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ประเด็นขอเท็จจริง และขอหวงใย 
ตอความสัมพันธ ความขดัแยงระหวางอนุสัญญาบาเซลกับ JTEPA 

         ดร.สุจิตรา  วาสนาดํารงด ี 
    โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม (สกว.) 

 
1. ประเด็นลักษณะสินคาที่เขาขายเปนของเสยี(ขอ (i)  ขอ (j) และขอ (k)) ที่ปรากฎในนยิามของสินคาที่ได

แหลงกําเนิดทีป่รากฎใน JTEPA มิไดมีเฉพาะใน FTA ที่ญี่ปุนทํากับประเทศอื่น หากแตเปนคํานยิามที่
คณะกรรมการเทคนิคดานกฎวาดวยแหลงกาํเนิดสินคาภายใตองคการศลุกากรโลก (The Technical 
Committee on Rules of Origin, TCRO) ภายใตคณะกรรมการดานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาองคการ
การคาโลก (The Committee on Rules of Origin, CRO) (WCO/TCRO, 1998)1  ไดรางขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑ
มาตรฐานสากล ภายใตรางกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาทีป่ระสานกัน (Harmonized Rules of Origin) 
อยางไรก็ดี  รางขอเสนอเรื่องกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ประสานกันดังกลาว ยังไมสามารถหาขอยุติ
เปนเอกฉันท อีกทั้ง TCRO ยังไดใหคําอธบิายเพิ่มเติมในสวนของการคืนสภาพของชิ้นสวนหรือวัตถุดิบวา 
“อาจมีขอคํานึงดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น ในกรณีที่การเปนคืนสภาพของชิ้นสวนหรือวตัถุดิบจากของที่เปน
ของเสียอันตรายและมีสารกมัมันตภาพรังสี  ซ่ึงในกรณีเชนนี้ กฎขอนีจ้ะไมละเมิดสทิธิของภาคีที่จะใช
มาตรการที่สอดคลองกับ WTO เพื่อคุมครองสิ่งแวดลอม” (WCO/TCRO, 1998, หนา 7/4)     เมื่อพิจารณา
คํานิยามของสินคาที่ไดแหลงกําเนิดที่มีลักษณะเปนขยะหรือของเสียในความตกลง FTA อ่ืนๆ เชน FTA 
ไทย-ออสเตรเลีย,   FTA ไทย-นิวซีแลนด, FTA สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร, FTA สหรัฐอเมริกา-ชิลี, และ  
FTA แคนาดา-คอสตาริกา  รวมทั้งในความตกลงของอาเซียนที่วาดวยการใชอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่
เทากัน (Agreement on Common Effective Preferential Tariff – CEPT) (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ตาราง 
ก.) พบวา ความตกลงเหลานีร้ะบุเฉพาะของที่ใชแลวที่เหมาะเฉพาะการนํากลับมาคืนสภาพไดเทานัน้ 
(waste and scrap derived from production in the territory of a Party, or used goods collected in the territory of a Party, 

provided such goods are fit only for the recovery of raw materials)  มิไดรวมถึงเศษและของทีเ่หมาะสําหรับการ
กําจัด ดงัเชนทีร่ะบุใน JTEPA  (ยกเวน FTA อาเซียน-จีนที่ใชคํานิยามทีค่ลายกับ JTEPA)   ดังนั้น ความตก

                         โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม (สกว.) 

                                                 
1 การดําเนินการจัดทํากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการดานกฎวาดวยแหลงกําเนิด
สินคาองคการการคาโลก (The Committee on Rules of Origin, CRO) ซึ่งเปนผูดําเนินการสรางกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา 
และมีคณะกรรมการเทคนิคดานกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตองคการศุลกากรโลก (The Technical Committee on Rules 
of Origin, TCRO) เปนผูดําเนินการพิจารณารายละเอียดดานเทคนิค และจัดทําแผนปฏิบัติงานที่เรียกวา Harmonized Work 
Programme (HWP) เพื่อดําเนินการจัดทํากฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่ประสานกัน โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการไว 3 ป
ตามขอตกลง คือ ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2538 ถึงเดือนกรกฎาคม 2541 แตจนถึงปจจุบัน (มีนาคม 2550) การรางกฎนี้ ยังไม
สามารถหาขอยุติเปนเอกฉันท     
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ลง JTEPA เลือกที่จะใชคํานยิามตามรางของ TCRO ที่ครอบคลุมทั้งของเสียที่คืนสภาพไดและของเสียที่ไม
สามารถคืนสภาพไดและเหมาะที่จะนําไปกําจัดทิ้ง แทนการใชนยิามตามความตกลงอาเซียนและความตก
ลง FTA ทั่วไป  โดยมิไดบรรจุขอความหรอืขอกําหนดเพิม่เติมเพื่อยกเวนรายการที่จดัวาเปนของเสีย
อันตรายที่อยูภายใตการควบคุมของอนุสัญญาบาเซล  

