรอืองค์ประกอบในภำคผนวก 1 

  จนถึงขอบเขตที่ท�ำให้ของเสียนั้นมีลักษณะใดๆ ตำมภำคผนวก 3
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A2 ของเสียที่มีสารอนนิทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและ 
 สารอินทรย์ี

20 A2010 ของเสยีแก้วจำกหลอดแก้ว Cathode-ray และ Activated glass อืน่ๆ

21 A2020 ของเสียประเภทสำรประกอบฟลูออรีนอนินทรีย์ ในรูปของเหลว 

  หรือกำกตะกอน ยกเว้นของเสียเช่นว่ำที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B

22 A2030 ของเสียประเภทสำรเร่งปฏิกิริยำ ยกเว้นของเสียเช่นว่ำที่ระบุใน 

  บัญชีรำยชื่อ B

23 A2040 ของเสียยิปชั่มที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมเคมี ซึ่งม ี

  องค์ประกอบในภำคผนวก 1 จนถงึขอบเขตทีแ่สดงลกัษณอนัตรำย 

  ตำมภำคผนวก 3 (สัมพันธ์กับรำยกำร B2080 ในบัญชีรำยชื่อ B)

24 A2050 ของเสียแอสเบสตอส (ฝุ่นและเส้นใย)

25 A2060 เถ้ำลอยจำกโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินที่มีสำรใน 

  ภำคผนวก 1 ในควำมเข้มข้นมำกเพียงพอที่แสดงลักษณะตำม 

  ภำคผนวก 3 (สัมพันธ์กับรำยกำร B2050 ในบัญชีรำยชื่อ B)
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A3 ของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและ 
 สารอนนิทรยี์

26 A3010 ของเสียจำกกำรผลิต หรือ กระบวนกำรผลิต Petroleum coke 

   และ Bitumen

27 A3020 ของเสียประเภทน�้ำมันแร่ที่มีสภำพไม่เหมำะส�ำหรับกำรใช้งำน 

  ตำมวัตถุประสงค์เดิม

28 A3030 ของเสียซึ่งมีหรือปนเปื ้อนด้วยกำกตะกอนสำรประกอบที่ใช้ 

  ป้องกันเครื่องยนต์ดับ ที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ

29 A3040 ของเสียประเภทของเหลวที่ใช้ถ่ำยเทควำมร้อน

30 A3050 ของเสยีจำกกำรผลติ กำรผสม และกำรใช้เรซนิ ลำเทก็ซ์ พลำสต-ิ 

  ไซเซอร์ กำว/ผลิตภัณฑ์ประเภทกำวยกเว้นของเสียเช่นว่ำที่ระบุ 

  ในบัญชีรำยชื่อ B (สัมพันธ์กับรำยกำร B4020 ในบัญชีรำยชื่อ B)

31 A3060 ของเสียประเภทไนโตรเซลูโลส

32 A3070 ของเสียประเภทฟีนอล สำรประกอบฟีนอล รวมทั้งคลอโลฟีลนอล 

   ทั้งในรูปของเหลวหรือกำกตะกอน

33 A3080 ของเสียประเภทอีเทอร์ ไม่รวมที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B

34 A3090 ของเสยีทีเ่กดิจำกฝุน่หนงั เถ้ำ กำกตะกอน และแป้ง ทีม่สีำรประกอบ 

  โครเมียมเฮกซำวำเลนท์ หรือสำรท�ำลำยสิ่งมีชีวิต (สัมพันธ์กับ 

  รำยกำร B3100 ในบัญชีรำยชื่อ B)

35 A3100 ของเสียประเภทเศษหนังหรือส่วนประกอบของหนังที่ไม่เหมำะ 

  ส�ำหรับกำรผลิตหนังซึ่งมีสำรประกอบโครเมียมเฮกซำวำเลนท์  

  หรือ สำรท�ำลำยสิ่งมีชีวิต ที่สอดคล้องตำมบัญชีรำยชื่อ B
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36 A3110 ของเสียจำกกำรผลิตหนังแกะ ที่มีสำรประกอบโครเมียมเฮกซำวำ 

  เลนท์ หรือ สำรท�ำลำยสิ่งมีชีวิต หรือสำรติดเชื้อ

37 A3120 ปุยขนำดเล็กที่มีกำรตัด หั่น ซอย

38 A3130 ของเสียประเภทสำรประกอบฟอสฟอรัสอินทรีย์

39 A3140 ของเสียประเภทตัวท�ำละลำยอินทรีย์ที่ไม่มีธำตุฮำโลเจนเป็น 

  องค์ประกอบ ยกเว้นของเสียเช่นว่ำที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B

40 A3150 ของเสยีประเภทตวัท�ำลำยอนิทรย์ีทีม่ธีำตฮุำโลเจนเป็นองค์ประกอบ

41 A3160 กำกของเสียจำกกำรกลั่นของเหลวที่ไม่ละลำยน�้ำทั้งที่มีฮำโลเจน 

  และที่ไม่มีฮำโลเจนเป็นองค์ประกอบในกระบวนกำรน�ำตัวท�ำ 

  ละลำยอินทรีย์กลับมำใช้ใหม่

42 A3170 ของเสียจำกกำรผลิต Aliphatic halogenated hydrocarbon  

  ได้แก่ คลอโรมีเทน ไดคลอโรอีเทน ไวนิลคลอไรด์ ไวนิลอิดีน 

  คลอไรด์ อัลลิลคลอไรด์ และอีพิคลอไฮดริน

43 A3180 ของเสียและชิ้นส่วนที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยโพลีคลอริเนท- 

  เต็ดไบฟีนิล โพลีคลอริเนทเต็ดเตอร์ฟีนิล โพลีคลอริเนทเต็ดแนฟ- 

  ทำลีน หรือโพลีโบรมิเนทเต็ดไบฟีนิล หรือโพลีโบรมีเนทเต็ดอื่นๆ 

  ที่คล้ำยคลึงกันที่ระดับควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิกรัมต่อ 

  กิโลกรัม4 หรือมำกกว่ำ

44 A3190 กำกน�ำ้มนัดบิ (ยกเว้น Asphalt cements) ทีเ่กดิจำกโรงกลัน่น�ำ้มนั 

  และกระบวนกำรกลัน่ หรอื กำรบ�ำบดัอนิทรยีวตัถดุ้วยวธิไีพโรไลตกิ 

45 A3200 บิทูมินัส (ของเสียยำงมะตอย – Asphlt waste) จำกกำรก่อสร้ำง 

  และบ�ำรุงรักษำถนน ซึ่งมีน�้ำมันดิน (Tar) เป็นองค์ประกอบ  

  (สัมพันธ์กับรำยกำร B 2050 ในบัญชีรำยชื่อ B)
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A4 ของเสยีที่มอีงค์ประกอบอนนิทรยี์

46 A4010 ของเสียจำกกำรผลิตกำรเตรียมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม 

  แต่ยกเว้นของเสียเช่นว่ำที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B

47 A4020 ของเสียจำกกำรรักษำพยำบำล หรือโครงกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

  ทำงกำรแพทย์ พยำบำล ทันตกรรมกำรรักษำ สัตว์ หรือที่เกิดจำก 

  โรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลอื่นๆ

48 A4030 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม และกำรใช้สำรท�ำลำยสิ่งมีชีวิต  

  และ Phytopharmaceuticals รวมถึงของเสียประเภทสำรป้องกัน 

  ก�ำจัดศัตรูพืชและสัตว์และยำปรำบวัชพืช ซึ่งไม่ได้คุณภำพตำม 

  ก�ำหนดหรือหมดอำยุ5 หรือไม่เหมำะสมส�ำหรับกำรใช้งำนตำม 

  วัตถุประสงค์เดิม

49 A4040 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม และกำรใช้สำรเคมีรักษำเนื้อไม้6

50 A4050 ของเสียที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสำร ดังต่อไปนี้

  	ไซยำไนด์อนินทรีย์ ยกเว้น กำกโลหะมีค่ำที่เป็นของแข็งซึ่งม ี

   สำรไซยำไนด์อนินทรีย์ในปริมำณน้อย

  	ไซยำไนด์อินทรีย์

51 A4060 ของเสียผสมระหว่ำงน�้ำมัน/น�้ำ หรือ ไฮโดรคำร์บอน/น�้ำ 

  หรืออยู่ในรูปอิมัลชั่น

52 A4070 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม และกำรใช้หมึก สีย้อม สำรสี ส ี

   น�้ำมันครั่ง และน�้ำมันชักเงำยกเว้นของเสียเช่นว่ำ ที่ระบุในบัญช ี

  รำยชื่อ B

53 A4080 ของเสียที่สำมำรถระเบิดได้ (ยกเว้นของเสียเช่นว่ำที่ระบุในบัญช ี

  รำยชื่อ B)
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54 A4090 ของเสียประเภทสำรละลำยกรด หรือด่ำง นอกเหนือจำกที่ระบุใน 

  บัญชีรำยชื่อ B (สัมพันธ์กับรำยกำร B2120 ในบัญชีรำยชื่อ B)

55 A4100 ของเสียจำกอุปกรณ์ควบคุมมลพิษส�ำหรับกำรบ�ำบัดก๊ำซเสียจำก 

  อุตสำหกรรม ยกเว้นของเสียเช่นว่ำที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B

56 A4110 ของเสียที่มีหรือองค์ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสำร ดังต่อไปนี้

  	Congenor ใดๆ ของสำรคลอริเนทเต็ด ไดเบนโซ-ฟิวแรน

  	Congenor ใดๆ ของสำรโพลคีลอรเินทเตด็ ไดเบนโซ-ไดออกซนิ

57 A4120  ของเสียที่มีหรือองค์ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสำรประกอบเปอร์ 

  ออกไซด์

58 A4130 ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ์  หรือภำชนะบรรจุที่มีสำรใน 

  ภำคผนวก 1 ในควำมเข้มข้นมำกเพียงพอที่แสดงลักษณะตำม 

  ภำคผนวก 3

59 A4140 ของเสียประเภทที่ประกอบหรือมีสำรเคมีที่ไม่ได้คุณภำพตำม 

  ที่ก�ำหนดหรือหมดอำยุ7 ซึ่งสอดคล้องกับรำยกำรในภำคผนวก 1 

   และที่แสดงลักษณะอันตรำยตำมภำคผนวก 3

60 A4150 ของเสียสำรเคมีที่เกิดจำกกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำหรือกิจกรรม 

  กำรสอนซึ่งยังไม่ได้จ�ำแนกชนิดและ/หรือเป็นสิ่งใหม่และมีผลต่อ 

  สุขภำพอนำมัย และ/หรือยังไม่เคยพบในสิ่งแวดล้อม

61 A4160 Activated carbon ที่ใช้แล้ว ซึ่งไม่รวมที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B  

  (สัมพันธ์กับรำยกำร B2060 ในบัญชีรำยชื่อ B)
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หมำยเหตุ
1 รำยกำรที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ B (B1160) ไม่มีกำรยกเว้นพิเศษ
2 รำยกำรนี้ไม่รวมเศษชิ้นส่วนจำกเครื่องก�ำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำ
3 สำรพีซีบีที่ระดับควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
4 ระดับ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนี้ ได้รับกำรพิจำรณำว่ำเป็นระดับที่เหมำะสม ส�ำหรับของ 

 เสยีทกุประเภทในระดบันำนำชำต ิ หลำยประเทศได้มกีำรก�ำหนดระดบับงัคบัตำมกฎหมำย 

 ส�ำหรับของเสียพิเศษบำงชนิดในระดับที่ต�่ำกว่ำ (เช่น 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
5 หมดอำยุ หมำยถึง ไม่ได้ใช้ภำยในเวลำที่แนะน�ำโดยผู้ผลิต
6 รำยกำรนี้ไม่รวมถึงไม้ที่ได้รับกำรรักษำด้วยสำรเคมีรักษำเนื้อไม้นั้น
7 หมดอำยุ หมำยถึง ไม่ได้ใช้ภำยในเวลำที่แนะน�ำโดยผู้ผลิต

Annual_book_A5_reGuide.indd   19 9/22/55 BE   9:57 PM



20

ภาคผนวก 3

บญัชลีกัษณะอนัตราย

 

 1   H1 ระเบิดได้

   สำรหรือของเสียซึ่งอยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลวหรือ 

   ของเสีย (หรือของผสมระหว่ำงสำรหรือของเสีย) ที่ระเบิด 

   ได้ ซึง่โดยตวัของมนัเองมคีวำมสำมำรถในกำรก่อให้เกดิ 

   ปฏิกิริยำเคมีท�ำให้เกิดก๊ำซ ณ อุณหภูมิและควำมดัน 

   หนึ่ง และ ณ ควำมเร็วหนึ่งที่สำมำรถก่อให้เกิดควำม 

   เสียหำยต่อบริเวณแวดล้อม

 3  H3  ของเหลวไวไฟ

   ค�ำว่ำ “ติดไฟได้ (Flammable)” มีควำมหมำยเช่นเดียว 

   กับ “จุดให้ติดไฟ (Infl ammable)” ของเหลวไวไฟอำจ 

   อยู ่ในรูปของเหลวหรือสำรผสมของของเหลวหรือของ 

   เหลวที่มีของแข็งผสมอยู่ในสภำพสำรละลำยหรือสำร 

   แขวนลอย (ตัวอย่ำงเช่น สีน�้ำมันครั่ง น�้ำมันชักเงำ  

   เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงสำรหรือของเสียที่มีกำรจัดประเภท 

   คุณสมบัติควำมเป็นอันตรำยไว้เป็นอย่ำงอื่น) ซึ่งมีจุด 

   ตดิไฟทีอ่ณุหภมูติ�ำ่กว่ำ 60.5 องศำเซลเซยีส เมือ่ทดสอบ 

   ด้วยวิธี Close-cup test แล้วหรือเมื่อทดสอบด้วย 

   วิธี Open-cupest แล้วมีอุณหภูมิต�่ำกว่ำ 65.6 องศำ 

   เซลเซียส (เนื่องจำกผลกำรทดสอบด้วยวิธี Open-cup 

    test และ Close-cup test เปรียบเทียบกันไม่ได้แน่ชัด 

UN  ประเภทที่  รหัส  ลักษณะ
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UN  ประเภทที่  รหัส  ลักษณะ

   และผลกำรทดสอบแต่ละวธิใีนแต่ละครัง้กไ็ม่คงที ่  ดงันัน้  

   ข้อก�ำหนดต่ำงๆ ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกตัวเลข 

   ข้ำงต้นเพื่อก�ำหนดค่ำที่ยอมรับได้นั้น จึงขึ้นกับเจตนำ 

   ของค�ำจ�ำกัดควำมนี้)

 4.1 H4.1 ของแข็งติดไฟ

   ของแข็งหรือของเสียที่เป็นของแข็ง นอกเหนือจำกที่จัด 

   ประเภทอยู่ในสำรที่ระเบิดได้ซึ่งสภำพปกติในกำรขนส่ง 

   อำจเกิดกำรลุกไหม้ได้หรืออำจเป็นสำเหตุ หรือเกิดติด  

   ไฟได้เนื่องจำกกำรเสียดสี

 4.2 H4.2 สารหรือของเสียซึ่งอาจจะลุกไหม้ได้เอง

   สำรหรือของเสียซึ่งเกิดควำมร้อนขึ้นเอง ภำยใต้สภำพ 

   ปกติในกำรขนส่งหรือเกิดควำมร้อนเพิ่มขึ้นเมื่อสัมผัส 

   อำกำศ และท�ำให้ลุกติดไฟได้

 4.3 H4.3 สารหรือของเสียซึ่งเมื่อสัมผัสกับน�้าจะให้ก๊าซไวไฟ

   สำรหรอืของเสยีซึง่เมือ่ท�ำปฏกิริยิำกบัน�ำ้ ท�ำให้ลกุตดิไฟ 

   ด้วยตัวเองหรือให้ก๊ำซไวไฟได้ในปริมำณที่เป็นอันตรำย

 5.1 H5.1 ออกซิไดซิงส์

   สำรหรือของเสียซึ่งโดยตัวของมันเอง ปกติไม่ติดไฟ แต่ 

   เมื่อได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นจะเป็นสำเหตุหรือมีส่วนช่วย 

   ให้เกิดกำรลุกติดไฟของสำรอื่นที่วำงไว้ใกล้เคียง
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 5.2 H5.2 สารอินทรีย์ของเปอร์ออกไซด์

   สำรหรือของเสียอินทรีย์ที่มีโครงสร้ำงออกซิเจน 2 ตัว  

   (Bivalent-o-o-structure) ซึง่เป็นสำรทีไ่ม่เสถยีร สำมำรถ 

   สลำยตัวให้ควำมร้อนได้ด้วยตนเอง

 6.1 H6.1 เป็นพิษ (อย่างเฉียบพลัน)

   สำรหรือของเสียซึ่งอำจจะเป็นสำเหตุท�ำให้ตำยหรือ 

   บำดเจบ็อย่ำงรนุแรงหรอืเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพอนำมยั 

   ของมนุษย์เมื่อกลืนกินหรือหำยใจหรือสัมผัสทำงผิวหนัง

 6.2 H6.2 สารติดเชื้อ

   สำรหรือของเสียที่มีจุลินทรีย์ขนำดเล็ก หรือสำรพิษของ 

   มัน ซึ่งทรำบหรือสันนิษฐำนว่ำเป็นเหตุให้เกิดโรคในสัตว ์

   หรือมนุษย์

 8 H8 กัดกร่อน

   สำรหรือของเสียซึ่งเมื่อท�ำปฏิกิริยำทำงเคมีจะเป็นเหต ุ

   ให้เกิดควำมเสียหำยรุนแรงเมื่อสัมผัสกับเนื้อเยื่อของ 

   สิ่งมีชีวิตหรือเมื่อเกิดกำรรั่วไหลจะท�ำควำมเสียหำยหรือ 

   ท�ำลำยหรือท�ำอันตรำยอื่นๆกับวัตถุสินค้ำหรือยำน 

   พำหนะที่ใช้ขนส่งและอำจท�ำให้เกิดอันตรำยอื่นๆ
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 9 H10 ให้ก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับอากาศหรือน�้า

   สำรหรือของเสีย ซึ่งเมื่อท�ำปฏิกิริยำกับน�้ำอำกำศหรือ 

   ไอน�้ำจะให้ก๊ำซพิษในปริมำณที่เป็นอันตรำย

 9 H11 เป็นพิษ (อย่างช้าหรือเรื้อรัง)

   สำรพิษหรือของเสียซึ่งเมื่อหำยใจหรือกลืนกินหรือซึม 

   ผ่ำนผิวหนังแล้ว มีผลท�ำให้เกิดควำมเจ็บป่วยอย่ำงช้ำๆ  

   หรือเรื้อรัง รวมทั้งกำรก่อให้เกิดมะเร็ง

 9 H12 เป็นพิษต่อระบบนิเวศน์

   สำรหรือของเสียซึ่งเมื่อมีกำรปล่อยออกมำ จะก่อให้เกิด 

   หรืออำจจะก่อให้เกิดผลกระทบเสียหำยร้ำยแรงอย่ำง 

   ช้ำๆ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรสะสมในสิ่งมีชีวิตและ/ 

   หรือมีควำมเป็นพิษต่อระบบร่ำงกำยสิ่งมีชีวิต

 9 H13 สามารถท�าให้เกิดของเสียโดยวิธีใดๆ ก็ตามซึ่งม ี

   ลักษณะตามที่ระบุ ข้างต้น ภายหลังการก�าจัดสาร 

   ดังกล่าว

UN  ประเภทที่  รหัส  ลักษณะ
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ภาคผนวก 9

บญัชรีายชื่อ B

 ของเสียที่มีในภำคผนวกจะไม่เป็นของเสียที่ครอบคลุมโดยข้อ 1 ย่อหน้ำ 1 

(ก) ของอนุสัญญำนี้ หำกว่ำ ของเสียนั้นไม่มีวัตถุในภำคผนวก 1 จนเป็นเหตุให้

แสดงลักษณะตำมภำคผนวก 3

B1 ของเสยีประเภทโลหะและที่มโีลหะในองค์ประกอบ

1 B1010 ของเสียโลหะและโลหะผสมในรูปโลหะที่ไม่ฟุ้งกระจำย

  	โลหะมีค่ำ (กลุ่มทอง เงิน แพลทินัม แต่ไม่รวมปรอท)

  	เศษเหล็กและเหล็กกล้ำ

  	เศษทองแดง

  	เศษนิกเกิล

  	เศษอะลูมิเนียม

  	เศษสังกะสี

  	เศษดีบุก

  	เศษทังสเตน

  	เศษโมลิบดินัม

  	เศษแทนทำลัม

  	เศษแมกนีเซียม

  	เศษโคบอล์ต

  	เศษบิสมัธ

  	เศษไทเทเนียม
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  	เศษเซอร์โคเนียม

  	เศษแมงกำนีส

  	เศษเจอร์เมเนียม

  	เศษเวเนเดียม

  	เศษแฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม รีเนียม และแกลเลียม

  	เศษธอเรียม

  	เศษโลหะจ�ำพวกหำยำก

  	เศษโครเมียม

2 B1020 เศษโลหะที่สะอำดไม่ปนเปื้อน รวมถึงโลหะผสมในรูปส�ำเร็จ 

  ขนำดใหญ่ (แผ่น เพลท ล�ำ แท่ง ฯลฯ) ของ

  	เศษพลวง

  	เศษเบริลเลียม

  	เศษแคดเมียม

  	เศษตะกั่ว (แต่ยกเว้นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด)