 
2. ตอขอกังวลทีว่า หากขอแกไขอนุสัญญาบาเซลหามการสงออก (Ban Amendment) มีผลบังคับใช โดยที่

ประเทศไทยใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคี แตประเทศญี่ปุนไมเขารวมเปนภาคีของ Ban Amendment  และ
ประเทศไทยปฎิเสธการนําเขาของเสียอันตรายจากประเทศญี่ปุนตามขอกําหนดของ Ban Amendment จะ
ถือวาขัดกับความตกลง JTEPA หรือไม เนื่องจากขอ 11 ขอยอยที่ 1 ใน JTEPA ยอมรับสิทธิและพันธกรณี
ภายใตความตกลงที่ภาคีทั้งสองฝายเปนภาคีอยู อาจไมเปนปญหาในกรณีของ Ban Amendment เนื่องจาก 
Ban Amendment เปนขอแกไขอนุสัญญาซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของอนุสัญญา โดยหากมีผลบังคับใชแลว จะ
กลายเปนขอบทหนึ่ง (มาตรา 4A) ในอนุสัญญาบาเซลซึ่งจะมีผลใหประเทศภาคีตองปฎิบัติตาม  อยางไรก็ดี 
ประเด็นขอหวงใยดังกลาวจะเกิดกับพิธีสารบาเซลวาดวยความรับผิดและการชดใชคาเสียหาย (Basel 
Convention’s Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary 
Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) ซ่ึงจะมีผลบังคับใชเมื่อมีประเทศภาคีใหสัตยาบัน
ครบ 20 ประเทศ ปจจุบัน มปีระเทศที่ใหสัตยาบันตอพิธีสารแลว 7 ประเทศ 

 
3. ใน JTEPA ขอ 11 ขอยอยที่ 2 ระบุเพียงวา “ในกรณี มีความไมสอดคลองกันระหวางความตกลงฉบบันี้กับ

ความตกลง WTO  ความตกลง WTO จะมผีลเหนือกวาในเฉพาะสวนที่ไมสอดคลองกัน”   แตไมมีขอบท
ใดใน JTEPA ที่ระบุถึงกรณทีี่เกิดความไมสอดคลองกันระหวาง JTEPA กับความตกลงพหุภาคีระหวาง
ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก WTO โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตกลงพหภุาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 
(MEAs)  ในกรณีเชนนี้ จะถอืวา MEAs มีผลเหนือกวา JTEPA หรือไม   ประเด็นคําถามนี้ยังคงเปน
ประเด็นทีย่ังหาขอสรุปไมได    แมวาหลักกฎหมายระหวางประเทศภายใต Vienna Convention on the Law 
of Treaties ระบุวา หากเมื่อใดมีกฎหมายระหวางประเทศวาดวยเรื่องเดียวกันสองฉบับขึ้นไป โดยคูกรณี
ตางเปนภาคใีนอนุสัญญาทั้งสองฉบับ ใหถือวา กฎหมายระหวางประเทศที่มีการตกลงกันลาสุดมีผลบังคับ  
แตหากอนุสัญญาใดมีบทบัญญัติวาดวยความสัมพันธของอนุสัญญากับกฎหมายระหวางประเทศฉบับอื่น 
ยอมเปนไปตามที่อนุสัญญาระบุไว  อยางไรก็ตาม  ขณะนี้ ยังเปนปญหาทางกฎหมายวา MEAs กับขอตกลง
การคาเสรีเปนกฎหมายเรื่องเดียวกันหรือไม หากถือเปนเรื่องเดียวกัน (เชน ดูเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกบั
การคาของเสียอันตราย) JTEPA ซ่ึงมีการตกลงกันลาสุด จะอยูเหนือกวาอนุสัญญาบาเซล  แตหากไมถือวา
เปนเรื่องเดยีวกัน  หลักกฎหมายทั่วไปไดระบุไววา เมื่อเกิดการขัดกันระหวางกฎหมายเกีย่วกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะกับกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ใหถือตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง แมวาจะมีผูใหความเห็นวา 
FTAs นาจะถอืเปนกฎหมายที่วาดวยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการคา สวน MEAs ในแตละเรื่องที่มีขอบัญญัติ

                         โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม (สกว.) 
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เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ (เชน อนุสัญญาบาเซลจํากัดการนําเขาและสงออกของเสียอันตราย) นาจะ
เปนกฎหมายเฉพาะเรื่อง เพราะวาดวยการคาโดยเจาะจงกับปญหาสิ่งแวดลอมในแตละเรื่องเทานั้น  อยางไร
ก็ดี  ยังไมมีขอสรุปในเรื่องดงักลาว 

ในขอ 21 ของ JTEPA เร่ือง “มาตรการที่มิชภาษีศุลากากร” ที่ไดกําหนดไววา “ภาคีแตละฝายจะตองไมนํามาใช
หรือคงไวซ่ึงมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากรใดๆ แกการนําเขาสินคาใดๆ จากภาคีอีกฝาย หรือการสงออกรหรือ
การจําหนายเพื่อสงออกสินคาใดๆ ไปยังภาคีอีกฝาย ทีไ่มสอดคลองกับพันธกรณีของตนภายใตความตกลง 
WTO”  ขอกําหนดดังกลาวอาจเปนประเดน็ปญหาวา จะจํากัดการใชมาตรการตางๆ ภายใตกฎหมายไทยเพื่อ
จัดการของเสียอันตรายซึ่งเปนสินคาในตารางขอผูกพันตาม JTEPA หรือไม และจะทาํใหประเทศไทยไม
สามารถนําเอามาตรการตางๆ ในอนุสัญญาบาเซลมาใชจัดการดูแลกับปญหาสิ่งแวดลอมไดหรือไม  เชน หาก
ไทยใหสัตยาบนัขอแกไขอนสัุญญาบาเซลและออกมาตรการหามนําเขาของเสียอันตรายโดยสิ้นเชงิจากประเทศ
อุตสาหกรรม ซ่ึงรวมถึงประเทศญี่ปุน จะถือเปนมาตราการที่ขัดกับหลัก WTO หรือไม ซ่ึงประเด็นดังกลาวยัง
อยูในระหวางการศึกษาของคณะกรรมการการคาและสิ่งแวดลอม (Committee on Trade and Environment, 
CTE) ภายใต WTO และยังไมมีขอยุติในประเด็นดังกลาว แตขอ 21 ของ JTEPA เปนการตัดสินลวงหนาให
ความตกลง WTO มีผลเหนือกวา MEAs ซ่ึงจะมีผลทําใหการใชมาตรการสิ่งแวดลอมของไทยในอนาคตเพื่อ
การจัดการของเสียอันตรายเปนไปไดยากมาก  นอกจากนี้ หากมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่ออกไปกระทบกับ
นักลงทุน อาจเปนเหตใุหรัฐบาลไทยถูกฟองรองจากนักลงทุนญี่ปุนได ภายใตขอบทเรื่องการเวนคนื ยึดทรัพย 
ซ่ึง JTEPA ไดครอบคลุมถึง “การใชมาตรการใดๆ ที่เทียบเทากับการเวนคืนหรือการทําใหเปนของรัฐ” (การยึด
ทรัพยทางออม) ซ่ึงอาจรวมถึงมาตรการที่รัฐออกเพื่อประโยชนสาธารณะดวย  
 
4. กลไกการแกไขขอพิพาทภายใตอนุสัญญาบาเซลเปนกลไกโดยทัว่ไปและครอบคลุมเฉพาะขอพิพาท

ระหวางรัฐกับรัฐ และตองเปนทั้งคูตองเปนภาคีของอนุสัญญา (ภาคีอนสัุญญาคือ รัฐ) โดยมาตรา 20 ได
กําหนดใหภาคีที่มีขอพิพาทจะตองเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท แตหากยังไมสามารถไกลเกลี่ยได ใหสงเรื่อง
ไปที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรืออนญุาโตตุลาการภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในภาคผนวก VI วาดวย
อนุญาโตตุลาการ ดังนั้น กลไกแกไขขอพพิาทภายใตอนสัุญญาบาเซลอาจไมสามารถนํามาใชไดในกรณีที่
มีขอพิพาทระหวางรัฐภาคีกบัผูลงทุนของภาคีอีกฝาย ซ่ึง JTEPA ไดกําหนดกลไกแกไขขอพิพาทในกรณี
ดังกลาว ภายใตขอบทวาดวยการคุมครองการลงทุน 

 
 
 
 
 
 

                         โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม (สกว.) 
 



สุจิตรา วาสนาดํารงดี 
23/04/50 

4

ภาคผนวก 

  ตาราง ก.  เปรียบเทียบคํานิยามในความตกลงอาเซียนและ FTA บางฉบับ 

ความตกลง คํานิยามสินคาที่ไดแหลงกําเนิด 

ความตกลงวาดวยการใช
อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่
เทากันของอาเซียน 

(Agreement On ASEAN 
Preferential Trading 
Arrangements) 

Rules of Origin for the ASEAN Preferential Trading Arrangements 

Rule 2. 