  	เศษซีลีเนียม

  	เศษเทลลูเรียม

3 B1030 เศษโลหะที่หลอมยำกซึ่งมีกำกเจือปน

4 B1031 ของเสยีโลหะและโลหะผสม ในรปูโลหะทีฟุ่ง้กระจำยได้ (ผงโลหะ) 

  ของโมลิบดินัม ทังสเตน ไทเทเนียม แทนทำลัม ไนโอเบียม และ 

  รีเนียม ยกเว้น ของเสียเช่นว่ำ ที่ระบุในบัญชีรำยชื่อ A ภำยใต ้

  รำยกำร A1050 กำกตะกอนจำกกำรชุบโลหะ

5 B1040 เศษชิ้นส่วนจำกเครื่องก�ำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำที่ไม่ปนเปื้อนน�้ำมัน 

  หล่อลื่น สำรพีซีบี หรือพีซีที จนถึงขอบเขตที่ท�ำให้ของเสียนั้น 

  เป็นอันตรำย
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6 B1050 โลหะทีไ่ม่มเีหลก็ผสม เศษชิน้ส่วนหนกั ทีไ่ม่มวีตัถใุนภำคผนวก 1  

  ในควำมเข้มข้นมำกเพียงพอที่แสดงลักษณะตำมภำคผนวก 38

7 B1060 ของเสียประเภทซีลีเนียม และเทลลูเรียม ในรูปธำตุโลหะ รวมถึง 

  ที่เป็นผง

8 B1070 ของเสยีประเภททองแดงและโลหะผสมทองแดงในรปูทีฟุ่ง้กระจำย 

  ได้ หำกของเสียนั้นไม่มีองค์ประกอบในภำคผนวก 1 จนถึง 

  ขอบเขตที่ของเสียนั้นแสดงลักษณะตำมภำคผนวก 3

9 B1080 เถ้ำและกำกสังกะสี รวมถึง กำกโลหะผสมสังกะสีในรูปที่ฟุ้ง 

  กระจำยได้ หำกของเสียนั้นไม่มีองค์ประกอบในภำคผนวก 1 ใน 

  ควำมเข้มข้นจนท�ำให้แสดงลักษณะตำมภำคผนวก 3 หรือแสดง 

  ลักษณะอันตรำย H4.39

10 B1090 ของเสียประเภทแบตเตอรี่ที่เป็นไปตำมก�ำหนด ยกเว้นที่ท�ำด้วย 

   ตะกั่ว แคดเมียม หรือปรอท

11 B1100 ของเสียที่มีองค์ประกอบของโลหะจำกกำรหลอมโลหะ กำรถลุง 

  โลหะ และกำรท�ำให้โลหะให้บริสุทธิ์ ดังต่อไปนี้

  	แท่งสังกะสีแข็ง

  	ขี้โลหะที่มีสังกะสี

   	ขีโ้ลหะ : สงักะสส่ีวนบนจำกกำรชบุโลหะ (มำกกกว่ำร้อยละ  

    90 ของสังกะสี)

   	ขีโ้ลหะ : สงักะสส่ีวนล่ำงจำกกำรชบุโลหะ (มำกกกว่ำร้อยละ 

    92 ของสังกะสี)

   	ขี้โลหะจำกกำรหล่อโดยวิธีฉีดสังกะสีร้อนเหลวเข้ำไปใน 

    แม่พิมพ์ (มำกกว่ำร้อยละ 85 ของสังกะสี)
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     	ขี้ โลหะสังกะสีจำกเครื่องชุบโลหะ : ร ้อน (Batch) 

       (มำกกกว่ำร้อยละ 92 ของสังกะสี)

     	เศษสังกะสี

   	เศษอะลูมิเนียม ยกเว้นตะกรันเกลือ

   	ตะกรันจำกกระบวนกำรเตรียมทองแดงเพื่อน�ำเข้ำไปท�ำให้ 

     บริสุทธิ์ หรือกระบวนกำรต่อไปที่ไม่มีสำรหนู ตะกั่ว หรือ 

     แคดเมียมเจือปน จนถึงขอบเขตที่ท�ำให้ของเสียนั้นแสดง 

     ลักษณะอันตรำยตำมภำคผนวก 3

  	ของเสียของ Refractory linings รวมถึง Crucibles จำกกำร 

   หลอมทองแดง

  	ตระกรันจำกกระบวนกำรเตรียมโลหะมีค่ำเพื่อน�ำไปท�ำให้ 

   บริสุทธิ์

  	ตะกรันดีบุกที่มีแทนทำลั่มในองค์ประกอบน้อยกว่ำร้อยละ 

    0.5 ของดีบุก

12 B1110 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยโลหะหรือโลหะผสม

  	ของเสียประเภทเศษหรือชิ้ นส ่ วนอุปกรณ ์ ไฟฟ ้ ำและ 

   อิเล็กทรอนกิส์10 (รวมถงึแผงวงจร) ทีไ่ม่มอีงค์ประกอบซึง่ได้แก่ 

   หม้อเกบ็ ประจไุฟฟ้ำและแบตเตอรีอ่ืน่ๆ ทีร่วมในบญัชรีำยชือ่ A  

   สวทิช์ทีม่ปีรอทเป็นองค์ประกอบ แก้วจำกหลอด Cathoderay  

   และ Activated glass อื่นๆ และหม้อเก็บประจุไฟฟ้ำที่ 

   มสีำรพซีบี ี หรอืทีไ่ม่ปนเป้ือนด้วยองค์ประกอบในภำคผนวก 1 

   (เช่น แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเตดไบฟีนิล) หรือ 

   ทีซ่ึง่องค์ประกอบเหล่ำนัน้ได้รบักำรก�ำจดัจนถงึขอบเขตทีท่�ำให้ 

   ของเสียนั้นไม่มีลักษณะใดๆ ตำมภำคผนวก 3 (สัมพันธ์กับ 

   รำยกำร A1180 ในบัญชีรำยชื่อ A)
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  	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงแผงวงจร 

    สำยไฟ และองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีจุดประสงค์เพื่อ 

   น�ำมำใช้ซ�ำ้11 และไม่ใช่เพือ่กำรรไีซเคลิหรอืก�ำจดัขัน้สดุท้ำย 12

13 B1115 ของเสยีสำยเคเบลิทีเ่คลอืบหรอืหุม้ด้วยพลำสตกิ ซึง่ไม่รวมทีร่ะบ ุ

  ในบญัชรีำยชือ่ A1190 ยกเว้น แต่ของเสยีเหล่ำนัน้มจีดุมุง่หมำย 

  เพื่อด�ำเนินกำรตำมภำคผนวก 4A หรือ กำรก�ำจัดอื่นๆ ที่ทุก 

  ขั้นตอนไม่มีกำรควบคุมอุณหภูมิ เช่น กำรเผำในที่โล่ง

14 B1120 สำรเร่งปฏกิริยิำ (Catalyst) ใช้แล้ว (ยกเว้นของเหลวทีใ่ช้เป็นสำร 

  เร่งปฏิกิริยำ) ที่มีสำรดังต่อไปนี้

  	โลหะ Transition ยกเว้นของเสียประเภทสำรเร่งปฏิกิริยำ  

   (สำรเร่งปฏิกิริยำใช้แล้ว สำรเร่งปฏิกิริยำใช้แล้วที่อยู่ในรูป 

   ของเหลวหรือสำรเร่งปฏิกิริยำอื่นๆ) ในบัญชีรำยชื่อ A

   	สแกนเดียม

   	วำเนเดียม

   	แมงกำนีส

   	โคบอล์ต

   	ทองแดง

   	ยิทเตรียม

   	ไนโอเบียม

   	แฮฟเนียม

   	ทังสเตน

   	ไทเทเนียม

   	โครเมียม
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   	เหล็ก

   	นิกเกิล

   	สังกะสี

   	เซอร์โคเนียม

   	โมลิบดินัม

   	แทนทำลัม

   	รีเนียม

  	แลนธำไนด์ (โลหะหำยำก)

   	แลนธะนัม

   	เพรซีโอดิเมียม

   	ซำแมเรียม

   	แกโดลิเนียม

   	ดิสโพรเซียม

   	เออร์เบียม

   	อิตเทอร์เบียม

   	ซีเรียม

   	นีโอดีเมียม

   	ยูโรเพียม

   	เทอร์เบียม

   	โฮลเมียม

   	ทูเลียม

   	ลูทีเซียม

15 B1130 สำรเร่งปฏิกิริยำใช้แล้วที่มีโลหะมีค่ำในองค์ประกอบที่ผ่ำนกำร 

  ท�ำควำมสะอำดแล้ว
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16 B1140 กำกในรูปของแข็งที่มีโลหะมีค่ำในองค์ประกอบ ซึ่งมีไซยำไนด ์

  อนินทรีย์ปริมำณน้อย

17 B1150 ของเสียโลหะผสมและโลหะมีค่ำ (กลุ่มทอง เงิน แพลทตินัม แต ่

  ไม่รวมปรอท) ในรูปที่ไม่ใช่ของเหลวและฟุ้งกระจำยได้ในบรรจุ 

  ภัณฑ์และฉลำกที่เหมำะสม

18 B1160 เถ้ำโลหะมค่ีำจำกกำรเผำแผงวงจรในเตำเผำ (สมัพนัธ์กบัรำยกำร 

   A1150 ในบัญชีรำยชื่อ A)

19 B1170 เถ้ำโลหะมีค่ำจำกกำรเผำฟิล์มถ่ำยภำพในเตำเผำ

20 B1180 ของเสียประเภทฟิล์มถ่ำยภำพที่มีสำรประกอบของธำตุฮำโลเจน 

  และเงิน (Silver halides) และโลหะเงิน (Metallic silver)

21 B1190 ของเสียประเภทกระดำษอัดภำพที่มีเงินเฮไลด์ (Silver halides) 

  และโลหะเงิน (Metallic silver)

22 B1200 ตระกรันโลหะที่มีลักษณะเป็นเม็ดที่เกิดจำกกำรผลิตเหล็กและ 

  เหล็กกล้ำ

23 B 1210 ตะกรนัโลหะทีเ่กดิจำกกำรผลติเหลก็และเหลก็กล้ำ รวมถงึตะกรนั 

  ที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของไทเทเนียมไดออกไซด์และวำเนเดียม

24 B 1220 ตระกรนัจำกกำรผลติสงักะส ีทีม่เีหลก็ปรมิำณสงู (มำกกว่ำร้อยละ 

   20) ซึ่งถูกน�ำมำปรับเสถียรทำงเคมีและน�ำมำใช้ในกำรก่อสร้ำง  

  โดยด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดทำงอุตสำหกรรม (เช่น DIN 4301)

25 B 1230 เศษจำกกำรบดที่เกิดจำกกำรผลิตเหล็กและเหล็กกล้ำ

26 B 1240 เกล็ด/สะเก็ดจำกกำรบดทองแดงออกไซด์

27 B 1250 ยำนพำหนะที่มีเครื่องยนต์ ที่หมดอำยุกำรใช้งำนแล้วที่ไม่มีของ 

  เหลวหรือองค์ประกอบอันตรำยอื่นๆ
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B2 ของเสียที่มีสารอนนิทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและ 
 สารอินทรีย์
28 B 2010 ของเสียจำกกระบวนกำรท�ำเหมืองในรูปที่ไม่ฟุ้งกระจำยจำก

  	ของเสียประเภทกรำไฟต์ธรรมชำติ

  	ของเสียประเภทหินชนวน ไม่ว่ำจะตัดหรือเล็มอย่ำงหยำบๆ  

   โดยเลื่อยหรืออื่นใด

  	ของเสียประเภทไมก้ำ

  	ของเสียประเภท Leucitre nepheline และ Nepheline syenite 

  	ของเสียประเภทเฟลด์สปำร์

  	ของเสียฟลูออสปำร์

  	ของเสียประเภทซิลิกำในรูปของแข็ง ยกเว้นของเสียนั้นใช้ใน 

   กระบวนกำรหลอมเหล็ก/แก้ว

29 B 2020  ของเสียประเภทแก้วในรูปไม่ฟุ้งกระจำย

  	เศษแก้วที่รวบรวมมำเพื่อหลอมใหม่ ของเสียอื่น และเศษของ 

   แก้ว ยกเว้นแก้วจำกหลอด Cathode – ray และ Activated 

   glass อื่นๆ

30 B 2030 ของเสียประเภทเซรำมิคในรูปไม่ฟุ้งกระจำย

  	ของเสียโลหะกันควำมร้อน (ของผสมเซรำมิคโลหะ)

  	ใยเซรำมิค ที่มีระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

31 B 2040 ของเสียอื่นที่มีองค์ประกอบอนินทรีย์หลักดังนี้

  	แคลเซียมซัลเฟตที่ท�ำให้บริสุทธิ์บำงส่วน ซึ่งผลิตจำกก๊ำซที ่

   ระบำยออกจำกปล่องซึ่งได้ขจัดซัลเฟอร์ ( FGD) ออกแล้ว

   ของเสียประเภทฝำผนังยิปซัม หรือ ฝำผนังพลำสเตอร์ จำกกำร 

   รื้อถอนอำคำร
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  	ตระกรันจำกกำรผลิตทองแดง ที่มีเหล็กปริมำณสูง (มำกกว่ำ 

   ร้อยละ 20) ซึ่งถูกน�ำมำปรับเสถียรทำงเคมีและน�ำมำใช้ใน 

   กำรก่อสร้ำงและใช้เป็นวตัถสุ�ำหรบัวดั (Abrasive applications) 

   โดยกำรด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดทำงอุตสำหกรรม (เช่น DIN  

   4301 และ DIN 8201)

  	ก�ำมะถัน ในรูปของแข็ง

  	หินปูน จำกกำรผลิตแคลเซียมไซยำนำไมค์ (ที่มีค่ำควำมเป็น 

   กรดเป็นด่ำงน้อยกว่ำ 9)

  	โซเดยีมคลอไรด์ โปรแตสเซยีมคลอไซด์ และแคลเซยีมคลอไรด์ 

  	คำโบรันดัม (ซิลิกอนคำร์ไบด์)

  	คอนกรีตแตก

  	ลิเทียม - แทนทำลัม และลิเทียม - ไนโอเบียมที่มีเศษแก้วเป็น 

   องค์ประกอบ

32 B 2050 เถ้ำลอยจำกโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินที่ไม่รวมบัญช ี

  รำยชื่อ A (สัมพันธ์กับรำยกำร A2060 ในบัญชีรำยชื่อ A)

33 B 2060 Activated carbon ใช้แล้วที่ไม่มีวัตถุในภำคผนวก 1 จนถึง 

  ขอบเขตที่แสดงลักษณะตำม ภำคผนวก 3 ตัวอย่ำงเช่น คำร์บอน  

  ที่เป็นผลจำกกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำดื่มส�ำหรับพกพำและ 

  กระบวนกำรอุตสำหกรรมอำหำรและกำรผลิตวิตำมิน (สัมพันธ ์

  รำยกำร A4160 ในบัญชีรำยชื่อ A)

34 B 2070 กำกตะกอนแคลเซียมฟลูออไรด์

35 B 2080 ของเสียประเภทยิปซัมที่เกิดจำกกระบวนกำรอุตสำหกรรมเคมี 

  ไม่รวมในบัญชีรำยชื่อ A (สัมพันธ์กับรำยกำร A4140 ในบัญชี 

  รำยชื่อ A)
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36 B 2090 ของเสียประเภทปลำยขั้วบวกจำกกำรผลิตอะลูมิเนียมและ 

  เหล็กกล้ำที่ท�ำด้วยถ่ำนโค้ก หรือบิทูเมน และได้รับกำรท�ำควำม 

  สะอำดตำมข้อก�ำหนดทำงอุตสำหกรรมตำมปกติ (ยกเว้นปลำย 

  ขั้วบวกจำกอุตสำหกรรมคลออัลคำไลน์ อิเล็กโตรไลส์ และถลุง 

  โลหะ)

37 B 2100 ของเสียประเภทสำรประกอบอะลูมิเนียมที่มีน�้ำเป็นองค์ประกอบ 

   และของเสียประเภทออกไซด์ของอะลูมิเนียมและกำกจำกกำร 

  ผลิตออกไซด์ของอะลูมิเนียม ยกเว้นวัตถุนั้นใช้ส�ำหรับกำรท�ำ 

  ควำมสะอำดก๊ำซ กำรตกตะกอนหรือกำรกรอง

38 B 2110 กำกแร่อะลูมิเนียม (Bauxite residue หรือ Red mud) (ที่มีค่ำ 

  ควำมเป็นกรดเป็นด่ำงตั้งแต่ปำนกลำงจนถึงไม่เกิน 11.5)

39 B 2120 ของเสียประเภทสำรละลำยกรดหรือด่ำง ที่มีควำมเป็นกรดเป็น 

  ด่ำงเป็นกลำงมำกกว่ำ 2 แต่น้อยกว่ำ 11.5 ซึง่ไม่กดักร่อนหรอืเป็น 

  อนัตรำยอืน่ใด (สมัพนัธ์กบัรำยกำร A4090 ในบญัชรีำยชือ่ A)

40 B 2130 บิทูมินัส (ของเสียยำงมะตอย – Asphalt waste) จำกกำรก่อสร้ำง 

  และบ�ำรุงรักษำถนนที่ไม่มีน�้ำมันดิน ปนเปื้อน13 (สัมพันธ์กับ 

  รำยกำร A3200 ในบัญชีรำยชื่อ A)

B3 ของเสยีทีม่อีงค์ประกอบอนิทรย์ีหลกั ซึง่อาจมโีลหะและอนนิทรยีสาร

41 B 3010 ของเสียประเภทพลำสติกที่เป็นของแข็ง ดังนี้

  วัตถุพลำสติกและพลำสติกผสมดังต่อไปนี้ ที่ไม่ผสมกับของเสีย 

  อื่นหรือเตรียมจนได้คุณภำพที่ก�ำหนด

  	เศษพลำสตกิของโพลเิมอร์และโคโพลเิมอร์ทีไ่ม่มธีำตฮุำโลเจน 

   เป็นองค์ประกอบ14 เช่น
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   	เอทธิลีน

   	สไตรีน

   	โพลีโพรพีลีน

   	โพลีเอทีลีน เทอร์เรฟำธำเลต

   	อคริโลไนไตร์ล

   	บิวทำไดอีน

   	โพลีอะเซตัล

   	โพลีอะไมด์

   	โพลีบิวทิลีน เทอร์เรฟำธำเลต

   	โพลีคำร์บอเนต

   	โพลีอีเทอร์

   	โพลีพินิลีน ซัลไฟด์

   	อะคริลิก โพลีเมอร์

   	โพลียูรีเทน (ไม่มีสำร CFCs)

   	อัลเคน C10 – C13 (พลำสติไซเซอร์)

   	โพลีซิโลเซน

   	โพลีเมธิล เมทำคริเลต

   	โพลีไวนิล อัลกอฮอล์

   	โพลีไวนิล บิวไทรอล

   	โพลีไวนิล อะซิเตต

  	ของเสียประเภทเรซินที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้ว ดังต่อไปนี้

   	เรซิน ยูเรีย ฟอร์มำลดีไฮด์

   	เรซิน ฟีนอล ฟอร์มำลดีไฮด์

   	เรซิน เมลำมีน ฟอร์มำลดีไฮด์
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   	เรซิน อิพอกซี่

   	เรซิน อัลไคล์

   	โพลีอะไมค์

  	ของเสียประเภทฟลูออริเนเตต โพลีเมอร์15 ดังต่อไปนี้

   	เปอร์ฟลูออไรด์เอทธิลีน/โพรไพลีน (เอฟอีพี)

   	เปอร์ฟลูออโร อัลโคซิล อัลเคน

   	เตตระ ฟลอูอโรเอทธลินี/เปอร์ฟลอูอไร ไวนลิ อเีทอร์ (พเีอฟเอ)

   	เตตระ ฟลูออโรเอทธิลีน/เปอร์ฟลูออไร เมทธิล ไวนิล อีเทอร์  

    (เอ็มเอฟเอ)

   	โพลีไวนิลฟลูออไรด์ (พีวีเอฟ)

   	โพลีไวนิลอิดีนฟลูออไรด์ (พีวีดีเอฟ)

42 B 3020 ของเสียประเภทผลิตภัณฑ์ของกระดำษ กระดำษแข็ง กระดำษ

  วัตถุดังต่อไปนี้ ที่ไม่ผสมกับของเสียอันตรำย ได้แก่ ของเสียและ 

  เศษกระดำษ หรือบอร์ดกระดำษ ดังต่อไปนี้

  	กระดำษหรือกระดำษแข็งที่ไม่ฟอกขำว กระดำษหรือกระดำษ 

   แข็งที่เป็นลูกฟูก

  	กระดำษหรอืกระดำษแขง็อืน่ ซึง่ส่วนใหญ่ท�ำจำกเยือ่ทีฟ่อกขำว 

   ด้วยสำรเคมีที่ไม่มีสี

  	กระดำษหรอืกระดำษแขง็ซึง่ส่วนใหญ่ท�ำจำกเยือ่กระดำษแบบ 

    Mechanical (ตัวอย่ำงเช่น หนังสือพิมพ์ วำรสำร และสิ่งพิมพ ์

  	อื่นที่คล้ำยคลึงกัน) 

  	อื่นๆ เช่น 1) กระดำษแข็งที่มีกำรเคลือบ (Laminated ) 2) 

    เศษที่จ�ำแนกไม่ได้
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43 B 3030 ของเสียสิ่งทอ

  วัตถุดังต่อไปนี้ ที่ไม่ผสมกับของเสียอื่น และได้รับกำรเตรียมจน 

  ได้คุณภำพที่ก�ำหนด

  	ของเสียประเภทไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมำะส�ำหรับม้วน 

   ของเสียประเภทไหมพรมแต่ยกเว้น Garnetted stock)

   	ไม่แข็ง หรือสำงไม่ได้

   	อื่นๆ

  	ของเสยีจำกขนแกะหรอืขนสตัว์ทัง้ทีล่ะเอยีดหรอืหยำบ รวมถงึ 

   ของเสียประเภทไหมพรม ยกเว้น Garnetted stock

   	เส้นใยสั้นๆ จำกขนแกะหรือขนสัตว์ละเอียด

   	ของเสียอื่นๆ จำกขนแกะหรือขนสัตว์ละเอียด

   	ของเสียจำกขนสัตว์หยำบ

   	ของเสยีประเภทฝ้ำย (รวมถงึของเสยีประเภทไหมพรม และ  

    Garnetted stock)

   	ของเสียประเภทไหมพรม (รวมถึงของเสียประเภทด้ำย)

   	Garnetted stock

   	อื่นๆ

  	เศษจำกต้นแฟลกซ์ที่น�ำมำจำกผ้ำลินิน และของเสีย

  	เศษปอและของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรม และ  

   Garnetted stock) ของป่ำนแท้ Cannabis Sativa L

  	เศษปอและของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรม และ  

   Garnetted stock) ของปอกระเจำและเส้นใยสิง่ทออืน่ๆ (ยกเว้น 

   แฟลกซ์ ป่ำนแท้ และป่ำนรำมี)
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	 	 	เศษปอของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรม และ 

   Garnetted stock) ของเยื่อไม้ จ�ำพวกยำด�ำและเส้นใยสิ่งทอ 

   อื่นๆ ของไม้ตระกูลดอกโค

  	เศษปอ เส้นใยสั้นๆ และของเสีย (รวมถึงของเสียประเภท 

   ไหมพรม และ Garnetted stock) ของมะพร้ำว

  	เศษปอ เส้นใยสั้นๆ และของเสีย (รวมถึงของเสียประเภท 

   ไหมพรม และ garnetted stock) ของปอมนิลำ (ป่ำนมนิลำ  

   หรือ Musa textiles nee)

  	เศษปอ เส้นใยสั้นๆ และของเสีย (รวมถึงของเสียประเภท 

   ไหมพรม และ Garnetted stock) ของป่ำนรำมีและเส้นใย 

   สิ่งทอจำกพืชอื่นๆ ที่ไม่ระบุหรือรวมไว้เป็นอย่ำงอื่น

  	ของเสีย (รวมถึงเส้นใยสั้นๆ ของเสียประเภทไหมพรม และ  

   Garnetted stock) ของเส้นใยที่มนุษย์ท�ำขึ้น ได้แก่

   	เส้นใยสังเครำะห์

   	เส้นใยเทียม

  	เสื้อผ้ำและชิ้นส่วนสิ่งทออื่นๆ ที่สวมใส่แล้ว

  	เศษเสื้อผ้ำเก่ำที่ใช้แล้ว เศษเชือกชนิดฟั่น เชือก เคเบิล และ 

   ชิ้นส่วนเชือกชนิดฟั่น ของวัตถุสิ่งทอที่ไม่สวมใส่แล้ว

   	ที่จ�ำแนกแล้ว

   	อื่นๆ

44 B 3035 ของเสียประเภทพรม สิ่งทอที่ใช้คลุมพื้น

45 B 3040 ของเสียประเภทยำง

  วัตถุดังต่อไปนี้ ที่ได้ผสมกับของเสียอื่น

  	ของเสยีและเศษของยำงแขง็ (เช่น ยำงผสมก�ำมะถนั Ebonite) 

  	ของเสียยำงอื่นๆ  ยกเว้น ของเสียนั้นระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น
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46 B 3050 ของเสียประเภทไม้ และคอร์กที่ไม่ได้บ�ำบัด ดังนี้

  	เศษของเสียประเภทไม้ ทั้งที่เป็นรูปซุง ก้อน ก้อนกลม หรือรูป 

   อื่นที่คล้ำยกัน

  	ของเสียประเภทคอร์ก ได้แก่ คอร์กที่บด ท�ำให้เป็นเม็ด หรือ 

   บีบอัด

47 B 3060 ของเสียที่เกิดจำกอุตสำหกรรมอำหำรซึ่งไม่ติดเชื้อ

  	กำก/ตะกอนไวน์

  	ของเสียประเภทพืชผักที่ท�ำให้ปรำศจำกเชื้อ และท�ำให้แห้ง 

    กำกและวัสดุพลอยได้ ไม่ว่ำจะเป็นก้อนกลม รูปที่ใช้เป็น 

   อำหำรสัตว์ หรืออื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น

  	ไขมัน ได้แก่ กำกจำกกำรบ�ำบัดสำรไขมันหรือไขจำกสัตว ์

   หรือพืช

  	ของเสยีจำกกระดกูและเขำ ซึง่ใช้งำนไม่ได้แล้ว ได้รบักำรขจดั 

   ไขมันออก เตรียมอย่ำงง่ำย (แต่ไม่ได้ตัดเพื่อบ�ำบัดด้วยกรด 

    หรือขจัดเจลลำตินออก)

  	ของเสียจำกปลำ

  	เปลือก เปลือกแข็ง ผิว ของโกโก้ และของเสียอื่นๆ จำกโกโก้

  	ของเสียอื่นจำกอุตสำหกรรมอำหำรที่ผลิตจำกผลิตภัณฑ ์

   เกษตร ยกเว้นวัสดุพลอยได้ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อ 

   ก�ำหนดระดบัชำตแิละนำนำชำต ิ ส�ำหรบักำรบรโิภคของมนษุย์ 

   และสัตว์
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48 B 3065 ของเสียจำกไขมันและน�้ำมันสัตว์หรือพืชที่รับประทำนได้ (เช่น 

  น�้ำมันส�ำหรับทอด) ที่ไม่แสดงลักษณะตำมภำคผนวก 3

49 B3070 ของเสียต่อไปนี้

  	ของเสียจำกเส้นผมมนุษย์

  	ของเสียฟำง

  	รำไมซเิลยีมทีท่�ำให้หมดฤทธิแ์ล้ว ซึง่เกดิจำกกำรผลติ เพนซิลินิ 

    ที่จะน�ำไปใช้เป็นอำหำรสัตว์

50 B3080 ของเสียจำกเปลือกและเศษยำง

51 B3090 เปลอืกและของเสยีอืน่ของหนงั หรอืหนงัประกอบซึง่ไม่เหมำะสม 

  ส�ำหรับกำรผลิตงำนหนัง ที่ไม่มีสำรประกอบโครเมียมเฮกซำวำ- 

  เลนท์ และสำรท�ำลำยสิ่งมีชีวิต ยกเว้น กำกตะกอนหนัง (สัมพันธ ์

  กับรำยกำร A3100 ในบัญชีรำยชื่อ A)

52 B3100 แป้ง กำกตะกอน เถ้ำ ฝุ่น หรือหนัง ที่ไม่มีสำรประกอบโครเมียม 

  เฮกซำวำเลนท์ หรือ สำรท�ำลำยสิ่งมีชีวิต (สัมพันธ์กับรำยกำร A  

  3090 ในบัญชีรำยชื่อ A)

53 B3110 ของเสีย Fellmongery ที่ไม่มีสำรประกอบโครเฮกซำวำเลนท ์

  หรือสำรท�ำลำยมีชีวิต หรือสำรติดเชื้อ (สัมพันธ์กับรำยกำร A  

  3110 ในบัญชีรำยชื่อ A)

54 B3120 ของเสียที่ประกอบด้วยสีย้อมอำหำร

55 B3130 ของเสียโพลีเมอร์อีเทอร์และของเสียโมโนเมอร์อีเทอร์ที่ไม่ 

  อันตรำย ซึ่งไม่สำมำรถก่อรูปเปอร์ออกไซด์ได้อีก

56 B3140 ของเสียยำงที่ขับดันด้วยแรงลม ยกเว้นที่มีจุดประสงค์ส�ำหรับ 

  กำรด�ำเนินกำรตำม ภำคผนวก 4A
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B4 ของเสยีซึง่มทีัง้องค์ประกอบอนิทรย์ีและอนนิทรย์ี

57 B4010 ของเสียที่มีสีน�้ำ สีพลำสติก หมึก และน�้ำมันชักเงำที่จับตัวแข็ง 

  ซึ่งไม่มีองค์ประกอบของตัวท�ำลำยอินทรีย์โลหะหนักหรือสำร 

  ท�ำลำยสิ่งมีชีวิต เป็นองค์ประกอบหลักจนถึงขอบเขตที่ท�ำให ้

  ของเสียนั้นเป็นอันตรำย (สัมพันธ์กับรำยกำร A4070 ในบัญช ี

  รำยชื่อ A)

58 B4020 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม และกำรใช้เรซิน ลำเท็กซ์  

  พลำสติไซเซอร์ กำวและผลิตภัณฑ์ที่ท�ำให้เกำะยึดปรำศจำกตัว 

  ท�ำละลำย และสำรปนเปื้อนอื่น ที่ไม่ท�ำให้ของเสียนั้นแสดง 

  ลักษณะตำมภำคผนวก 3 ซึ่งไม่ได้ก�ำหนดในบัญชีรำยชื่อ A 

   ตวัอย่ำงเช่น สนี�ำ้หรอืกำวทีท่�ำจำกแป้งโปรตนีจำกนม เดกซ์ทรนิ 

  เซลลูโลสอีเทอร์ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (สัมพันธ์กับรำยกำร 

   A3050 ในบัญชีรำยชื่อ A)

59 B4030 กล้องแบบใช้ครั้งเดียวที่ใช้งำนแล้วพร้อมแบตเตอรี่ที่ไม่รวมอยู่ 

  ในบัญชีรำยชื่อ A

หมำยเหตุ
8 ระดับกำรปนเปื้อนด้วยวัตถุในภำคผนวกที่ 1 ขั้นต�่ำที่เริ่มท�ำให้เกิดกระบวนกำร รวมถึง 

 กระบวนกำรรไีซเคลิ ซึง่อำจเป็นผลท�ำให้เกดิกำรแยกส่วนประกอบทีม่วีตัถใุนภำคผนวก 1 

 จนมีควำมเข้มข้นมำกเพียงพอจนถึงขอบเขตที่แสดงลักษณะอันตรำยตำมภำคผนวก 3
9 สถำนะของเถ้ำสังกะสีในปัจจุบันได้รับกำรทบทวนและมีข้อแนะน�ำจำกกำรประชุม 

 สหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและกำรพัฒนำและกำรค้ำว่ำเถ้ำสังกะสีไม่ควรจัดเป็นสินค้ำ 

 อันตรำย
10 รำยกำรนี้ไม่รวมเศษจำกเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ
11 กำรใช้ซ�ำ้รวมถงึกำรซ่อมแซม กำรเปลีย่นซ่อมโดยโครงกำร (refurbishment) กำรปรบัปรงุ 

 ดีขึ้น แต่ไม่รวมถึงกำรประกอบใหม่
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12 ในบำงประเทศ วัตถุซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อน�ำมำใช้ซ�้ำโดยตรง จะไม่พิจำรณำว่ำเป็นของเสีย 
13 ระดับควำมเข้มข้นของเบนโซล (เอ) ไพรีน ไม่ควรมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 50 มิลลิกรัม 

 ต่อกิโลกรัม
14 เป็นที่เข้ำใจว่ำเศษเหล่ำนั้นได้ผ่ำนกำรท�ำเป็นโพลิเมอร์อย่ำงสมบูรณ์
15  ของเสียที่เกิดขึ้นภำยหลังกำรบริโภค ได้รับกำรยกย่องจำกรำยกำรนี้ :

 - ของเสียไม่ควรได้รับกำรผสม

 - ปัญหำจำกกำรเผำในที่โล่ง ควรได้รับกำรพิจำรณำ  

  ข้อ 1 (ข) “ของเสยีทีไ่ม่อยูใ่นข่ายของ ข้อ 1 (ก) แต่ได้รบัการนยิามหรอื 

ได้รับการพิจารณาว่าเป็นของเสียอันตรายโดยกฎหมายภายในของภาค ี

ผู้ส่งออก ผู้น�าเข้า หรือผู้ถูกน�าผ่าน”

  ในกรณีของประเทศไทยมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย 

พ.ศ. 2535
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 1.2 พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

  เมื่อพิจำรณำบัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย ซึ่งออกตำม พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย 

พ.ศ. 2535 พบว่ำ มีประกำศจ�ำนวน 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ บัญชี ข. ของเสียเคมี 

วัตถุ โดยมีของเสียจ�ำนวน 63 รำยกำร ที่ถูกประกำศเป็นวัตถุอันตรำย จ�ำแนก 

เป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่ 3 จ�ำนวน 62 รำยกำร และเป็นวัตถุอันตรำยชนิดที่  

4 จ�ำนวน 1 รำยกำร (ถ่ำนประจุไฟแบบแห้งที่มีองค์ประกอบของปรอทและ 

แคดเมียม) รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 สรุปชนิดของของเสียเคมีวัตถุ

  หำกของเสยีใด เข้ำข่ำยเป็นวตัถอุนัตรำยชนดิที ่ 3 กำรจะน�ำเข้ำ หรอืส่งออก 

จะต้องได้รบัอนญุำต ทัง้นีก้ารน�าของเสยีเคมวีตัถเุข้ามาในราชอาณาจกัรไทย 

จะอนญุาตเฉพาะกรณนี�าเข้ามาเพือ่เป็นวตัถดุบิภายในโรงงานอตุสาหกรรม 

เท่านั้น และในกำรน�ำเข้ำของเสียเคมีวัตถุ หำกยังไม่มีใบส�ำคัญกำรขึ้นทะเบียน 

วัตถุอันตรำย จะต้องด�ำเนินกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำยด้วย และทุกครั้งที่ 

จะมีกำรน�ำเข้ำ หรือส่งออกวัตถุอันตรำยดังกล่ำวจะต้องแจ้งข้อเท็จจริง ตำมแบบ 

บัญชี ข. ของเสียเคมีวัตถุ
วัตถุอันตราย

 ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4

1. ประกำศ อก. บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2546 61 รำยกำร -

2. ประกำศ อก. บัญชีรำยชื่อวัตถุอันตรำย (ฉบับที่ 4) 1  รำยกำร  -

 พ.ศ. 2549

3. ประกำศ อก. บญัชรีำยชือ่วตัถอุนัตรำย (ฉบบัที ่5)     -   1 รำยกำร 

 พ.ศ. 2549

Annual_book_A5_reGuide.indd   42 9/22/55 BE   9:57 PM



43

รายชื่อวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย

  ของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL WASTES)

   1. น�ำ้มนัหล่อลืน่ทีใ่ช้แล้ว 3 เฉพำะที่มีปริมำณ 

  (Used  lubricating oil)  เกินกว่ำ 20 กิโลกรัม 

     หรือ 20 ลิตร โดย 

     ไม่รวมถงึวตัถทุีอ่ยูใ่น 

     สถำนประกอบกำร 

     ที่มีกฎหมำยเฉพำะ 

     ควบคุมซึ่งได้ก�ำหนด 

     กรรมวิธีบ�ำบัดหรือ 

     ก�ำจัดวัตถุนั้นไว้แล้ว 

วอ./อก. 6 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบก่อน ซึ่งระบุถึงปริมำณวัตถุอันตรำยที่จะ 

ผ่ำนด่ำนศุลกำกรในแต่ละครั้ง และหำกของเสียใด เข้ำข่ำยเป็นวัตถุอันตรำย 

ชนิดที่ 4 ห้ำมมิให้มีกำรน�ำเข้ำ หรือส่งออก

  นอกจำกนี้ พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 ยังควบคุมไปถึงกำรน�ำเข้ำ 

เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว จ�ำนวน 2 รำยกำร ซึ่ง 

วัตถุอันตรำย 2 รำยกำรนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย
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ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย

 2 ของเสียประเภทโลหะ (Metal wastes) และ 3

  ของเสีย ที่ประกอบด้วยโลหะผสม (Waste 

  consisting of alloys) ดังต่อไปนี้ : พลวง 

  (Antimony) สำรหนู (Arsenic) เบริลเลียม 

  (Beryllium) แคดเมียม(Cadmium) ตะกั่ว 

  (Lead) ปรอท (Mercury) ซิลิเนียม (Selenium) 

  เทลลูเรียม (Tellurium) และแทลเลียม (Thallium)

 3 ของเสียที่มีองค์ประกอบหรือสำรปนเปื้อน 3

  (Constituents or contaminants) ดังต่อไปนี้ 

  [ไม่รวมของเสียในรูปก้อนโลหะ (Metal waste 

  in massive form)] : พลวงและสำรประกอบ

  พลวง (Antimony; antimony compounds) 

  เบริลเลียมและสำรประกอบเบริลเลียม 

  (Beryllium; beryllium compounds) 

  แคดเมียมและสำรประกอบแคดเมียม 

  (Cadmium; cadmium compounds) 

  ตะกั่วและสำรประกอบตะกั่ว (Lead; lead 

  compounds) ซิลิเนียมและสำรประกอบซิลิเนียม 

  (Selenium; selenium compounds) 

  เทลลูเรียมและสำรประกอบเทลลูเรียม 

  (Tellurium; tellurium compounds)
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 4 ของเสียที่มีองค์ประกอบและสำรปนเปื้อน 3

  ดังต่อไปนี้ : สำรหนูและสำรประกอบสำรหนู 

  (Arsenic; arsenic compounds), ปรอทและ

  สำรประกอบปรอท (Mercury; mercury 

  compounds) แทลเลียมและสำรประกอบ

  แทลเลียม (Thallium; thallium compounds)

 5 ของเสียที่มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ :  3

  โลหะคำร์บอนิล (Metal carbonyls) สำรประกอบ

  โครเมียมเฮกซำวำเลนท์ (Hexavalent chromium 

  compounds)

 6 กำกตะกอนจำกกำรชุบโลหะ (Galvanic sludges) 3

 7 ของเหลวที่เกิดจำกจำกกำรท�ำควำมสะอำดโลหะ 3 

  ด้วยกรด (Pickling of metals)

 8 ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตสังกะสี (Leaching 3 

  residues from zinc processing) ฝุ่น (Dust) 

  และตะกอน (Sludges) เช่น จำโรไซท์ (Jarosite) 

  เฮมำไทท์ (Hematite) ฯลฯ

 9 ของเสียประเภทกำกสังกะสี (Zinc residues) 3 

  ที่มีสำรตะกั่วและแคดเมียม

ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย
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 10 เถ้ำจำกกำรเผำสำยฉนวนหุ้มเส้นลวดทองแดง 3 

  (Insulated copper wire)

 11 ฝุ่นและกำกจำกระบบกรองก๊ำซในโรงถลุง 3

  ทองแดง (Copper smelters)

 12 สำรละลำยน�ำไฟฟ้ำที่ใช้แล้ว (Spent electrolytic 3 

  solutions) จำกกระบวนกำรแยกทองแดงให้

  บริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้ำ

 13 กำกตะกอน (Sludges) ยกเว้น Anode slimes 3 

  จำกกระบวนกำรแยกทองแดงให้บริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้ำ 

 14 สำรละลำยใช้แล้ว (Spent etching solutions) 3

   ที่มีองค์ประกอบของทองแดง (Dissolved 

  copper)

  15 ของเสียที่เป็น Cupric chloride และ/หรือ  3

  Copper cyanide catalysts

  16 เถ้ำโลหะมีค่ำ (Precious metal ash) เช่น ทอง 3 

  เงิน ทองค�ำขำว พำลำเดียม (Palladium) 

  อิริเดียม (Iridium) ออสเมียม (Osmium) 

  โรเดียม (Rhodium) รูเทเนียม (Ruthenium) 

  ที่ได้จำกกำรเผำแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ 

  (Printed circuit boards)

ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย
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ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย

 17 แบตเตอรี่ชนิด Lead-acid ทั้งที่อยู่ในสภำพ 3

  สมบูรณ์ และแยกส่วน(Whole or crushed) 

 18 ของเสียประเภทแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้แยกประเภท  3

  (Unsorted waste batteries)

 19 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเลคทรอนิกส์  3

  (Eelectrical and electronic assemblies)  

  หรือเศษ (Scrap) [ไม่รวม เศษ (Scrap) จำก

  เครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำ (Electric power generation)] 

  ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำ 

  และแบตเตอรี่อื่น ๆ สวิทช์ที่มีปรอท เป็น

  องค์ประกอบในกำรท�ำงำน (Mercury-switches) 

  เศษแก้วจำก Cathode-ray และ Activated 

  glass อื่นๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้ำที่มีสำรพีซีบี 

  (PCB-capacitors) หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม 

  ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล

 20 หลอดแก้ว Cathode-ray และ Activated 3 

  glass อื่น ๆ

 21 ของเสียประเภทสำรประกอบฟลูออรีนอนินทรีย์ 3 

  (Inorganic fluorine compounds) ในรูปของ

  เหลว (Liquids) หรือกำกตะกอน (Sludges)

Annual_book_A5_reGuide.indd   47 9/22/55 BE   9:57 PM



48

 22 ของเสียประเภทคะตะลิสต์ (Catalysts) 3

 23 ของเสียประเภทยิปซั่ม (Gypsum) ที่เกิดจำก 3 

  กระบวนกำรอุตสำหกรรมเคมี

 24 ของเสียแอสเบสตอส (Waste asbestos) ใน 3

  รูปฝุ่น (Dusts) และเส้นใย (Fibres)

 25 เถ้ำลอย (Fly-ash) จำกโรงงำนผลิตกระแส 3

  ไฟฟ้ำจำกถ่ำนหิน (Coal-fired power plant) 

 26 ของเสียจำกกำรผลิตหรือกระบวนกำรผลิต  3

  Petroleum coke และ / หรือ Bitumen

 27 ของเสียประเภทน�้ำมันแร่ (Mineral oils) ที่มี 3

  สภำพไม่เหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนตำม

  วัตถุประสงค์เดิม

 28 ของเสียที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วย Leaded 3 

  anti - knock compound sludges

 29 ของเสียประเภทของเหลวที่เป็นตัวถ่ำยเท 3

  ควำมร้อน [Waste thermal (heat transfer) fluids] 

 30 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสม และกำรใช้เรซิน 3

   ลำเท็กซ์ พลำสติไซเซอร์ กำว และผลิตภัณฑ์

  ประเภทกำว

ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย
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ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย

 31 ของเสียประเภทไนโตรเซลลูโลส  3

  (Waste nitrocellulose )

 32 ของเสียประเภทฟีนอล (Phenols) สำรประกอบ 3

  ฟีนอล (Phenol compounds) รวมทั้ง

  คลอโร-ฟีนอล (Chlorophenol) ในรูปของเหลว

  หรือกำกตะกอน

  33 ของเสียประเภทอีเทอร์ (Ethers) 3

  35 ของเสยีทีเ่ป็นเศษหนงัหรอืส่วนประกอบของหนงั 3 

  ทีไ่ม่เหมำะส�ำหรบักำรผลติหนงั ทีม่สีำรประกอบ

  โครเมียมเฮกซำวำเลนท์ (Hexavalent 

  chromium compounds) หรือ Biocides

 36 Fellmongery waste ที่มีสำรประกอบโครเมียม 3

  เฮกซำวำเลนท์ (Hexavalent chromium 

  compounds) หรือ Biocides หรือสำรติดเชื้อ 

  (Infectious substances)

 37 ปุยขนำดเล็ก (Fluff) ที่เกิดจำกกำรตัด หั่น  3

  ซอย (Light fraction from shredding)

 38 ของเสียประเภทสำรประกอบฟอสฟอรัสอินทรีย์  3 

  (Organic phosphorous compounds)
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 39 ของเสียประเภทตัวท�ำละลำยอินทรีย์ที่ไม่มี 3

  ธำตุฮำโลเจนเป็นองค์ประกอบ 

  (Non-halogenated organic solvents)

 40 ของเสียประเภทตัวท�ำละลำยอินทรีย์ที่มีธำตุ 3

  ฮำโลเจนเป็นองค์ประกอบ (Halogenated 

  organic solvents) 

 41 กำกของเสียจำกกำรกลั่นของเหลวที่ไม่ละลำยน�้ำ 3 

  ทั้งที่มีฮำโลเจนและที่ไม่มีฮำโลเจนเป็น

  องค์ประกอบในกระบวนกำรน�ำตัวท�ำละลำย

  อินทรีย์กลับมำใช้ใหม่

 42 ของเสียจำกกำรผลิต Aliphatic halogenated 3 

  hydrocarbon ได้แก่ 

  คลอโรมีเทน (Chloromethane)

  ไดคลอโรอีเทน (Dichloro-ethane) 

  ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride) 

  ไวนิลอิดีนคลอไรด์ (Vinylidene chloride) 

  อัลลิลคลอไรด์ (Allyl chloride) 

  และอีพิคลอไฮดริน (Epichlorhydrin)

ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย
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 43 ของเสียและชิ้นส่วนที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วย 3 

  โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล (Polychlorinated 

  biphenyl, PCB) โพลีคลอริเนทเต็ดเตอร์ฟีนิล

  Polychlorinated terphenyl, PCT) 

  โพลีคลอริเนทเต็ดแนฟธำลีน (Polychlorinated 

  naphthalene, PCN) หรือโพลีโบรมิเนทเต็ด

  ไบฟีนิล (Polybrominated biphenyl, PBB) 

  หรือโพลีโบรมิเนทเต็ด อื่นๆ (Otherpolybro -

  minated analogues) ที่คล้ำยคลึงกันที่ระดับ

  ควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 44 กำกน�้ำมันดิบ (Tarry residues) (ยกเว้น 3 

  Asphalt cements) ที่เกิดจำกโรงกลั่นน�้ำมัน 

  และกระบวนกำรกลั่น (Distillation) หรือ

  กำรบ�ำบัดอินทรียวัตถุด้วย วิธีไพโรไลติก 

  (Pyrolitic treatment)

 45 ของเสียจำกกำรผลิต และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ 3

  เภสัชกรรม (Pharmaceutical products)

 46 ของเสียจำกกำรรักษำพยำบำลหรือโครงกำร 3

  วิจัยที่เกี่ยวข้องกับทำงกำรแพทย์ พยำบำล 

  ทันตกรรม กำรรักษำสัตว์ และที่เกิดจำก

  โรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลอื่นๆ

ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย

Annual_book_A5_reGuide.indd   51 9/22/55 BE   9:57 PM



52

ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย

 47 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสมและกำรใช้  3

  Biocides  และ Phytopharmaceuticals รวมถึง

  ของเสียประเภท ยำปรำบศัตรูพืช (Pesticides) 

  และยำปรำบวัชพืช (Herbicides) ซึ่งไม่ได้

  คุณภำพตำมก�ำหนด  (Off-specification) หรือ

  หมดอำยุ (Outdated) หรือไม่เหมำะส�ำหรับ

  กำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์เดิม

 48 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสมและกำรใช้สำร 3

  เคมีรักษำเนื้อไม้ (Wood preserving chemicals) 

  แต่ไม่รวมไม้ที่ใช้สำรเคมีในกำรรักษำเนื้อไม้

 49 ของเสียที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วย

  ไซยำไนด์  3 อินทรีย์ (Organic cyanides) 

  และไซยำไนด์อนินทรีย์  (Inorganic cyanides) 

  ยกเว้น กำกโลหะมีค่ำ (Precious metal-bearing 3 

  residues) เช่น ทอง เงิน ทองค�ำขำว 

  พำลำเดียม (Palladium) อิริเดียม(Iridium) 

  ออสเมียม (Osmium) โรเดียม (Rhodium) 

  รูเทเนียม (Ruthenium) ที่เป็นของแข็งซึ่งมี

  สำรไซยำไนด์อนินทรีย์ในปริมำณน้อย 

  (traces of inorganic cyanides)
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ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย

 50 ของเสียผสมระหว่ำงน�้ำมัน/น�้ำ (Oils/water)  3

  หรือ ไฮโดรคำร์บอน/น�้ำ (Hydrocarbons/water) 

  หรืออยู่ในรูปอิมัลชั่น (Emulsions)

 51 ของเสียจำกกำรผลิต กำรผสมและกำรใช้หมึก 3 

  (Inks) สีย้อม (Dyes) สำรสี (Pigments) 

  สี (Paints) น�้ำมันครั่ง (Lacquers) และน�้ำมัน

  ชักเงำ (Varnish )

 52 ของเสยีทีส่ำมำรถระเบดิได้ (Explosive nature) 3 

 53 ของเสียประเภทสำรละลำยกรดหรือด่ำง  3

  (Acidic or basic solutions) ที่มี pH ต�่ำกว่ำ 2 

  และสูงกว่ำ 11.5

 54 ของเสียจำกอุปกรณ์ควบคุมมลพิษส�ำหรับ 3

  กำรบ�ำบัดก๊ำซเสียจำกอุตสำหกรรม

 55 ของเสียที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสำรใดๆ 3 

  ดังต่อไปนี้ : Congenor ใดๆ ของสำรโพลี

  คลอรเินทเตด็ ไดเบนโซ-ฟิวแรน ( Congenor of 

  Polychlorinated dibenzo-furan), Congenor 

  ใดๆ ของสำรโพลีคลอริเนทเต็ดไดเบนโซ-

  ไดออกซิน (Congenor of Polychlorinated 

  dibenzo-dioxin)

Annual_book_A5_reGuide.indd   53 9/22/55 BE   9:57 PM



54

 56 ของเสียที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยเปอร์ 3

  ออกไซด์ (Peroxides)

 58 ของเสยีทีม่สีำรเคมทีีไ่ม่ได้คณุภำพตำมทีก่�ำหนด 3 

  หรือหมดอำยุ (Off specification or outdated 

  chemicals)

 59 ของเสียประเภทสำรเคมีที่เกิดจำกกำรวิจัยและ 3

  พัฒนำ (Research and Development) หรือ 

  กิจกรรมกำรสอนที่ยังไม่ได้จ�ำแนกชนิด และ/หรือ 

  เป็นสำรใหม่ หรือยังไม่เคยพบในสิ่งแวดล้อม

   แต่มีผลต่อสุขภำพอนำมัยของมนุษย์

 60 Activated carbon ที่ใช้แล้ว 3

 61 บิทูมินัส (ของเสียยำงมะตอย - Asphalt waste) 3

  จำกกำรก่อสร้ำงและบ�ำรุงรักษำถนน ซึ่งมี

  น�้ำมันดิบ (Tar) เป็นองค์ประกอบ

 62 ของเสียสำยเคเบิลโลหะที่เคลือบ หรือหุ้มด้วย 3

  พลำสติก ซึ่งมีหรือปนเปื้อนด้วยน�้ำมันดินจำก 

  ถ่ำนหิน (Coal tar) สำรโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล

  ที่ระดับควำมเข้มข้นไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิกรัมต่อ

  กิโลกรัม ตะกั่ว แคดเมียม และสำรประกอบฮำโล-

  เจนอินทรีย์ (Organohalogen compounds) อื่น

 63 ถ่ำนประจุไฟแบบแห้ง (Dry cell batteries)  4

  ที่มีองค์ประกอบของปรอทและแคดเมียม

  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว 

ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย
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ล�าดับ วัตถุอันตราย
 ชนิด 

เงื่อนไข   ของวัตถุ
   อันตราย

  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว 

 64 เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว 3

  เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่อง

  เล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องปรับอำกำศ เครื่องซักผ้ำ

   เครื่องอบผ้ำ หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ กำต้มน�้ำไฟฟ้ำ 

  เครื่องไมโครเวฟ เตำอบไฟฟ้ำ เครื่องโทรศัพท์ 

  เครื่องโทรสำร เครื่องรับส่งโทรเลข เครื่องค�ำนวณ 

  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องสื่อสำร

  เคลื่อนที่ เป็นต้น  โดยมีอุปกรณ์ไฟฟ้ำหรือชิ้นส่วน

  อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ซึ่งสำมำรถที่จะน�ำมำ

  จ�ำหน่ำย ใช้ซ�ำ้ ดดัแปลง ซ่อมแซม ปรบัปรงุ แปรสภำพ 

  เก็บรักษำ คัดแยก เพื่อน�ำกลับมำใช้งำนได้อีก

  ภำยหลังผ่ำนกระบวนกำรดังกล่ำว หรือกำรท�ำลำย

 65 ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 3

  อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ 

  เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง 

  เครื่องปรับอำกำศ เครื่องซักผ้ำ เครื่องอบผ้ำ 

  หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ  กำต้มน�้ำไฟฟ้ำ เครื่องไมโครเวฟ 

  เตำอบไฟฟ้ำ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสำร เครื่องรับ

  ส่งโทรเลข เครื่องค�ำนวณ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ำ

  เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องสื่อสำรเคลื่อนที่ เครื่อง

  คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และตู้เกมส์ไฟฟ้ำ เป็นต้น
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 1.3 มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 

  1) ห้ำมน�ำเข้ำแบตเตอรี่ใช้แล้วและแผ่นธำตุที่อยู ่ในแบตเตอรี่ใช้แล้ว  

(Used lead-acid battery or its lead grid/plate and its other components) 

  ตำมมติคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2536 

เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2536 เห็นชอบในมำตรกำรห้ำมน�ำเข้ำแบตเตอรี่ใช้แล้ว หรือ 

แผ่นธำตุที่อยู่ในแบตเตอรี่ใช้แล้วมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตตะกั่วแท่ง ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป ส่วนใบอนุญำตกำรน�ำเข้ำเดิมให้มีผลใช้บังคับจนสิ้นใบอนุญำต  

  

  2) ห้ำมน�ำเข้ำแท่งเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF)

  ตำมมติคณะอนุกรรมกำรประสำนงำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำก 

อตุสำหกรรม ครัง้ที ่ 2/2546 ลงวนัที ่ 14 ตลุำคม 2546 (คณะอนกุรรมกำรภำยใต้ 

คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ) เห็นชอบให้ห้ำมกำรน�ำเข้ำแท่งเชื้อเพลิง 

(Refuse Derived Fuel: RDF) 
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  1.4 ประกาศกระทรวงพาณิชย์  

  

   1) ห้ำมน�ำเข้ำยำงรถที่ใช้แล้ว (Used tyres)

   ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรน�ำยำงรถใช้แล้วเข้ำมำใน 

รำชอำณำจกัร พ.ศ. 2546 ได้ห้ำมน�ำเข้ำยำงรถยนต์ชนดิใช้กบัรถยนต์นัง่ (รวมถงึ 

สเตชั่นเวกอนและรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก รถจักรยำน รถจักรยำนยนต์ เศษ 

เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยำงของรถข้ำงต้น แต่ทั้งนี้ได้ยกเว้นกรณีที่น�ำเข้ำ

เพื่อกำรศึกษำ หรือเป็นตัวอย่ำง หรือพำหนะน�ำติดมำเพื่อใช้ในยำนพำหนะนั้นๆ 

ในปริมำณเท่ำที่จ�ำเป็น และกรณีที่น�ำเข้ำมำเพื่อกำรแข่งขันหรือกำรท่องเที่ยว

  

   2) ควบคุมกำรน�ำเข้ำพลำสติกใช้แล้ว

   อำศัยอ�ำนำจตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ว่ำด้วยกำรน�ำสินค้ำเข้ำมำใน

รำชอำณำจักร (ฉบับที่ 112) พ.ศ. 2539 ก�ำหนดให้เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่

ได้ซึ่งเป็นพลำสติกไม่ว่ำใช้แล้วหรือไม่ก็ตำมต้องขออนุญำตในกำรน�ำเข้ำ โดยจะ 

อนุญำตให้น�ำเข้ำได้ตำมควำมเห็นชอบของกระทรวงอุตสำหกรรม

   ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรอนุญำตน�ำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็น

พลำสติก ไม่ว่ำใช้แล้วหรือไม่ก็ตำม เข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 ก�ำหนด

เงื่อนไขกำรน�ำเข้ำ สรุปได้ดังนี้

    เป็นผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนที่ต้องน�ำเข้ำมำเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน

โรงงำนเพื่อผลิตสินค้ำเท่ำนั้น

   	เศษพลำสติกที่น�ำเข้ำจะต้องแยกประเภทแต่ละชนิดไม่ปะปนกัน 

และสำมำรถน�ำเข้ำกระบวนกำรผลิตของโรงงำนได้ โดยไม่ต้องผ่ำนกระบวนกำร

ท�ำควำมสะอำดอีก
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   	เศษพลำสติกที่น�ำเข้ำจะต้องผ่ำนกำรบด หรือตัดโดยมีขนำดควำมยำว 

สูงสุดไม่เกิน 2 เซนติเมตร โดยประมำณ ยกเว้นกำรน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงำน

อุตสำหกรรมตำมหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมประกำศ 

ก�ำหนด โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

   และตำมประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร 

เกี่ยวกับกำรอนุญำตให้น�ำเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลำสติก ไม่

ว่ำใช้แล้วหรือไม่ก็ตำม เข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551 อนุญำตให้น�ำเข้ำ

เศษพลำสติกที่ไม่ต้องบด หรือตัดให้มีควำมยำวสูงสุดไม่เกิน 2 เซนติเมตร โดย

ประมำณ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงำนอุตสำหกรรม ต่อไปนี้

   	โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร ์ที่ต ้องน�ำเข ้ำเศษพลำสติก 

Polyethylene Terephthalate  (PET)

   	โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก หรือผลิตภัณฑ์ที่มีพลำสติกเป็นส่วน 

ประกอบส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

   3) กำรห้ำมน�ำเข้ำตู้เย็น ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์

ส�ำหรับท�ำควำมเย็น หรือท�ำให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้สำร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons 

(CFCs))

   ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรห้ำมน�ำตู้เย็น ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้แช่  

หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับท�ำควำมเย็น หรือท�ำให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้สำร  

ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons (CFCs)) เข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2549  

ได้ก�ำหนดให้ตู้เย็น ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ 

ท�ำควำมเย็น หรือท�ำให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้สำร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons 

(CFCs)) เป็นสินค้ำต้องห้ำมน�ำเข้ำ
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   ส�ำหรับขั้นตอนกำรน�ำเข้ำของเสียมำจัดกำรในประเทศ 

เมื่อพิจำรณำตำมอนุสัญญำบำเซลและ พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย 

พ.ศ. 2535 สำมำรถสรุปได้ดังรูปที่ 1 และขั้นตอนกำรส่งออก 

ของเสียไปจัดกำรยังต่ำงประเทศเมื่อพิจำรณำตำมอนสุญัญำ

บำเซลและ พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 สำมำรถสรุปได ้

ดังรูปที่ 2

Annual_book_A5_reGuide.indd   60 9/22/55 BE   9:57 PM



61

ของเสยี

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

 เป็นวัตถุอันตรำย  เป็นวัตถุอันตรำย

ขอค�ำยินยอม 
(Consent)

   ขอขึ้นทะเบียน (วอ.อก.1)
   ขออนุญำตน�ำเข้ำ (วอ.3)

   ขอขึ้นทะเบียน (วอ.อก.1)
   ขออนุญำตน�ำเข้ำ (วอ.3)

ขึ้นทะเบียน (วอ.อก.2)
อนุญำตน�ำเข้ำ (วอ.4)

ขึ้นทะเบียน (วอ.อก.2)
อนุญำตน�ำเข้ำ (วอ.4)

แจ้งข้อเท็จจริง ตำมแบบ วอ./อก. 6

แจ้งข้อเท็จจริง ตำมแบบ วอ./อก. 6

น�ำเข้ำ

น�ำเข้ำ

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง

น�ำเข้ำ

น�ำเข้ำ

เข้ำข่ำย
  ภำคผนวก 8*

อนุสัญญำบำเซล

หมำยเหตุ 
*  ของเสียตำมภำคผนวก 8 บัญชีรำยชื่อ A ไม่ห้ำมกำรใช้งำนตำมภำคผนวก 3 เพื่อพิสูจน์ว่ำของเสียนั้นไม่เป็น 
 อันตรำย
**  ของเสียตำมภำคผนวก 9 บัญชีรำยชื่อ B จะไม่เป็นของเสียที่ครอบคลุมโดยข้อ 1 (ก) หำกว่ำของเสียนั้นไม่ม ี
 วัตถุในภำคผนวก 1 จนเป็นเหตุให้แสดงลักษณะตำมภำค ผนวก 3

รูปที่ 1 ขั้นตอนกำรน�ำเข้ำของเสียมำจัดกำรในประเทศ

เข้ำข่ำย
ภำคผนวก 9**
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หมำยเหตุ 
*  ของเสียตำมภำคผนวก 8 บัญชีรำยชื่อ A ไม่ห้ำมกำรใช้งำนตำมภำคผนวก 3 เพื่อพิสูจน์ว่ำของเสียนั้น 
 ไม่เป็นอันตรำย
**  ของเสียตำมภำคผนวก 9 บัญชีรำยชื่อ B จะไม่เป็นของเสียที่ครอบคลุมโดยข้อ 1 (ก) หำกว่ำของ เสียนั้นไม่มี 
 วัตถุในภำคผนวก 1 จนเป็นเหตุให้แสดงลักษณะตำมภำคผนวก 3  

รูปที่ 2  ขั้นตอนกำรส่งออกของเสียไปจัดกำรยังต่ำงประเทศ

ของเสยี

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

 เป็นวัตถุอันตรำย  เป็นวัตถุอันตรำย

ขอค�ำยินยอม 
(Consent)

   ขออนุญำตส่งออก (วอ.5)

   ขออนุญำตส่งออก (วอ.5)

ขออนุญำตน�ำของเสีย 
ออกนอกโรงงำน (สก.2)

ขออนุญำตน�ำของเสีย 
ออกนอกโรงงำน (สก.2)

อนุญำตส่งออก (วอ.6)

อนุญำตส่งออก (วอ.6)

แจ้งข้อเท็จจริง ตำมแบบ วอ./อก. 6

แจ้งข้อเท็จจริง ตำมแบบ วอ./อก. 6

ส่งออก

ส่งออก

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง

ส่งออก

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่อง

เข้ำข่ำย
  ภำคผนวก 8*

อนุสัญญำบำเซลเข้ำข่ำย
ภำคผนวก 9**
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3.1 การขอหารอืการน�าเข้าหรอืส่งออกของเสยี

   ในกำรน�ำเข้ำหรือส่งออกของเสีย ผู้ประกอบกำรสำมำรถท�ำหนังสือขอ 

หำรือว่ำกำรน�ำเข้ำ หรือส่งออกของเสียนั้นเข้ำข่ำยจะต้องปฏิบัติตำม พ.ร.บ. วัตถ ุ

อันตรำย พ.ศ. 2535 และ/หรือ อนุสัญญำบำเซลหรือไม่ ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถ

ยื่นหนังสือขอหำรือกำรน�ำเข้ำหรือส่งออกของเสีย พร้อมเอกสำรประกอบกำร 

พิจำรณำได้ที่ ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  

โดยมีระยะเวลำในกำรตอบข้อหำรือประมำณ 30 วัน ขึ้นกับควำมพร้อมของ 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำที่ผู้ประกอบกำรจัดเตรียม  

  หนงัสอืตอบข้อหำรอืจะต้องระบรุำยละเอยีด ได้แก่ ชือ่ของเสยี ปรมิำณ (ตนั) 

กระบวนกำรผลิตที่ก ่อให้เกิดของเสีย ประเทศต้นทำง (กรณีน�ำเข้ำ) หรือ 

ประเทศปลำยทำง (กรณีส่งออก) 

  เอกสำรประกอบกำรยื่นขอหำรือ ประกอบด้วย

   1. ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของของเสียครบ 100% (Certificate of  

Analysis for Waste Composition) และในบำงกรณอีำจจะต้องแนบผลวเิครำะห์ 

ค่ำควำมเข้มข้นทั้งหมดของส่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, , Se, Te, Tl, Sb, As, Mn  

และ Cr6+ ในหน่วยมิลลิกรัมของสำรต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (mg/kg; wet  

weight)  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม

  *กรณีที่ผู้ส่งออกไม่ใช่โรงงำนผู้ก่อก�ำเนิดต้องมีหนังสือรับรองผลวิเครำะห์ 

จำกโรงงำนผู้ก่อก�ำเนิด* 

  ทั้งนี้ ผลวิเครำะห์จะต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ท�ำกำรวิเครำะห์ 

และจะต้องด�ำเนินกำรวิเครำะห์โดย

   	ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ของหน่วยงำนรำชกำรที่มีเครื่องมือวิเครำะห์ 

องค์ประกอบของของเสียครบ 100% หรือ

   	ห้องปฏบิตักิำรวเิครำะห์เอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

ที่มีวัตถุประสงค์รับจ้ำงวิเครำะห์ หรือ
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   	ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองโดยหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจ 

(Competent Authority) จำกประเทศปลำยทำง ซึ่งต้องได้รับกำรรับรองตำม 

มำตรฐำนสำกล เช่น ISO/IEC 17025:2005

   2. เอกสำรแสดงรำยละเอียดกระบวนกำรผลิต พร้อมแผนผังกระบวนกำร 

ผลิต ที่ระบุ วัตถุดิบ วัสดุเสริมแต่ง สำรเคมี และของเสีย และหำกโรงงำนผู้ก่อ 

ก�ำเนิดมีกำรจัดกำรของเสียเบื้องต้น (Pre-treatment) จะต้องแนบรำยละเอียด

กำรด�ำเนินกำร

   3. รำยละเอียดชนิดและปริมำณสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต

   4. รำยละเอียดปริมำณของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิต

  5.  เอกสำรหรือภำพถ่ำยแสดงลักษณะของของเสียอันตรำย

  6.  เอกสำรแสดงรำยละเอียดผู้รับด�ำเนินกำรและกระบวนกำรในกำร

จัดกำรของเสียพร้อมแผนผังกระบวนกำรผลิต 

  7.  ข้อมูลควำมปลอดภัยของของเสียอันตรำย (Material Safety Data 

Sheet หรือ Safety Data Sheet)  (ถ้ำมี)

  8.  ส�ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง. 4)

  9.  ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย ์

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับค�ำขอ (ใช้กรณีเจ้ำของเป็นนิติบุคคล)

  10. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ลงนำม 

ในค�ำขอ

  11. หนังสือมอบอ�ำนำจฉบับจริง ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส�ำเนำ 

ทะเบยีนบ้ำนและบตัรประจ�ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ�ำนำจ (ใช้กรณตีัง้ตวัแทน)

  ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองเอกสารประกอบค�าขอ 

อนุญาตทุกฉบับและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  
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  ส�ำหรับกำรตอบข้อหำรือกรณีกำรส่งออกของเสียบำงรำยกำรไปจัดกำร 

ยังต่ำงประเทศ จะต้องเพิ่มขั้นตอนในกำรท�ำหนังสือขอค�ำปรึกษำ (Clarification 

letter) จำกประเทศปลำยทำงก่อนว่ำของเสียที่จะส่งออกนั้นเข้ำข่ำยต้องปฏิบัติ

ตำมอนุสัญญำบำเซลหรือไม่ ตำมกฎหมำยของประเทศปลำยทำง จึงจะสำมำรถ

ตอบข้อหำรือได้

  ผลกำรตอบข้อหำรือจ�ำแนกเป็น 3 กรณี ดังนี้

  1) ของเสียดังกล่ำว ที่ไม่ปนเปื้อนสำรเคมีจนเป็นเหตุให้แสดงควำมเป็น 

อันตรำยตำมภำคผนวกที่ 3 ไม่เข้ำข่ำยเป็นของเสียอันตรำยตำมอนุสัญญำบำเซล 

และไม่เข้ำข่ำยเป็นของเสียเคมีวัตถุตำม พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 จึงไม ่

ต้องด�ำเนินกำรตำมอนุสัญญำบำเซล และไม่ต้องขออนุญำตน�ำเข้ำ/ส่งออกตำม 

กฎหมำยวัตถุอันตรำย

  2) ของเสียดังกล่ำว ที่ไม่ปนเปื้อนสำรเคมี ตำมอนุสัญญำบำเซล แต่เข้ำ 

ข่ำยเป็นของเสียตำม พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 จึงไม่ต้องด�ำเนินกำรตำม

อนุสัญญำบำเซล แต่ต้องขออนุญำตน�ำเข้ำ/ส่งออกตำมกฎหมำยวัตถุอันตรำย

  3) ของเสียดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็นของเสียอันตรำยตำมอนุสัญญำบำเซล 

และเข้ำข่ำยเป็นของเสียเคมีวัตถุตำม พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 จึงต้อง 

ด�ำเนินกำรตำมอนุสัญญำบำเซลและต้องขออนุญำตน�ำเข้ำ/ส่งออกตำมกฎหมำย

วัตถุอันตรำย
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ตัวอย่างหนังสือขอหารือ

ที่ ...........................................
           วันที่......................................................

เรื่อง ขอหำรือเกี่ยวกับกำรน�ำเข้ำ (ส่งออก) ของเสีย ............................................
เรียน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม
สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. แผนผังกำรแสดงกระบวนกำรผลิตที่ก่อก�ำเนิดของเสีย
     2. ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของเสีย
     3. ภำพถ่ำยของเสีย

   ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................
ตั้งอยู่/ที่ตั้ง ส�ำนักงำนเลขที่ ..............................................................................
..................................................................................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์ ..........................หมำยเลขโทรสำร ......................................
อีเมลล์ ..........................................

   มีควำมประสงค์จะขอหำรือกำรน�ำเข้ำ (กำรส่งออก) ของเสีย...........
(ระบุชื่อของเสีย)...............ปริมำณ............ตัน จำกกระบวนกำรผลิต........(ระบุ
กระบวนกำรที่ก่อให้เกิดของเสีย).......... ไปยังประเทศ.........(ระบุประเทศ)...........  
ว่ำเป็นวัตถุอันตรำยที่จะต้องขออนุญำตในกำรน�ำเข้ำ   (ส่งออก)   ตำมพระรำช 
บัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 และ/หรือเป็นของเสียอันตรำยที่ต้องด�ำเนินกำร
ตำมอนสุญัญำบำเซล หรอืไม่ และถ้ำต้องขออนญุำตจะต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงไรบ้ำง

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ................ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย  
มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

      ลงชื่อ ........................................ ผู้ประกอบกำร
             (.......................................)
                (พร้อมประทับตรำบริษัท)
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 3.2 การขอค�ายินยอมจากประเทศปลายทางหรอืประเทศน�าผ่าน (Consent)

  ในกรณีของเสียที่จะส่งออกเข้ำข่ำยเป็นของเสียอันตรำยตำมอนุสัญญำ
บำเซล ผู้ส่งออกจะต้องเตรียมเอกสำรเพื่อขอค�ำยินยอมจำกประเทศปลำยทำง 
(ประเทศผู้น�ำเข้ำ) และประเทศน�ำผ่ำน ซึ่งผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นหนังสือ 
ขอควำมอนุเครำะห์ออกหนังสือขอค�ำยินยอม พร้อมเอกสำรประกอบกำรยื่น 
ขอค�ำยินยอมได้ที่ ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
โดยมีระยะเวลำกำรออกหนังสือขอค�ำยินยอม ใช้เวลำประมำณ 30 วัน โดย 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นผู้ออกหนังสือขอค�ำยินยอม 

  เอกสำรประกอบกำรยื่นขอค�ำยินยอมจะต้องจัดท�ำ จ�ำนวนอย่ำงน้อย 2  
ชุด (ส�ำหรับกรมโรงงำนอุตสำหกรรม และส�ำหรับประเทศปลำยทำง) ในกรณีที่
มีประเทศน�ำผ่ำนจะต้องจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นขอค�ำยินยอมเพิ่มเติม
เท่ำจ�ำนวนประเทศน�ำผ่ำนด้วย
  เอกสำรประกอบกำรยื่นขอควำมยินยอม ประกอบด้วย
  1. แบบใบแจ้ง (Notification Form)
  2. หนังสือสัญญำประกันภัย และ/หรือหนังสือค�้ำประกันทำงกำรเงิน  
(รำยละเอียดกำรชดใช้ควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมและกำรน�ำของเสียกลับ
ประเทศผู้ส่งออก) วงเงินขั้นต�่ำ 500,000 บำท
  3. สัญญำ (Contract) ระหว่ำงผู้ส่งออกและผู้รับก�ำจัด โดยระบุเลขที่ของ 
สัญญำ วันที่ท�ำสัญญำ ปริมำณที่น�ำเข้ำ/ส่งออก และระยะเวลำของสัญญำ
  4. ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของของเสียครบ 100% (Certificate of  
Analysis for Waste Composition) และในบำงกรณีอำจจะต้องแนบผลวิเครำะห์
ค่ำควำมเข้มข้นทั้งหมดของส่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, , Se, Te, Tl, Sb, As, 
Mn และ Cr6+ ในหน่วยมิลลิกรัมของสำรต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (mg/kg ;  
wet weight)  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม
  *กรณีที่ผู้ส่งออกไม่ใช่โรงงำนผู้ก่อก�ำเนิดต้องมีหนังสือรับรองผลวิเครำะห์
จำกโรงงำนผู้ก่อก�ำเนิด* 
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  ทั้งนี้ ผลวิเครำะห์จะต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ท�ำกำรวิเครำะห์ 

และจะต้องด�ำเนินกำรวิเครำะห์โดย 

   ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ของหน่วยงำนรำชกำรที่มีเครื่องมือวิเครำะห์

องค์ประกอบของของเสียครบ 100% หรือ

  	ห้องปฏบิตักิำรวเิครำะห์เอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงำนอตุสำหกรรม  

ที่มีวัตถุประสงค์รับจ้ำงวิเครำะห์ หรือ

  	ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองโดยหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจ 

(Competent Authority) จำกประเทศปลำยทำง ซึ่งต้องได้รับกำรรับรองตำม 

มำตรฐำนสำกล เช่น ISO/IEC 17025:2005

  5. เอกสำรแสดงรำยละเอียดกระบวนกำรผลิต พร้อมแผนผังกระบวนกำร 

ผลิต ที่ระบุ วัตถุดิบ วัสด ุเสริมแต่ง สำรเคมี และของเสีย และหำกโรงงำนผู้ก่อ 

ก�ำเนิดมีกำรจัดกำรของเสียเบื้องต้น (Pre-treatment) จะต้องแนบรำยละเอียด 

กำรด�ำเนินกำร

  6. เอกสำรหรือภำพถ่ำยแสดงลักษณะของของเสียอันตรำย

  7. เอกสำรแสดงรำยละเอียดผู ้รับด�ำเนินกำรและกระบวนกำรในกำร 

จัดกำรของเสียพร้อมแผนผังกระบวนกำรผลิต

  8. ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับค�ำขอ (ใช้กรณีเจ้ำของเป็นนิติบุคคล)

  9. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ลงนำม

ในค�ำขอ

  10. หนังสือมอบอ�ำนำจฉบับจริง ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส�ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู ้รับมอบอ�ำนำจ (ใช้กรณีตั้ง

ตัวแทน)

 ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองเอกสารประกอบค�าขอ 

อนุญาตทุกฉบับและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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ใบแจ้ง (Notification Form)

Notification document for transboundary movements/shipments of waste
1. Exporter - notifier Registration No: 3. Notification No:
Name: Notification concerning
Address: A.(i) Individual shipment:  (ii) Multiple shipments: 

B.(i) Disposal (1):  (ii) Recovery : 

Contact person: C. Pre-consented recovery facility (2;3) Yes  No 

Tel: Fax: 4. Total intended number of shipments:
E-mail: 5. Total intended quantity (4):
2. Importer - consignee Registration No: Tonnes (Mg):
Name: m3:
Address: 6. Intended period of time for shipment(s) (4):

First departure: Last departure:
Contact person: 7. Packaging type(s) (5):
Tel: Fax: Special handling requirements (6): Yes:  No: 

E-mail: 11. Disposal / recovery operation(s) (2)
8. Intended carrier(s) Registration No: D-code / R-code (5):
Name(7): Technology employed (6):
Address:

Contact person: Reason for export (1;6):
Tel: Fax:
E-mail: 12. Designation and composition of the waste (6):
Means of transport (5):
9. Waste generator(s) - producer(s) (1;7;8) Registration No:
Name:
Address:

13. Physical characteristics (5):
Contact person:
Tel: Fax: 14. Waste identification (fill in relevant codes)
E-mail: (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):
Site and process of generation (6) (ii) OECD code (if different from (i)):

(iii) EC list of wastes:
10. Disposal facility (2):  or recovery facility (2):  (iv) National code in country of export:
Registration No: (v) National code in country of import:
Name: (vi) Other (specify):
Address: (vii) Y-code:

(viii) H-code (5):
Contact person: (ix) UN class (5):
Tel: Fax: (x) UN Number:
E-mail: (xi) UN Shipping name:
Actual site of disposal/recovery: (xii) Customs code(s) (HS):
15. (a) Countries/States concerned, (b) Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specific points of exit or entry (border crossing or port)

State of export - dispatch State(s) of transit (entry and exit) State of import - destination
(a)
(b)
(c)
16.Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community):
Entry: Exit: Export:
17. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (1) declaration:
I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been
entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary movement. 18. Number of
Exporter's - notifier's name: Date: Signature: annexes attached
Generator's - producer's name: Date: Signature:

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES
19. Acknowledgement from the relevant competent authority of
countries of import - destination / transit (1) / export - dispatch (9):

20. Written consent (1;8) to the movement provided by the 
competent authority of (country):

Country: Consent given on:
Notification received on: Consent valid from: until:
Acknowledgement sent on: Specific conditions: No:  If Yes, see block 21 (6): 

Name of competent authority: Name of competent authority:
Stamp and/or signature: Stamp and/or signature:

21. Specific conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting

(1) Required by the Basel Convention
(2) In the case of an R12/R13 or D13-D15 operation, also attach corresponding information on any subsequent
     R12/R13 or D13-D15 facilities and on the subsequent R1-R11 or D1-D12 facilit(y)ies when required
(3) To be completed for movements within the OECD area and only if B(ii) applies
(4) Attach detailed list if multiple shipments

(5) See list of abbreviations and codes on the next page
(6) Attach details if necessary
(7) Attach list if more than one
(8) If required by national legislation
(9) If applicable under the OECD Decision
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List of abbreviations and codes used in the notification document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)
D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, 

etc.)
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the 

operations in this list
D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of 

any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)
D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D15 Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11) 
R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to 

generate energy (EU)
R2 Solvent reclamation/regeneration
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6 Regeneration of acids or bases
R7 Recovery of components used for pollution abatement
R8 Recovery of components from catalysts
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10
R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11
R13 Accumulation of material intended for any operation in this list.

PACKAGING TYPES (block 7)
1. Drum
2. Wooden barrel
3. Jerrican
4. Box
5. Bag
6. Composite packaging
7. Pressure receptacle
8. Bulk
9. Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14) 

UN Class H-code Characteristics

1 H1 Explosive
3 H3 Flammable liquids
4.1 H4.1 Flammable solids
4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion
4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable 

gases
5.1 H5.1 Oxidizing
5.2 H5.2 Organic peroxides
6.1 H6.1 Poisonous (acute)
6.2 H6.2 Infectious substances
8 H8 Corrosives
9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water
9 H11 Toxic (delayed or chronic)
9 H12 Ecotoxic
9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another material, 

e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed 
above

MEANS OF TRANSPORT (block 8) 
R = Road
T = Train/rail
S = Sea
A = Air
W = Inland waterways

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13) 
1. Powdery/powder
2. Solid 
3. Viscous/paste
4. Sludgy
5. Liquid
6. Gaseous
7. Other (specify)

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, 
OECD codes and Y-codes, can be found in a Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the 
Secretariat of the Basel Convention.
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ค�าอธิบายการกรอกข้อมูลในใบแจ้ง (Notification Form)

ข้อมูลที่ก�ำหนดให้ระบุในใบแจ้ง ประกอบด้วย

ช่อง 1  ผู้ส่งออกของเสีย (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์  

  โทรสำร)

ช่อง 2  ผูน้�ำเข้ำของเสยี (ชือ่บคุคลและสถำนทีต่ดิต่อพร้อมเบอร์โทรศพัท์ โทรสำร) 

ช่อง 3  A แบบกำรเคลื่อนย้ำย (i เที่ยวเดียว  ii หลำยเที่ยว)

  B  แบบกำรก�ำจัด (i กำรก�ำจัดขั้นสุดท้ำย  ii กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่)

  C อุปกรณ์ส�ำหรับกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ [ส�ำหรับอุปกรณ์ที่อยู ่ใน 

   ประเทศกลุ่ม OECD]

ช่อง 4  จ�ำนวนเที่ยวของกำรขนส่ง

ช่อง 5  ปริมำณของเสีย (น�้ำหนัก/ปริมำตร)

ช่อง 6  วันที่ก�ำหนดกำรขนส่งหรือช่วงระยะเวลำที่จะด�ำเนินกำรขนส่ง (ระยะ 

  เวลำไม่เกิน 1 ปี)

ช่อง 7  ประเภทของบรรจุภัณฑ์ (ระบุประเภทตำมรำยละเอียดด้ำนหลัง)

ช่อง 8  ผู้รับขนส่งของเสีย (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์  

  โทรสำร) (ดูรำยละเอียดด้ำนหลัง)

ช่อง 9  ผู้ก่อก�ำเนิดของเสีย (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์  

  โทรสำร)

ช่อง 10 กำรก�ำจัดของเสีย/กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อ 

  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสำร)

ช่อง 11 วิธีกำรก�ำจัดของเสีย/กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อ 

  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสำร) (ระบุรหัสตำมรำยละเอียดด้ำนหลัง)

ช่อง 12 ประเภทและองค์ประกอบของเสีย
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ช่อง 13 ลักษณะทำงกำยภำพของของเสีย (ระบุตำมรำยละเอียดด้ำนหลัง)

ช่อง 14 ชนิดของของเสียตำมกฎระเบียบต่ำงๆ (อื่นๆ ถ้ำมี) (ระบุรหัสตำม 

  รำยละเอียดด้ำนหลัง)

ช่อง 15 (a) ประเทศที่เกี่ยวข้อง (ประเทศที่ส่งออก น�ำผ่ำน และน�ำเข้ำ)

  (b) รหัสหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจ

  (c) ด่ำน/จุดตรวจ ที่มีกำรน�ำเข้ำ/ส่งออก

ช่อง 16 ศุลกำกรของประเทศผู้น�ำเข้ำ/ส่งออก (ตำม EC)

ช่อง 17 ใบแจ้งกำรส่งออกของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกของเสีย (ใบส�ำแดง)

ช่อง 18 จ�ำนวน/หมำยเลขเอกสำรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

ช่อง 19 หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจของประเทศผู้น�ำเข้ำ (สถำนที่) 

  -  น�ำผ่ำน/ส่งออก (สถำนที่)

ช่อง 20 หนังสือที่ได้รับอนุญำตให้เคลื่อนย้ำยจำกหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจ

ช่อง 21 เงื่อนไขเฉพำะอื่นๆ ในกำรอนุญำตกำรเคลื่อนย้ำย หรือเหตุผลในกำร 

  ไม่ยินยอม
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 สูง ต�่ำ 1 เท่ำของมูลค่ำของเสีย    ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท

 สูง สูง 2 เท่ำของมูลค่ำของเสีย ไม่เกิน 3 ล้ำนบำท

 ต�่ำ ต�่ำ 1 เท่ำของมูลค่ำของเสีย ไม่ต�่ำกว่ำ 5 ล้ำนบำท

 ต�่ำ สูง 5 เท่ำของมูลค่ำของเสีย ไม่ต�่ำกว่ำ 2.5 ล้ำนบำท

หลักเกณฑ์ในการก�าหนดมูลค่า

ของหนังสือสัญญาประกันภัย และ/หรือหนังสือค�้าประกันทางการเงิน

ส�าหรับการส่งออกของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล

 กำรก�ำหนดมลูค่ำของหนงัสอืสญัญำประกนัภยั และ/หรอืหนงัสอืค�ำ้ประกนั 

ทำงกำรเงนิ จะพจิำรณำตำมมลูค่ำของของเสยี และควำมเสีย่งในกำรเกดิอนัตรำย 

โดยควำมเสี่ยงในกำรเกิดอันตรำยพิจำรณำจำกคุณสมบัติตำมภำคผนวก 3  

ของอนุสัญญำบำเซล

 ลักษณะอันตราย มูลค่าของหนังสือสัญญา เงื่อนไขพิเศษ
 มูลค่า ความเสี่ยง ประกันภัย และ/หรอื
    หนงัสอืค�า้ประกนัทางการเงนิ
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ตัวอย่างหนังสือค�้าประกันจากธนาคาร
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สญัญา (Contract) ระหว่างผู้ส่งออกและผู้รบัก�าจดั

 สัญญำ (Contract) ระหว่ำงผู้ส่งออกและผู้รับก�ำจัดจะต้องมีควำมถูกต้อง 

ชอบธรรม ถือเป็นข้อผูกพันของแต่ละฝ่ำย ซึ่งแสดงถึงควำมรับผิดชอบที่เชื่อถือได้

ซึ่งกันและกัน โดยปกติจะต้องมีกำรท�ำสัญญำกันก่อนที่จะด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร

แจ้งขอค�ำยินยอมหรือก่อนที่หน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจจะอนุญำตให้มีกำรเคลื่อนย้ำย 

และสัญญำดังกล่ำวจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ�ำนำจของแต่ละฝ่ำย

 สำระส�ำคัญในสัญญำ ควรประกอบด้วย

 1) ขอบเขตกำรให้บริกำรของผู้รับก�ำจัด ตั้งแต่ ชนิดของเสีย กำรขนส่งจน 

ถึงผู้รับก�ำจัด พร้อมทั้งอุปกรณ์ในกำรก�ำจัดของเสียที่ได้รับอนุญำตให้ด�ำเนินกำร

 2) วันที่ท�ำสัญญำ

 3) เลขที่สัญญำ

 4) ระยะเวลำของสัญญำ 

 5) ควำมถี่ของกำรขนส่ง

 6) ข้อมูลรำยละเอียดประเภทของเสีย

 7) วิธีกำรก�ำจัดที่ถูกต้องตำมหลักกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี

 8) ปริมำณของเสียที่ต้องกำรรับก�ำจัด

 9) กำรขนส่ง (ระบุวิธีกำร กำรบรรจุหีบห่อ) และควรระบุให้ผู้ส่งออกแจ้ง 

ผู้รับก�ำจัดเกี่ยวกับวัน เวลำ ที่ของเสียถูกส่งออกแต่ละเที่ยว พร้อมกับประมำณ

ระยะเวลำที่ของเสียจะไปถึงสถำนที่รับก�ำจัด ในทำงกลับกันผู้รับก�ำจัดจะต้องจะ

ต้องประมำณระยะเวลำในกำรก�ำจัดและแจ้งเมื่อมีกำรก�ำจัดเสร็จสิ้นแล้ว

 10) ระบเุงือ่นไขของกำรรบัผดิชอบในแต่ละช่วงของกำรขนส่งอย่ำงชดัเจน

 11) ระบุผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบ วิเครำะห์ของเสีย และวิธีปฏิบัติส�ำหรับกรณี

ที่ของเสียเหล่ำนั้นไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของในสัญญำ และระบุผู้รับผิดชอบ 
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ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกเหตุข้ำงต้น รวมทั้งวิธีกำรจัดกำรของเสียที่เกิดปัญหำดังกล่ำว 

เช่น ระบุผู้รับผิดชอบในกำรขนส่งกลับประเทศต้นทำง (ประเทศผู้ส่งออก) กรณีที่

ผู้รับก�ำจัดไม่ยอมรับของเสีย

 12) ระบุตัวแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนำจตำมกฎหมำยของแต่ละฝ่ำย

 13) ระบุควำมรับผิดชอบกรณีเกิดควำมเสียหำย เช่น ควำมเสียหำยกับ 

บุคคล สิ่งแวดล้อม กำรค้ำ

 14) กำรประกันตำมกฎหมำย ระบุชื่อผู้ค�้ำประกัน

 15) ระบุวิธีกำรด�ำเนินกำรแก้ไข พร้อมระยะเวลำ กรณีคู ่สัญญำเกิด 

ข้อโต้แย้งในสัญญำหรืออำจให้ศำลวินิจฉัย

 3.3 การขออนญุาตส่งออก

 กรณีที่เป็นของเสียอันตรำย ตำมอนุสัญญำบำเซล จะต้องได้รับหนังสือให้

ควำมยินยอมจำกประเทศปลำยทำงก่อนจึงจะยื่นขออนุญำตส่งออกได้ ส�ำหรับ

กรณีที่ไม่เป็นของเสียอันตรำยตำมอนุสัญญำบำเซล แต่เป็นของเสียเคมีวัตถุ ตำม 

พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 สำมำรถยื่นขออนุญำตส่งออกได้ทันที ระยะเวลำ

กำรพิจำรณำค�ำขออนุญำต 20 วันท�ำกำร

 เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตส่งออก ประกอบด้วย

 1. แบบค�ำขออนุญำตส่งออก (วอ. 5)

 2. ค�ำยินยอม (Consent) จำกประเทศปลำยทำง

 3. ใบแจ้ง (Notification form)

 4. สัญญำ (Contract) ผู้ส่งออก – ผู้รับก�ำจัด โดยระบุเลขที่ของสัญญำ 

วันที่ท�ำสัญญำ ปริมำณที่รับก�ำจัด และระยะเวลำของสัญญำ

 5. ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของของเสียครบ 100% (Certificate of 

 Analysis for Waste Composition) และในบำงกรณีอำจจะต้องแนบผลวิเครำะห์
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ค่ำควำมเข้มข้นทั้งหมดของส่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, , Se, Te, Tl, Sb, As, Mn 

และ Cr6+ ในหน่วยมิลลิกรัมของสำรต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (mg/kg ; wet 

weight) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม

 *กรณีที่ผู้ส่งออกไม่ใช่โรงงำนผู้ก่อก�ำเนิดต้องมีหนังสือรับรองผลวิเครำะห์

จำกโรงงำนผู้ก่อก�ำเนิด*

 ทั้งนี้ ผลวิเครำะห์จะต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ท�ำกำรวิเครำะห์ 

และจะต้องด�ำเนินกำรวิเครำะห์โดย

 	ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ของหน่วยงำนรำชกำรที่มีเครื่องมือวิเครำะห์

องค์ประกอบของของเสียครบ 100% หรือ

 	ห้องปฏบิตักิำรวเิครำะห์เอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงำนอตุสำหกรรม  

ที่มีวัตถุประสงค์รับจ้ำงวิเครำะห์ หรือ

 	ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองโดยหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจ  

(Competent Authority) จำกประเทศปลำยทำง ซึ่งต้องได้รับกำรรับรองตำม 

มำตรฐำนสำกล เช่น ISO/IEC 17025:2005

  6. เอกสำรแสดงรำยละเอยีดกระบวนกำรผลติ พร้อมแผนผงักระบวนกำร 

ผลิต ที่ระบุ วัตถุดิบ วัสดุเสริมแต่ง สำรเคมี และของเสีย และหำกโรงงำนผู้ก่อ

ก�ำเนิดมีกำรจัดกำรของเสียเบื้องต้น (Pre-treatment) จะต้องแนบรำยละเอียด 

กำรด�ำเนินกำร

  7. รำยละเอียดชนิดและปริมำณสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต

  8. รำยละเอียดปริมำณของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิต

  9. ข้อมูลควำมปลอดภัยของของเสียอันตรำย (Material Safety Data 

Sheet หรือ Safety Data Sheet) (ถ้ำมี)

  10. เอกสำรหรือภำพถ่ำยแสดงลักษณะของของเสียอันตรำย

  11. เอกสำรหรือภำพถ่ำยแสดงลักษณะภำชนะบรรจุของเสียอันตรำย
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 12.  เอกสำรหรือภำพถ่ำยแสดงลักษณะบรรจุหีบห่อหรือผูกมัด (ถ้ำมี)

 13.  เอกสำรแสดงรำยละเอียดผู้รับด�ำเนินกำรและกระบวนกำรในกำร

จัดกำรของเสียพร้อมแผนผังกระบวนกำรผลิต

 14.  แบบแปลน แผนผงั อำคำรแสดงบรเิวณจดัเกบ็รกัษำของเสยีอนัตรำย 

 15.  เอกสำรแสดงวิธีกำรจัดเก็บรักษำของเสียอันตรำย

 16.  แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่เก็บรักษำของเสียอันตรำย และบริเวณ 

ข้ำงเคียง

 17.  เอกสำรแสดงระบบ/มำตรกำรป้องกันและอุปกรณ์ในกำรบรรเทำ

ควำมรุนแรงของอุบัติภัยของสถำนที่จัดเก็บรักษำของเสียอันตรำย

 18.  เลขประจ�ำตัว (13 หลัก) ประกอบกำรท�ำ “เอกสำรก�ำกับกำรขนส่ง 

ของเสียอันตรำย”

 19.  ส�ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4)

 20. ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำกกระทรวงพำณิชย์

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับค�ำขอ (ใช้กรณีเจ้ำของเป็นนิติบุคคล)

 21. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ลงนำม

ในค�ำขอ

 22. หนังสือมอบอ�ำนำจฉบับจริง ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส�ำเนำ

ทะเบยีนบ้ำนและบตัรประจ�ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ�ำนำจ (ใช้กรณตีัง้ตวัแทน)

 

 ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองเอกสารประกอบค�าขอ 

อนุญาตทุกฉบับและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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 3.4 การขออนญุาตน�าเข้า

 กรณีที่เป็นของเสียอันตรำย ตำมอนุสัญญำบำเซล ประเทศต้นทำงจะต้อง 

มีหนังสือมำขอค�ำยินยอมจำกประเทศไทย และต้องได้รับหนังสือให้ควำมยินยอม 

จำกประเทศไทยก่อน ผู้ประกอบกำรไทยจึงจะยื่นขออนุญำตน�ำเข้ำได้ ส�ำหรับ 

กรณีที่ไม่เป็นของเสียอันตรำยตำมอนุสัญญำบำเซล แต่เป็นของเสียเคมีวัตถุ  

ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 สำมำรถยื่นขออนุญำตน�ำเข้ำได ้

ทันที ระยะเวลำกำรพิจำรณำค�ำขออนุญำต 15 วันท�ำกำร

 เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตน�าเข้า ประกอบด้วย

 1. แบบค�ำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย (วอ./อก.1) 

 2. แบบค�ำขออนุญำตน�ำเข้ำ (วอ. 3)

 3. หลักฐำนกำรเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน และขีด 

ควำมสำมำรถกำรผลิตต้องสอดคล้องกับปริมำณน�ำเข้ำ

 4. เอกสำรแสดงรำยละเอียดแหล่งต้นก�ำเนิดของของเสียอันตรำย (ผู้ก่อ 

ก�ำเนิด ประเทศและแหล่งที่มำ)

 5. สัญญำ (Contract) ผู้ส่งออก - ผู้รับก�ำจัด โดยระบุเลขที่ของสัญญำ  

วันที่ท�ำสัญญำ ปริมำณที่รับก�ำจัด และระยะเวลำของสัญญำ

 6. ผลวิเครำะห์องค์ประกอบของของเสียครบ 100% (Certificate of  

Analysis for Waste Composition) และในบำงกรณีอำจจะต้องแนบผลวิเครำะห์

ค่ำควำมเข้มข้นทั้งหมดของส่งเจือปน เช่น Pb, Cd, Hg, , Se, Te, Tl, Sb, As, Mn 

และ Cr6+ ในหน่วยมิลลิกรัมของสำรต่อหนึ่งกิโลกรัมของของเสีย (mg/kg; wet 

weight) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติม

 ทั้งนี้ ผลวิเครำะห์จะต้องมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ท�ำกำรวิเครำะห์ 

และจะต้องด�ำเนินกำรวิเครำะห์โดย
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  ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ของหน่วยงำนรำชกำรที่มีเครื่องมือวิเครำะห์ 

องค์ประกอบของของเสียครบ 100% หรือ

 	ห้องปฏบิตักิำรวเิครำะห์เอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงำนอตุสำหกรรม  

ที่มีวัตถุประสงค์รับจ้ำงวิเครำะห์ หรือ

 	ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองโดยหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจ 

(Competent Authority) จำกประเทศปลำยทำง ซึ่งต้องได้รับกำรรับรองตำม 

มำตรฐำนสำกล เช่น ISO/IEC 17025:2005

 7. เอกสำรแสดงรำยละเอยีดกระบวนกำรผลติทีน่�ำของเสยีมำใช้เป็นวตัถดุบิ 

(ระบุ 1. วัตถุดิบ 2. วัสดุเสริมแต่ง 3. ของเสีย และ 4. วิธีกำรจัดกำรของเสีย)

 8. ชนิดของสินค้ำที่ผลิตจำกของเสียอันตรำยและปริมำณกำรผลิต

 9. ข้อมูลควำมปลอดภัยของของเสียอันตรำย (Material Safety Data 

Sheet หรือ Safety Data Sheet)  (ถ้ำมี)

 10 . เอกสำรหรือภำพถ่ำยแสดงลักษณะของของเสียอันตรำย

 11 . เอกสำรหรือภำพถ่ำยแสดงลักษณะภำชนะบรรจุของเสียอันตรำย

 12. เอกสำรหรือภำพถ่ำยแสดงลักษณะบรรจุหีบห่อหรือผูกมัด (ถ้ำมี)

 13. แบบแปลน แผนผงั อำคำรแสดงบรเิวณจดัเกบ็รกัษำของเสยีอนัตรำย 

 14. เอกสำรแสดงวิธีกำรจัดเก็บรักษำของเสียอันตรำย

 15. แผนที่สังเขปแสดงสถำนที่เก็บรักษำของเสียอันตรำย และบริเวณ 

ข้ำงเคียง

 16. เอกสำรแสดงระบบ/มำตรกำรป้องกันและอุปกรณ์ในกำรบรรเทำ

ควำมรุนแรงของอุบัติภัยของสถำนที่จัดเก็บรักษำของเสียอันตรำย

 17. เลขประจ�ำตัว (13 หลัก) ประกอบกำรท�ำ “เอกสำรก�ำกับกำรขนส่งของ

เสียอันตรำย”

 18. ส�ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4)
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 19.  ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับค�ำขอ (ใช้กรณีเจ้ำของเป็นนิติบุคคล)

 20.  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ลงนำม 

ในค�ำขอ

 21.  หนังสือมอบอ�ำนำจฉบับจริง ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส�ำเนำ 

ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู ้รับมอบอ�ำนำจ (ใช้กรณีตั้ง 

ตัวแทน)

 ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองเอกสารประกอบค�า 

ขออนุญาตทุกฉบับและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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  3.5 การแจ้งข้อเท็จจริง ตามแบบ วอ./อก.6

 ภำยหลังจำกที่ผู้น�ำเข้ำได้รับใบอนุญำตน�ำเข้ำ (วอ.4) หรือผู้ส่งออกได้รับ 

ใบอนุญำตส่งออก (วอ.6) ทุกครั้งก่อนที่จะน�ำเข้ำหรือส่งออกจริง ผู้ส่งออกจะต้อง 

ยื่นแจ้งข้อเท็จจริง ตำมแบบ วอ./อก.6 โดยต้องแจ้งล่วงหน้ำ 7 วันท�ำกำรก่อน

สินค้ำเข้ำหรือออกจำกประเทศไทย

 

 เอกสารประกอบการยื่นแจ้งข้อเท็จจริง ประกอบด้วย

 1) แบบกำรแจ้งข้อเท็จจริง (แบบ วอ./อก.6) จ�ำนวน 2 ฉบับ

 2) ใบอนุญำตน�ำเข้ำ (วอ.4) หรือใบอนุญำตส่งออก (วอ. 6) ฉบับจริง 

พร้อมส�ำเนำ 1 ชุด

 3) ใบตรำส่งสินค้ำ (Bill of Lading : B/L)

 4) บัญชีรำคำส่งสินค้ำ (Invoice)

 5) ใบขนสินค้ำขำออก

 6) ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับค�ำขอ (ใช้กรณีเจ้ำของเป็นนิติบุคคล)

 7) ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ลงนำม

ในค�ำขอ

 8) หนังสือมอบอ�ำนำจฉบับจริง ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส�ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู ้รับมอบอ�ำนำจ (ใช้กรณีตั้ง

ตัวแทน)

 ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองเอกสารประกอบค�าขอ

อนุญาตทุกฉบับและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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แบบ วอ./อก.6 

ใบแจ้งข้อเทจ็จริงของ   ผู้นําเข้า    ผู้ส่งออกวตัถุอนัตรายในความรับผดิชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

เลขรับที่…………………….วนัที่…………………….เวลา………………….น. 

ช่ือผู้ประกอบการ…………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายเลขสมาชิก            เลขประจําตัวผู้เสียภาษี……………………………………… 

กรณ ีชนิดที ่1 เลข วอ………………………………….. 

กรณ ีชนิดที ่2 หรือ 3    ใบสําคัญการขึน้ทะเบียน เลขที ่วอ………………………………. 

          ใบอนุญาตฯ/ใบรับแจ้งฯ เลขที ่วอ……………………………….. 

 

รายละเอยีด 

ช่ือวตัถุอนัตราย……………………………………………………………………………………………………… 

สูตรและอตัราส่วน…………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือทางการค้า ช่ือสามัญหรือช่ือย่อ (ถ้าม)ี…………………………………………………………………………….. 

รายละเอยีดภาชนะบรรจุ (ระบุชนิดและขนาด)……………………………………………………………………… 

ปริมาณรวม………………………………………… กโิลกรัม 

ช่ือผู้ผลติ…………………………………………………………………………………………………………… 

ประเทศผู้ผลติ……………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือและทีอ่ยู่สถานทีเ่กบ็………………………………………………………………………………………………. 

ช่ือพาหนะทีนํ่าเข้าหรือส่งออก……………………………………………………………………………………….. 

ช่ือด่านศุลกากร………………………………………………………………………………………………………. 

กาํหนดวนัทีพ่าหนะจะมาถึงหรือออกจากด่านศุลกากร……………………………………………………………… 

วนัที่………เดือน……………………พ.ศ………..            (ลงช่ือ) ………………………………….. ผู้แจ้ง 

                            (                                                        ) 

หมายเหตุ : ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง 

1. วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 ให้แนบเอกสารแสดงส่วนผสมของเคมีภณัฑค์รบ 100% หรือสาํเนาหนงัสือตอบขอ้หารือวา่เคมีภณัฑ/์

ผลิตภณัฑเ์ป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 1 

2. วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 ให้แนบสําเนาใบแจง้การดาํเนินการเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 2 (วอ./อก.5) และหากมีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงใหแ้นบสาํเนาหนงัสือแกไ้ขเปล่ียนแปลงมาดว้ย 

3. วตัถุอนัตรายชนิดท่ี 3 ใหแ้นบสาํเนาใบอนุญาตนาํเขา้(วอ.4) หรือใบอนุญาตส่งออก(วอ.6) และหากมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้

แนบสาํเนาหนงัสือแกไ้ขเปล่ียนแปลงมาดว้ย 

4. สาํเนา INVOICE และ B/L หรือใบกาํกบัการขนส่ง 
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 3.6  การแจ้งการเคลื่อนย้ายของเสยีอนัตราย

 ในกำรส่งออกของเสียไปยังต่ำงประเทศ มีขั้นตอนกำรจัดท�ำใบก�ำกับกำร

เคลื่อนย้ำย (Movement Document) ดังนี้

 1) ผู้ส่งออกจะต้องจัดท�ำใบก�ำกับกำรเคลื่อนย้ำย และแนบไปกับกำรส่ง 

ออกของเสียทุกครั้ง 

 2) ผู้ขนส่ง (Carrier) กรอกข้อมูลและลงนำมในใบก�ำกับกำรเคลื่อนย้ำย

 3) ศุลกำกรประเทศผู้ส่งออก กรอกข้อมูลและลงนำมในใบก�ำกับกำร 

เคลื่อนย้ำย

 4) ผู้ส่งออกต้องส่งส�ำเนำใบก�ำกับกำรเคลื่อนย้ำย 1 ชุด ให้หน่วยงำนผู้ม ี

อ�ำนำจของประเทศผู้ส่งออก (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม) 

 5) ผู้รับก�ำจัดของเสีย กรอกข้อมูลและลงนำมว่ำได้รับของเสียเรียบร้อย 

แล้ว และส่งส�ำเนำให้ผู้ขนส่งรำยสุดท้ำย ผู้ส่งออกและหน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจของ

ประเทศผู้ส่งออก (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม) ภำยใน 3 วันท�ำกำร

 6) ผู้รับก�ำจัดของเสียลงนำมว่ำได้ก�ำจัดของเสียเรียบร้อยแล้ว และส่ง 

ส�ำเนำให้หน่วยงำนผู้มีอ�ำนำจของประเทศผู้ส่งออก (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม) 

ภำยใน 180 วัน หลังจำกที่ได้รับของเสีย
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Movement document for transboundary movements/shipments of waste

1. Corresponding to notification No: 2. Serial/total number of shipments: /
3. Exporter - notifier Registration No: 4. Importer - consignee Registration No:
Name: Name:

Address: Address:

Contact person: Contact person:
Tel: Fax: Tel: Fax:
E-mail: E-mail:
5. Actual quantity: Tonnes (Mg): m3: 6. Actual date of shipment:
7. Packaging Type(s) (1): Number of packages:
Special handling requirements: (2) Yes:  No: 

8.(a) 1st Carrier (3): 8.(b) 2nd Carrier: 8.(c) Last Carrier:
Registration No: Registration No: Registration No:
Name: Name: Name:
Address: Address: Address:

Tel: Tel: Tel:
Fax: Fax: Fax:
E-mail: E-mail: E-mail:

- - - - - - - To be completed by carrier’s representative - - - - - - - More than 3 carriers (2) 

Means of transport (1): Means of transport (1): Means of transport (1):
Date of transfer: Date of transfer: Date of transfer:
Signature: Signature: Signature:
9. Waste generator(s) - producer(s) (4;5;6): 12. Designation and composition of the waste (2):
Registration No:
Name:
Address:

Contact person: 13.Physical characteristics (1):
Tel: Fax:
E-mail: 14.Waste identification (fill in relevant codes)
Site of generation (2): (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):
10. Disposal facility  or recovery facility  (ii) OECD code (if different from (i)):
Registration No: (iii) EC list of wastes:
Name: (iv) National code in country of export:
Address: (v) National code in country of import:

(vi) Other (specify):
Contact person: (vii) Y-code:
Tel: Fax: (viii) H-code (1):
E-mail: (ix) UN class (1):
Actual site of disposal/recovery (2) (x) UN Number:
11. Disposal/recovery operation(s) (xi) UN Shipping name:
D-code / R-code (1): (xii) Customs code(s) (HS):
15. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (4) declaration: 
I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been 
entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents have been 
received from the competent authorities of the countries concerned.
Name: Date: Signature:

16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required 

17. Shipment received by importer - consignee (if not facility): Date: Name: Signature:
TO BE COMPLETED BY DISPOSAL / RECOVERY FACILITY

18. Shipment received at disposal facility  or recovery facility  19. I certify that the disposal/recovery of the 
Date of reception: Accepted:  Rejected*:  waste described above has been completed.
Quantity received: Tonnes (Mg): m3: *immediately contact 

competent authorities
Name:

Approximate date of disposal/recovery:
Disposal/recovery operation (1): Date:
Name: Signature and stamp:
Date:
Signature:

(1) See list of abbreviations and codes on the next page
(2) Attach details if necessary
(3) If more than 3 carriers, attach information as required in blocks 8 (a,b,c).

(4) Required by the Basel Convention
(5) Attach list if more than one
(6) If required by national legislation
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FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)
20. Country of export - dispatch or customs office of exit 21. Country of import - destination or customs office of entry
The waste described in this movement document left the The waste described in this movement document entered the
country on: country on:
Signature: Signature:

Stamp: Stamp:

22. Stamps of customs offices of transit countries
Name of country: Name of country:
Entry: Exit: Entry: Exit:

Name of country: Name of country:
Entry: Exit: Entry: Exit:

List of Abbreviations and Codes Used in the Movement Document

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)

D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.)
D2 Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.)
D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or 

naturally occurring repositories, etc.)
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, 

ponds or lagoons, etc.)
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which 

are capped and isolated from one another and the environment), etc.
D6 Release into a water body except seas/oceans
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results 

in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the
operations in this list

D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in
final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations
in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.)

D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.)
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list
D15 Storage pending any of the operations in this list

RECOVERY OPERATIONS (block 11) 

R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other 
means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally 
as a fuel or other means to generate energy (EU)

R2 Solvent reclamation/regeneration
R3 Recycling/reclamation of organic substances which are 

not used as solvents
R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds
R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
R6 Regeneration of acids or bases
R7 Recovery of components used for pollution abatement
R8 Recovery of components from catalysts
R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or 

ecological improvement
R11 Uses of residual materials obtained from any of the 

operations numbered R1-R10
R12 Exchange of wastes for submission to any of the 

operations numbered R1-R11
R13 Accumulation of material intended for any operation in this 

list

PACKAGING TYPES (block 7)

1. Drum
2. Wooden barrel
3. Jerrican
4. Box
5. Bag
6. Composite packaging
7. Pressure receptacle
8. Bulk
9. Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14) 

UN class H-code Characteristics
1 H1 Explosive
3 H3 Flammable liquids
4.1 H4.1 Flammable solids
4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion
4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water,

emit flammable gases
5.1 H5.1 Oxidizing
5.2 H5.2 Organic peroxides
6.1 H6.1 Poisonous (acute)
6.2 H6.2 Infectious substances
8 H8 Corrosives
9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water
9 H11 Toxic (delayed or chronic)
9 H12 Ecotoxic
9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g.,

leachate, which possesses any of the characteristics listed above

MEANS OF TRANSPORT (block 8)

R = Road A = Air
T = Train/rail W = Inland waterways
S = Sea 

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13) 

1. Powdery / powder 5. Liquid
2. Solid 6. Gaseous
3. Viscous / paste 7. Other (specify)
4. Sludgy

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a 
Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel Convention
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ค�าอธิบายการกรอกข้อมูลในใบก�ากับการเคลื่อนย้าย 

(Movement Document)

ข้อมูลที่ก�ำหนดให้ระบุในใบก�ำกับกำรเคลื่อนย้ำย ประกอบด้วย

ช่อง 1 สอดคล้องตำมใบแจ้งเลขที่

ช่อง 2 ล�ำดับครั้งที่ของกำรขนส่ง

ช่อง 3 ผู ้ส่งออกของเสีย (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์  

 โทรสำร)

ช่อง 4 ผูน้�ำเข้ำของเสยี (ชือ่บคุคลและสถำนทีต่ดิต่อพร้อมเบอร์โทรศพัท์ โทรสำร) 

ช่อง 5 ปริมำณของเสีย (น�้ำหนัก/ปริมำตร)

ช่อง 6 วันที่เคลื่อนย้ำย

ช่อง 7 ประเภทของบรรจุภัณฑ์

ช่อง 8 (a) ผู้รับขนส่งของเสียรำยที่ 1 (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์ 

  โทรศัพท์ โทรสำร พร้อมเลขทะเบียน)

 (b) ผู้รับขนส่งของเสียรำยที่ 2 (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์ 

  โทรศัพท์ โทรสำร พร้อมเลขทะเบียน)

 (c) ผู้รับขนส่งของเสียรำยสุดท้ำย (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อพร้อม 

  เบอร์โทรศัพท์ โทรสำร พร้อมเลขทะเบียน) หรือผู้ขนส่งมำกกว่ำ 3

ช่อง 9 ผู้ผลิตของเสีย (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสำร 

 พร้อมเลขทะเบียน)

ช่อง 10 กำรก�ำจัดของเสีย/กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อ 

 พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสำร พร้อมเลขทะเบียน)

ช่อง 11 วิธีกำรก�ำจัดของเสีย/กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ (ชื่อบุคคลและสถำนที่ติดต่อ 

 พร้อมเบอร์โทรศพัท์โทรสำร พร้อมเลขทะเบยีน) (ระบรุหสัตำมรำยละเอยีด 

 ด้ำนหลัง) 
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ช่อง 12 ประเภทและองค์ประกอบของเสีย

ช่อง 13 ลักษณะทำงกำยภำพของของเสีย (ระบุตำมรำยละเอียดด้ำนหลัง)

ช่อง 14 ชนิดของของเสียตำมกฎระเบียบต่ำงๆ (อื่นๆ ถ้ำมี) (ระบุรหัสตำม 

 รำยละเอียดด้ำนหลัง)

ช่อง 15 ใบแจ้งกำรส่งออกของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกของเสีย (ใบส�ำแดง)

ช่อง 16 ส�ำหรับใช้ประโยชน์โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีกำรร้องขอข้อมูล 

 เพิ่มเติม

ช่อง 17 ผูน้�ำเข้ำลงนำมรบัของเสยี (ลงนำม/เซน็ต์ชือ่ก�ำกบัพร้อมวนัทีแ่ละปรมิำณ 

 ที่ได้รับจริง)

ช่อง 18 ผูร้บัก�ำจดัลงนำมรบัของเสยี (ลงนำม/เซน็ต์ชือ่ก�ำกบัพร้อมวนัทีแ่ละปรมิำณ 

 ที่ได้รับจริง)

ช่อง 19 ผู้รับก�ำจัดลงนำมเมื่อของเสียได้รับกำรก�ำจัดเรียบร้อยแล้ว (ลงนำม/ 

 เซ็นต์ชื่อประทับตรำ วันที่ของเสียได้รับกำรก�ำจัดเรียบร้อยแล้ว)

ช่อง 20 ศุลกำกรของประเทศผู้ส่งออกลงนำม ประทับตรำ พร้อมวันที่ที่ส่งออก 

 ของเสีย (ส�ำหรับประเทศกลุ่ม OECD และ EC)

ช่อง 21 ศุลกำกรของประเทศผู้น�ำเข้ำ/ส่งออก ลงนำม ประทับตรำ พร้อมวันที่ที ่

 รับของเสีย (ส�ำหรับประเทศกลุ่ม OECD และ EC)

ช่อง 22 ศุลกำกรของประเทศน�ำผ่ำนลงนำม ประทับตรำ พร้อมวันที่ที่รับและส่ง 

 ของเสีย (ส�ำหรับประเทศกลุ่ม OECD และ EC)
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3.7  การขอใบแทนใบอนญุาตน�าเข้าหรอืส่งออก

 ภำยหลังจำกที่ผู้น�ำเข้ำได้รับใบอนุญำตน�ำเข้ำ (วอ.4) หรือผู้ส่งออกได้รับ 

ใบอนุญำตส่งออก (วอ.6) ต่อมำเอกสำรดังกล่ำวเกิดกำรสูญหำยในระหว่ำงที ่

เอกสำรนั้นยังมีผลบังคับใช้ ในกรณีนี้ผู้ประกอบกำรสำมำรถยื่นหนังสือขอใบแทน

ใบอนุญำตน�ำเข้ำ หรือใบแทนใบอนุญำตส่งออกได้ พร้อมเอกสำรประกอบกำร 

พิจำรณำได้ที่ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

 

 เอกสารประกอบการยื่นขอใบแทน ประกอบด้วย

 1) ใบแจ้งควำม

 2) ส�ำเนำใบอนุญำตน�ำเข้ำ หรือส่งออก

 3) ส�ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) กรณีเป็นโรงงำน 

อุตสำหกรรม

 4) ส�ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลจำกกระทรวงพำณิชย์ 

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับค�ำขอ (ใช้กรณีเจ้ำของเป็นนิติบุคคล)

 5) ส�ำเนำทะเบียนบ้ำนและส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ลงนำม 

ในค�ำขอ

 6) หนังสือมอบอ�ำนำจฉบับจริง ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส�ำเนำ 

ทะเบียนบ้ำนและบัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู ้รับมอบอ�ำนำจ (ใช้กรณีตั้ง 

ตัวแทน)

 ทั้งนี้  เอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองเอกสารประกอบ 

ค�าขออนุญาตทุกฉบับและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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อตัราค่าธรรมเนยีมการขึ้นทะเบยีนและการขออนญุาต

1.  ใบส�ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย ฉบับละ  2,000 บำท

2.  ใบอนุญำตผลิตวัตถุอันตรำย คิดตำมก�ำลังกำรผลิตต่อปี  ดังต่อไปนี้  

 	ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ฉบับละ 500 บำท

 	ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บำท

 	ตั้งแต่ห้ำสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน  ฉบับละ 1,500 บำท

 	ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บำท

3.  ใบอนุญำตน�ำเข้ำวัตถุอันตรำย คิดตำมปริมำณน�ำเข้ำต่อไป ดังต่อไปนี้

 	ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ฉบับละ  500 บำท

 	ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บำท

 	ตั้งแต่ห้ำสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน  ฉบับละ 1,500 บำท

 	ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บำท

4.  ใบอนุญำตส่งออกวัตถุอันตรำย คิดตำมปริมำณส่งออกต่อปี ดังต่อไปนี้

 	ไม่ถึงสิบเมตริกตัน ฉบับละ 500 บำท

 	ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตัน ฉบับละ 1,000 บำท

 	ตั้งแต่ห้ำสิบเมตริกตันขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตัน ฉบับละ 1,500 บำท

 	ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บำท

5.  ใบอนุญำตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรำย

 ก. ไม่ถึงสิบเมตริกตันต่อปี

 	ใช้พื้นที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำไม่ถึง ห้ำร้อยตำรำงเมตร ฉบับละ 500 บำท

 	ใช้พื้นที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำตั้งแต่ ห้ำร้อยตำรำงเมตรขึ้นไป ฉบับละ 1,000 บำท

  แต่ไม่ถึงหนึ่งพันตำรำงเมตร  

 	ใช้พืน้ทีเ่ฉพำะเพือ่กำรเกบ็รกัษำตัง้แต่ หนึง่พนัตำรำงเมตรขึน้ไป ฉบับละ 1,500 บำท

  แต่ไม่ถึงสองพันตำรำงเมตร 
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 	ให้พืน้ทีเ่ฉพำะเพือ่กำรเกบ็รกัษำตัง้แต่ สองพนัตำรำงเมตรขึน้ไป ฉบับละ 3,000 บำท

 ข. ตั้งแต่สิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี แต่ไม่ถึงห้ำสิบเมตริกตันต่อปี 

 	ใช้พื้นที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำไม่ถึงหนึ่งพันตำรำงเมตร ฉบับละ 1,000 บำท

 	ใช้พื้นที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำตั้งแต่หนึ่งพันตำรำงเมตรขึ้นไป ฉบับละ 1,500 บำท

  แต่ไม่ถึงสองพันตำรำงเมตร 

 	ใช้พื้นที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำตั้งแต่หนึ่งพันตำรำงเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บำท

  แต่ไม่ถึงสองพันตำรำงเมตร 

 ค. ตั้งแต่ห้ำสิบเมตริกตันขึ้นไปต่อปี  แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตริกตันต่อไป 

 	ใช้พื้นที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำไม่ถึงสองพันตำรำงเมตร ฉบับละ 1,500 บำท

 	ใช้พื้นที่เฉพำะเพื่อกำรเก็บรักษำตั้งแต่สองพันตำรำงเมตรขึ้นไป ฉบับละ 3,000 บำท

 ง. ตั้งแต่หนึ่งร้อยเมตริกตันขึ้นไปต่อปี ฉบับละ 3,000 บำท

6. ใบอนุญำตผลิตตัวอย่ำงวัตถุอันตรำย ฉบับละ 300 บำท

7.  ใบอนุญำตผลิตตัวอย่ำงวัตถุอันตรำย ฉบับละ 300 บำท

8. ใบแทนใบส�ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย ฉบับละ 1,000 บำท

9. ใบแทนใบอนุญำตตำม (2) (3) (4) และ (5) ฉบับละ 500 บำท

10. ใบแทนใบอนุญำตตำม (6) และ (7) ฉบับละ 200 บำท

11. กำรต่ออำยใุบส�ำคญักำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำย (ครัง้ละเท่ำกบัค่ำธรรมเนยีม 

 ส�ำหรับใบส�ำคัญกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย)  

12. กำรต่ออำยุใบอนุญำต (ครั้งละเท่ำกับค่ำธรรมเนียมส�ำหรับใบอนุญำตแต่ละ 

 ประเภท)  
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เอกสารอ้างอิง

1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม ตำมพระรำชบัญญัติ
 วัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535, ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม, 
 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม,   
 http://www2.diw.go.th/PIC/law_01_2.html

2. แบบฟอร์มค�ำขอต่ำงๆ, ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม, 
 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม,  http://www2.diw.go.th/iwmb/forms.asp

3. แบบฟอร์มและค�ำขออนุญำตต่ำงๆ, ส�ำนักควบคุมวัตถุอันตรำย, 
 กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 
 http://www2.diw.go.th/haz/hazard/Forms/StandardForm.htm

4. อนุสัญญำบำเซลว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสีย 
 อันตรำยและกำรก�ำจัด, ส�ำนักควบคุมวัตถุอันตรำย, กรมโรงงำนอุตสำหกรรม, 
 http://www2.diw.go.th/treaty/basel/basal.html

5. เอกสำรอนุสัญญำบำเซลว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของ 
 เสียอันตรำยและกำรก�ำจัด พิธีสำรบำเซลว่ำด้วยควำมรับผิดและกำรชดใช้ 
 ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมแดนของของเสียอันตรำย 
 และกำรก�ำจัด, กรมควบคุมมลพิษ, 2549 
 http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_haz.cfm?task=basel2006 
  http://infofile.pcd.go.th/haz/haz_basel2006.pdf

6. ข้อมูลอนุสัญญำบำเซลว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยและกำรก�ำจัด 
 ของของเสียอันตรำยข้ำมแดน, กรมควบคุมมลพิษ  
 http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_basel.html

7. บัญชีรำยกำรของเสียที่ควบคุมกำรเคลื่อนยำ้ยข้ำมแดนตำมอนุสัญญำบำเซล  
 (Basel Convention), กรมควบคุมมลพิษ 
 http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_BaselList.html

8. http://www.basel.int
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการน�าเข้า ส่งออกของเสยี

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า ส่งออกของเสีย

 1) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำม 

  พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับวัตถุอันตรำย  

  (ของเสยีเคมวีตัถ)ุ ทีก่รมโรงงำนอตุสำหกรรมมอี�ำนำจหน้ำทีร่บัผดิชอบ  

  พ.ศ. 2543

 2) ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในกำรอนุญำตให้น�ำ 

  ของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เป็นวัตถุอันตรำยเข้ำมำใน 

  รำชอำณำจักร พ.ศ. 2539

 3) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำม 

  พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับกำรแจ้งด�ำเนินกำร  

  กำรขออนญุำต และกำรขึน้ทะเบยีนวตัถอุนัตรำยทีก่รมโรงงำนอตุสำห- 

  กรรมมีอ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน�าเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

 1) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมพระรำช 

  บัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับกำรผลิต กำรมีไว้ใน 

  ครอบครอง กำรส่งออก และกำรขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรำย (เครื่องใช้ 

  ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

  มีอ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546

 2) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรห้ำมน�ำตู้เย็น ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้แช่  

  หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับท�ำควำมเย็น หรือท�ำให้เย็น 

  จนแข็ง ที่ใช้สำร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons (CFCs)) เข้ำมำใน 

  รำชอำณำจักร พ.ศ. 2539
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 3) ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในกำรอนุญำตให้น�ำ 

  เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรำย 

  เข้ำมำในรำชอำณำจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน�าเข้าเศษพลาสติก

 1) ประกำศกระทรวงพำณชิย์ ว่ำด้วยกำรน�ำสนิค้ำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร 

  (ฉบับที่ 112) พ.ศ. 2539 

 2) ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้ 

  ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรอนุญำตน�ำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได ้

  ซึ่งเป็นพลำสติก ไม่ว่ำใช้แล้วหรือไม่ก็ตำม เข้ำมำในรำชอำณำจักร 

   พ.ศ. 2551

 3) ประกำศกรมโรงงำนอุตสำหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรเกี่ยวกับกำร 

  อนุญำตให้น�ำเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลำสติก ไม่ว่ำใช ้

  แล้วหรือไม่ก็ตำม เข้ำมำในรำชอำณำจักร พ.ศ. 2551

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการเกี่ยวกับการน�าเข้ายาง

 1) ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรน�ำเข้ำยำงรถใช้แล้วเข้ำมำในรำช 

  อำณำจักร พ.ศ. 2546
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Àπâ“ 37

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚ¯ ß ˜ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡

‡√◊ËÕß ¬°‡«âπ‰¡àµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ æ.». ÚıÛı

‡°’Ë¬«°—∫°“√·®âß¥”‡π‘π°“√ °“√¢ÕÕπÿ≠“µ ·≈–°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π

«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫

æ.». ÚıÙˆ

‚¥¬∑’Ë‡ÀÁπ‡ªìπ°“√ ¡§«√·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿßª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ‡√◊ËÕß

¬°‡«âπ‰¡àµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ æ.». ÚıÛı ∑’Ë°√¡‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ æ.». ÚıÙÛ ≈ß«—π∑’Ë Ú ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙÛ

„Àâ‡À¡“– ¡¬‘Ëß¢÷Èπ Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı «√√§ “¡ ¡“µ√“ Ú (ı)

¡“µ√“ Ûˆ «√√§ Õß ·≈–¡“µ√“ ÙÙ (Ò) (Ú) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬

æ.». ÚıÛı Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥

 ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÒ ·≈–¡“µ√“ ı

¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑

∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ¢Õß

§≥–°√√¡°“√«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ‡√◊ËÕß ¬°‡«âπ‰¡àµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ æ.». ÚıÛı ∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

√—∫º‘¥™Õ∫ æ.».‹ ÚıÙÛ ≈ß«—π∑’Ë Ú ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙÛ

¢âÕ Ú «—µ∂ÿÕ—πµ√“¬„πª√–°“»π’È À¡“¬§«“¡«à“ «—µ∂ÿÕ—πµ√“¬∑’Ë°√¡‚√ßß“π

Õÿµ “À°√√¡‡ªìπºâŸâ√—∫º‘¥™Õ∫µ“¡ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ÕÕ°µ“¡§«“¡„π

¡“µ√“ Ò¯ «√√§ Õß
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Àπâ“ 38

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚ¯ ß ˜ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

¢âÕ Û „Àâ«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬µ“¡¢âÕ Ú ∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬„¥§«∫§ÿ¡„π‡√◊ËÕß„¥À√◊Õ

 à«π„¥Õ¬Ÿà·≈â«‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡àµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÀ√◊Õ

 à«ππ—Èπ·≈â«·µà°√≥’

¢âÕ Ù „ÀâºŸâ¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬‡æ◊ËÕ°“√§â“ª≈’° ∑’Ë‡°Á∫«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬

™π‘¥‡¥’¬«°—πÀ√◊ÕÀ≈“¬™π‘¥√«¡°—π‰«â‰¡à‡°‘π Ò, °‘‚≈°√—¡ ‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ

‰¡àµâÕß·®âß°“√¥”‡π‘π°“√ ”À√—∫«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬™π‘¥∑’Ë Ú µ“¡¡“µ√“ ÚÚ «√√§Àπ÷Ëß

«√√§ Õß À√◊Õ‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ ”À√—∫«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬™π‘¥∑’Ë Û µ“¡¡“µ√“ ÚÛ

«√√§Àπ÷Ëß

¢âÕ ı „ÀâºâŸâ¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬‡æ◊ËÕ°“√„™â Õ¬ à«π∫ÿ§§≈ À√◊Õ

„™â‡æ◊ËÕ°“√Õÿµ “À°√√¡ À√◊Õ∑’Ë‡ªìπ ‘Ëßª√–°Õ∫¿“¬„π‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡§√◊ËÕß„™â∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬

§«∫§ÿ¡°“√º≈‘µ °“√π”‡¢â“ À√◊Õ°“√¢π àß©ÿ°‡©‘π‡æ◊ËÕªÑÕß°—π ∫√√‡∑“ À√◊Õ√–ß—∫

Õ—πµ√“¬√â“¬·√ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·°à∫ÿ§§≈  —µ«å æ◊™ À√◊Õ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ

‰¡àµâÕß·®âß°“√¥”‡π‘π°“√ ”À√—∫«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬™π‘¥∑’Ë Ú µ“¡¡“µ√“ ÚÚ «√√§Àπ÷Ëß

«√√§ Õß À√◊Õ‰¡àµâÕß¢ÕÕπÿ≠“µ ”À√—∫«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬™π‘¥∑’Ë Û µ“¡¡“µ√“ ÚÛ

«√√§Àπ÷Ëß

¢âÕ ˆ „Àâ°“√¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß·≈–°“√π”‡¢â“´÷Ëß«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬‡æ◊ËÕ„™â„π°‘®°“√

¢Õßµπ‡Õß¢ÕßÀπà«¬ß“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡àµâÕß·®âß°“√¥”‡π‘π°“√ ”À√—∫

«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬™π‘¥∑’Ë Ú µ“¡¡“µ√“ ÚÚ «√√§Àπ÷Ëß «√√§ Õß À√◊Õ‰¡àµâÕß

¢ÕÕπÿ≠“µ ”À√—∫«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬™π‘¥∑’Ë Û µ“¡¡“µ√“ ÚÛ «√√§Àπ÷Ëß ·≈–°√≥’

«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬„¥µâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π„Àâ‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡àµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Ûˆ

«√√§ Õß¥â«¬
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Àπâ“ 39

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÚ¯ ß ˜ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙˆ

(Ò) °√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® Õß§å°√¢Õß√—∞

Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞  ¿“°“™“¥‰∑¬

(Ú) §≥–°√√¡°“√°“™“¥√–À«à“ßª√–‡∑»

(Û) Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√§ÿâ¡§√Õß°“√¥”‡π‘πß“π

¢Õß Àª√–™“™“µ‘ ·≈–∑∫«ß°“√™”π—≠æ‘‡»…„πª√–‡∑»‰∑¬

∑—Èßπ’È „Àâ¡’º≈„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ µÿ≈“§¡ æ.». ÚıÙˆ

 ¡»—°¥‘Ï ‡∑æ ÿ∑‘π

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡
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Àπâ“ 7

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙÙ ß Ò˜ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡

‡√◊ËÕß ¬°‡«âπ‰¡àµâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ æ.». ÚıÛı

‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ °“√¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß °“√ àßÕÕ°

·≈–°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬

(‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“·≈–Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë„™â·≈â«)

∑’Ë°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ æ.». ÚıÙˆ

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı «√√§ “¡ ¡“µ√“ Ú (ı) ¡“µ√“ Ûˆ

«√√§ Õß ·≈–¡“µ√“ ÙÙ (Ò) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬ æ.». ÚıÛı

Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÒ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠

·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–°√√¡°“√«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬

ÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ò. „ÀâºŸâº≈‘µ ºŸâ¡’‰«â„π§√Õ∫§√Õß ºŸâ àßÕÕ°´÷Ëß‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“·≈–Õÿª°√≥å

Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë„™â·≈â« √«¡∑—Èß™‘Èπ à«πÕÿª°√≥åÀ√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“

·≈–Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë„™â·≈â« µ“¡∫—≠™’∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡

ÕÕ°µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ò¯ «√√§ Õß ‰¡àµâÕß¬◊Ëπ¢ÕÕπÿ≠“µµ“¡¡“µ√“ ÚÛ

«√√§Àπ÷Ëß ·≈–‰¡àµâÕß¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡¡“µ√“ Ûˆ «√√§ Õß
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Àπâ“ 8

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ÒÙÙ ß Ò˜ ∏—π«“§¡ ÚıÙˆ

Ú. „ÀâºŸâπ”‡¢â“‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“·≈–Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë„™â·≈â«µ“¡∫—≠™’

∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ÕÕ°µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ò¯ «√√§ Õß ‡æ◊ËÕ°“√

„™â Õ¬ à«π∫ÿ§§≈ ®”π«π‰¡à‡°‘π√“¬°“√≈– Ú ‡§√◊ËÕß ‰¡àµâÕß¬◊Ëπ¢ÕÕπÿ≠“µµ“¡

¡“µ√“ ÚÛ «√√§Àπ÷Ëß ·≈–‰¡àµâÕß¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡¡“µ√“ Ûˆ «√√§ Õß

Û. „ÀâºŸâπ”‡¢â“‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“·≈–Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë„™â·≈â«√«¡∑—Èß™‘Èπ à«π

Õÿª°√≥åÀ√◊Õ à«πª√–°Õ∫¢Õß‡§√◊ËÕß„™â‰øøÑ“·≈–Õÿª°√≥åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑’Ë„™â·≈â«

µ“¡∫—≠™’∑â“¬ª√–°“»°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ÕÕ°µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ Ò¯ «√√§ Õß

‰¡àµâÕß¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ“¡¡“µ√“ Ûˆ «√√§ Õß

∑—Èßπ’È „Àâ¡’º≈„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ¯ ∏—π«“§¡ æ.». ÚıÙˆ

æ‘π‘® ®“√ÿ ¡∫—µ‘

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย 
เร่ือง  การหามนําตูเย็น  ตูทําน้ําเย็น  ตูแช  หรือตูแชแข็ง  ที่เปนผลิตภัณฑสําหรับทําความเย็น 

หรือทําใหเย็นจนแข็ง  ที่ใชสาร  ซี  เอฟ  ซี  (Chlorofluorocarbons (CFCs))  เขามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรการหามนําเขาตูเย็นสําเร็จรูปประเภทที่ใชในบานเรือน   
ที่มีการใชสาร  ซี  เอฟ  ซี  (Chlorofluorocarbons (CFCs))  ในกระบวนการผลิต  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย  
วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๑๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เพื่อประโยชนในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและคุมครองความปลอดภัยของสาธารณชน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  วรรคหนึ่ง  (๑)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๒๕   
แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินคา  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง การหามนําตูเย็น  ตูทําน้ําเย็น  
ตูแช  หรือตูแชแข็ง  ที่เปนผลิตภัณฑสําหรับทําความเย็น  หรือทําใหเย็นจนแข็ง  ที่ใชสาร  ซี  เอฟ  ซี  
(Chlorofluorocarbons (CFCs))  เขามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย  วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  
(ฉบับที่  ๑๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๔ กําหนดใหตูเย็น  ตูทําน้ําเย็น  ตูแช  หรือตูแชแข็ง  ที่เปนผลิตภัณฑสําหรับทําความเย็น  
หรือทําใหเย็นจนแข็ง  ที่ใชสาร  ซี  เอฟ  ซี  (Chlorofluorocarbons (CFCs))  เปนสินคาที่ตองหามในการนําเขา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สมคิด  จาตุศรีพิทักษ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
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 หนา  ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ  เศษตัด  และของที่ใชไมได 

ซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย  วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๑๑๒)   
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  กําหนดใหเศษ  เศษตัด  และของที่ใชไมได  ซ่ึง
เปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม  ตามพิกัดศุลกากรขาเขาประเภทที่  ๓๙.๑๕  เปนสินคาที่ตอง 
ขออนุญาตในการนําเขามาในราชอาณาจักร  โดยจะอนุญาตใหนําเขาไดตามความเห็นชอบของกระทรวง
อุตสาหกรรม  ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ  เศษตัด  และของที่
ใชไมได  ซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร  เปนไปดวยความโปรงใส  
ชัดเจน  และเหมาะสมยิ่งข้ึน  ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  ของประกาศกระทรวงพาณิชย 
วาดวยการนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  (ฉบับที่  ๑๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๙
ความวา  “จะอนุญาตใหนําเขาไดตามความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม”  กระทรวงอุตสาหกรรม 
จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑในการพิจารณาใหความ
เห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ  เศษตัด  และของที่ใชไมได  ซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไม 
ก็ตามเขามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

ขอ ๒ เศษพลาสติก  หมายความวา  เศษ  เศษตัด  และของที่ใชไมไดซ่ึงเปนพลาสติกไมวา 
ใชแลวหรือไมก็ตามที่ไมใชของเสียเคมีวัตถุ 

ขอ ๓ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษพลาสติกเขามาใน 
ราชอาณาจักร  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนผูประกอบกิจการโรงงาน  ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ตองใช
พลาสติกผลิต  ผลิตภัณฑพลาสติก  หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ  ตองนําเขามาเพื่อใช 
เปนวัตถุดิบในโรงงาน  ไมอนุญาตใหนําเขามาเพื่อขาย  หรือจําหนาย  หรือวัตถุประสงคอื่นใด  นอกจาก
การใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเทานั้น 

(๒) การนําเขาในขอ  (๑)  สามารถสั่งผานการนําเขาโดยบริษัทตัวกลางได 
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 หนา  ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

(๓) เศษพลาสติกที่นําเขาจะตองแยกประเภทแตละชนิดไมปะปนกัน  และสามารถนําเขาสู
กระบวนการผลิตของโรงงานตามขอ  (๑)  ไดโดยไมตองผานกระบวนการทําความสะอาดอีก 

(๔) เศษพลาสติกที่นําเขาจะตองผานการบด  หรือตัดโดยมีขนาดความยาวสูงสุดไมเกิน  ๒  เซนติเมตร
โดยประมาณ  ยกเวนการนําไปใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ  หรือวิธีการที่ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด   โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ขอ ๔ หากพบวามีเศษพลาสติกที่นําเขาไมเปนไปตามลักษณะที่กําหนดในขอ  ๓  (๓)  และ 
(๔)  ผูขอรับใบอนุญาต  และบริษัทผูนําเขาจะตองรับผิดชอบในการสงกลับไปยังประเทศตนทาง 
โดยรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดข้ึน 

ขอ ๕ ในการขออนุญาตนําเศษพลาสติกเขามาในราชอาณาจักร  ใหผูขอรับใบอนุญาต 
ย่ืนคํารองขอรับใบอนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  (สินคาทั่วไป)  ตามแบบ  ข.๓  ทายประกาศนี ้
ตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  พรอมจัดทําแผนการนําเขาเศษพลาสติกในแตละป  ซ่ึงในแผนดังกลาว
อยางนอยจะตองระบุ 

(๑) ชื่อ  และชนิดของเศษพลาสติกที่นําเขา  พรอมคุณสมบัติทางเคมีและทางฟสิกส 
(๒) กระบวนการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก  หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ 
(๓) ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก  หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ 
(๔) ชนิดของผลิตภัณฑพลาสติก  หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบ 
(๕) ชนิดของวัตถุเสริมแตงวัตถุดิบกอนเขากระบวนการผลิต 
(๖) ระบบปองกันส่ิงแวดลอม  และความปลอดภัยภายในโรงงาน 
(๗) การกําจัดเศษเหลือที่ไมใชแลวจากกระบวนการผลิต 
(๘) แผนการจําหนายสินคาภายในประเทศ  หรือสงออกไปนอกประเทศ 
ขอ ๖ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตใหนําเศษพลาสติกเขามาใน

ราชอาณาจักรไดนั้น  ใหคํานึงถึงปริมาณ  และกําลังการผลิตที่ใชจริงในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก  
หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบนั้น ๆ 

ขอ ๗ เมื่อไดพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติ  และปฏิบัติตามขอกําหนดของ
ประกาศฉบับนี้แลว  ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการ
ขออนุญาตนําเศษพลาสติกเขามาในราชอาณาจักร   สําหรับผูมีอํานาจในการออก  และลงนาม 
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 หนา  ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ในใบอนุญาตใหนําเศษ  เศษตัด  และของที่ใชไมได  ซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาใน
ราชอาณาจักร  ใหเปนไปตามคําส่ังมอบอํานาจของกระทรวงพาณิชย 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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คํารองเลขที่ 
ข. 
วันรับ 

ผูสง/ผูขาย  (ชื่อ, ท่ีอยู) คํารอง 
ขอรับใบอนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร 

(สินคาท่ัวไป) 

(เพื่อกิจการที่เปนการคา) ผูรับ 

ทะเบียนการคาเลขท่ี ผูนําเขา (ชื่อ, ท่ีอยู, โทรศัพท) 
 

ผูซื้อ (ชื่อ,  ท่ีอยู  ในกรณีท่ีเปนคนละรายกับผูนําเขา) 

ประเทศตนทาง 
ประเทศกําเนิดสินคา 

ผูทําการแทนผูนําเขา (ชื่อ,  ท่ีอยู, ฐานะ) 

วันนําเขา (โดยประมาณ)  นําเขาโดยทาง 
                                เรือ        บก     อากาศ     ไปรษณีย 
พาหนะ/เท่ียว 

เงื่อนไขการสงมอบ 
 
 

  เอฟ.โอ.บี      ซี.แอนด.เอฟ.      ซี.ไอ.เอฟ.    อื่นๆ .............. 

ทาหรือท่ีนําเขา สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน 

ประเภทพิกัด 
 

น้ําหนักสุทธิ (กก.)/ปริมาณ รายละเอียดสินคา 

ราคาตอหนวย 
 

มูลคา  ซี.ไอ.เอฟ. (เงินบาท) 

ประเภทพิกัด 
 

น้ําหนักสุทธิ (กก.)/ปริมาณ  

ราคาตอหนวย 
 

มูลคา  ซี.ไอ.เอฟ. (เงินบาท) 

ประเภทพิกัด 
 

น้ําหนักสุทธิ (กก.)/ปริมาณ  

ราคาตอหนวย 
 

มูลคา  ซี.ไอ.เอฟ. (เงินบาท) 

ประเภทพิกัด 
 

น้ําหนักสุทธิ (กก.)/ปริมาณ  

ราคาตอหนวย 
 

มูลคา  ซี.ไอ.เอฟ. (เงินบาท) 

คําชี้แจงและเหตุผลในการขอรับใบอนุญาต 
 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 
ขอยื่นคํารองนี้เพื่อขอรับใบอนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร 
ตามรายการที่กลาวขางตน  และขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตน 
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ                                                                                                       ลายมือ
ชื่อ.....................................................ผูขออนุญาต 

               (.....................................................) 

               .............../......................./.............. 

No. ………….. 

แบบ ข 3 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 หนา  ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตใหนําเศษ  เศษตัด  และของที่ใชไมได 

ซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

เพื่อสงเสริมใหการประกอบการอุตสาหกรรมสามารถแขงขันได  และสอดคลองกับระเบียบ  
วาดวยเศษซากของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  (WEEE : Waste  from  Electric  and  Electric  
Equipment)  ของสหภาพยุโรป  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  (๔)  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เร่ือง  หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนําเศษ  เศษตัด  และของที่ใชไมได 
ซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงออกประกาศหลักเกณฑ  วิธีการ
เก่ียวกับการอนุญาตใหนําเศษ  เศษตัด  หรือของที่ใชไมได  ซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตาม
เขามาในราชอาณาจักร  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ อนุญาตใหนําเขาเศษพลาสติกที่ไมตองบด  หรือตัดใหมีความยาวสูงสุดไมเกิน  ๒  เซนติเมตร
โดยประมาณ  เพื่อใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมตอไปนี้ 

(๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑโพลีเอสเตอรที่ตองนําเขาเศษพลาสติก  Polyethylene  Terephthalate  
(PET) 

(๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑพลาสติก  หรือผลิตภัณฑที่มีพลาสติกเปนสวนประกอบสําหรับ
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ๒ ในการอนุญาตใหนําเขาเศษพลาสติกในขอ  ๑  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองจัดทําเอกสาร  
แสดงปริมาณการใชเศษพลาสติกภายในประเทศ  และเหตุผลความจําเปนที่ตองนําเขาเศษพลาสติก   
ย่ืนมาพรอมคํารองขอรับใบอนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักร  (สินคาทั่วไป)  ตามแบบ  ข.๓   
ทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  หลักเกณฑในการพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับการ 
อนุญาตนําเศษ  เศษตัด  และของที่ใชไมได  ซ่ึงเปนพลาสติกไมวาใชแลวหรือไมก็ตามเขามาใน
ราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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 หนา  ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
รัชดา  สิงคาลวณิช 

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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Àπâ“ 7

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆÒ ß Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙˆ

ª√–°“»°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å
‡√◊ËÕß °“√π”¬“ß√∂∑’Ë„™â·≈â«‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√

æ.». ÚıÙˆ

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’¡“µ√°“√‡æ◊ËÕªÑÕß°—πªí≠À“¡≈¿“«–µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·≈–ªí≠À“¥â“π ÿ¢Õπ“¡—¬ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√π”¬“ß√∂∑’Ë„™â·≈â«‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı (Ò) ·≈–¡“µ√“ Úı ·Ààßæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘°“√ àßÕÕ°‰ªπÕ°·≈–°“√π”‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√´÷Ëß ‘π§â“ æ.». ÚıÚÚ

Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘·≈–‡ √’¿“æ

¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ù¯ ·≈–

¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬

Õ”π“®µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å‚¥¬Õπÿ¡—µ‘¢Õß

§≥–√—∞¡πµ√’ÕÕ°ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò ª√–°“»π’È‡√’¬°«à“ çª√–°“»°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å ‡√◊ËÕß °“√π”¬“ß√∂

∑’Ë„™â·≈â«‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√ æ.». ÚıÙˆé

¢âÕ Ú ª√–°“»π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥À° ‘∫«—π π—∫·µà«—πª√–°“»„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Û „Àâ¬“ß√∂∑’Ë„™â·≈â« ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ‡ªìπ ‘π§â“∑’ËµâÕßÀâ“¡„π°“√π”‡¢â“¡“„π

√“™Õ“≥“®—°√

Û.Ò ™π‘¥∑’Ë„™â°—∫√∂¬πµåπ—Ëß (√«¡∂÷ß ‡µ™—Ëπ·«°Õπ·≈–√∂·¢àß)

µ“¡æ‘°—¥Õ—µ√“Õ“°√¢“‡¢â“ª√–‡¿∑∑’Ë ÙÒÚ.ÒÒ ·≈– ÙÒÚ.Ú˘
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Àπâ“ 8

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚ µÕπæ‘‡»… ˆÒ ß Û æƒ…¿“§¡ ÚıÙˆ

Û.Ú ™π‘¥∑’Ë„™â°—∫√∂∫— À√◊Õ√∂∫√√∑ÿ° µ“¡æ‘°—¥Õ—µ√“Õ“°√¢“‡¢â“

ª√–‡¿∑∑’Ë ÙÒÚ.ÒÚ ·≈– ÙÒÚ.Ú˘

Û.Û ™π‘¥∑’Ë„™â°—∫√∂®—°√¬“π µ“¡æ‘°—¥Õ—µ√“Õ“°√¢“‡¢â“ª√–‡¿∑∑’Ë

ÙÒÚ.Ò˘Ú ·≈– ÙÒÚ.ÚÚ

Û.Ù ™π‘¥∑’Ë„™â°—∫√∂®—°√¬“π¬πµå µ“¡æ‘°—¥Õ—µ√“Õ“°√¢“‡¢â“

ª√–‡¿∑∑’Ë ÙÒÚ.Ò˘˘ ·≈– ÙÒÚ.Ú˘

Û.ı ‡»… ‡»…µ—¥·≈–¢Õß∑’Ë„™â‰¡à‰¥â∑’Ë‡ªìπ¬“ß¢Õß√∂„π¢âÕ Û.Ò

∂÷ß ¢âÕ Û.Ù µ“¡æ‘°—¥Õ—µ√“Õ“°√¢“‡¢â“ª√–‡¿∑∑’Ë ÙÙ.

¢âÕ Ù §«“¡„π¢âÕ Û ¡‘„Àâ„™â∫—ß§—∫·°à°√≥’ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

Ù.Ò °√≥’∑’Ëπ”‡¢â“¡“‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“«‘®—¬ À√◊Õ‡æ◊ËÕ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß À√◊Õ

¬“πæ“Àπ–π”µ‘¥¡“‡æ◊ËÕ„™â°—∫¬“πæ“Àπ–π—ÈπÊ „πª√‘¡“≥‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ

Ù.Ú °√≥’∑’Ëπ”‡¢â“¡“‡æ◊ËÕ°“√·¢àß¢—π√∂ À√◊Õ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«

¢âÕ ı „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å√—°…“°“√µ“¡ª√–°“»π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÛ æƒ…¿“§¡ æ.». ÚıÙˆ

Õ¥‘»—¬ ‚æ∏“√“¡‘°

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å
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หมายเลขโทรศพัท์
หน่วยงานภายในกรมโรงงานอตุสาหกรรม

ประชำสัมพันธ์   0 2202 4000

กลุ่มตรวจสอบภำยใน   0 2202 4237

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  0 2202 4006

ศูนย์บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  0 2202 4011

กองคลัง     0 2202 3971

ศูนย์สำรสนเทศโรงงำนอุตสำหกรรม  0 2202 4050

ส�ำนักกฎหมำย    0 2202 3991

ส�ำนักควบคุมวัตถุอันตรำย  0 2202 4089

ส�ำนักงำนทะเบียนเครื่องจักรกลำง  0 2202 4056

ส�ำนักเทคโนโลยีควำมปลอดภัย  0 2202 4315

ส�ำนักเทคโนโลยีน�้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงำน  0 2202 4171

ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์   0 2202 4122

ส�ำนักโรงงำนอุตสำหกรรมรำยสำขำ 1  0 2202 4124

ส�ำนักโรงงำนอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2  0 2202 4034

ส�ำนักโรงงำนอุตสำหกรรมรำยสำขำ 3  0 2202 4162

ส�ำนักโรงงำนอุตสำหกรรมรำยสำขำ 4  0 2202 4121

ส�ำนักโรงงำนอุตสำหกรรมรำยสำขำ 5  0 2202 4081

ส�ำนักสนธิสัญญำและยุทธศำสตร์  0 2202 4108

ส�ำนักวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมโรงงำน  0 2202 4148

ส�ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 0 2202 4143
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ส�ำนักบริหำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

 	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก 0 2202 4016

  	ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 0 2202 4167

 	ส่วนวิชำกำรและกำรก�ำกับข้อมูลกำกอุตสำหกรรม 0 2202 4168

 	ส่วนอนุญำตประกอบกิจกำร 0 2354 1639

 	ส่วนจัดกำรกำกอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ 0 2202 4189

  	ส่วนจัดกำรกำกอุตสำหกรรมภำยในประเทศ 0 2354 3183

  ส่วนก�ำกับและตรวจสอบโครงกำร 0 2202 4195

  	ส่วนก�ำกับประกอบกำรขนส่ง 0 2202 4017

  หมำยเลขโทรสำร   0 2354 1639 

    0 2202 4003

 ศูนย์บริกำรสำรพันทันใจ (เคำน์เตอร์หมำยเลข 9) 0 2202 4127
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