… 
(h) used articles collected here, fit only for the recovery of raw materials;  
(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;  
(j)goods produced there exclusively from the products referred to in paragraph (a) to 
(1) above.  

FTA ไทย-ออสเตรเลีย  
(Thailand-Australia Free 
Trade Agreement) 
 
 

Chapter 4 - Rules of Origin   
Article 401 Definitions 
Fo

… 
r the purposes of this Chapter: 

h. “wholly obtained goods” means:  
… 

ix. waste and scrap derived from production in the territory of a Party, or used 
goods collected in the territory of a Party, provided such goods are fit only for 
the recovery of raw materials; and 

x. goods produced entirely in the territory of a Party exclusively from goods 
referred to in subparagraph (i) through (ix).  

FTA ไทย-นิวซีแลนด  
(New Zealand-Thailand 
Closer Economic 
Partnership Agreement)  
 

Article 4.1 Definitions 
… 
(n) “wholly obtained goods” means: 
… 

ix. waste and scrap derived from production in the territory of a Party, or used 
goods collected in the territory of a Party, provided that such goods are fit 
only for the recovery of raw materials; and  

x. goods produced entirely in the territory of a Party exclusively from the 
goods referred to in Sub-paragraphs (i) to (ix) above.  

FTA สหรัฐอเมริกา-ชิลี 
(เชนเดียวกับ FTA 
สหรัฐอเมริกา-สงิคโปร)  

Chapter Four – Rules of Origin and Origin Procedures 
Section C – Definitions 
… 
goods wholly obtained or produced entirely in the territory of one or both of the 
Parties means: 
… 
(i) waste and scrap derived from 
 (i) production in the territory of one or both of the Parties, or 
 (ii) used goods collected in the territory of one or both of the Parties, 
 provided such goods are fit only for the recovery of raw materials; 
(j) recovered goods derived in the territory a Party from used goods, and utilized 
in the Party’s territory in the production of remanufactured goods; and 
(k) goods produced in the territory of one or both of the Parties exclusively from 
goods referred to in subparagraphs (a) through (i), or from their derivatives, at 
any stage of production; 

                         โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม (สกว.) 
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                         โครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม (สกว.) 

ความตกลง คํานิยามสินคาที่ไดแหลงกําเนิด 

ความตกลงวาดวยการใช
อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่
เทากันของอาเซียน 

(Agreement On ASEAN 
Preferential Trading 
Arrangements) 

Rules of Origin for the ASEAN Preferential Trading Arrangements 

Rule 2. 

… 
(h) used articles collected here, fit only for the recovery of raw materials;  
(i) waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted there;  
(j)goods produced there exclusively from the products referred to in paragraph (a) to 
(1) above.  

FTA แคนาดา-คอสตาริกา
(Canada-Costa Rica Free 
Trade Agreement) 

 

Chapter IV: Rules of Origin 
Article IV.15 Definitions  
For purposes of this Chapter:  
… 
goods wholly obtained or produced entirely in the territory of one or both of the 

Parties means:  
… 
k. waste and scrap derived from:  

i. production in the territory of one or both of the Parties; or  
ii. used goods collected in the territory of one or both of the Parties, provided 
such goods are fit only for the recovery of raw materials; and  

l. goods produced in the territory of one or both of the Parties exclusively from goods 
referred to in subparagraphs (a) through (k), or from their derivatives, at any stage of 
production;  

FTA อาเซียน-จีน 
(Asean-China Free Trade 
Area) 
 
 
 

ANNEX 3 
Rule 3: Wholly Obtained Products 
Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly 
produced or obtained in a Party: 
… 
(i) Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are 
capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts 
of raw materials, or for recycling purposes (footnote 4); 
 
Footnote 4: This would cover all scrap and waste including scrap and waste resulting 
from manufacturing or processing operations or consumption in the same country, 
scrap machinery, discarded packaging and all products that can no longer perform the 
purpose for which they were produced and are fit only for discarding or for the 
recovery of raw materials. Such manufacturing or processing operations shall include 
all types of processing, not only industrial or chemical but also mining, agriculture, 
construction, refining, incineration and sewage treatment operations. 

ที่มา: ความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษศีุลกากรพิเศษที่เทากันของอาเซียน, http://www.aseansec.org/1376.htm ;  

FTA ไทย-ออสเตรเลีย, http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/aust-thai/tafta_chapter_4.html;  

FTA ไทย-นิวซีแลนด, http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/0--Trade-archive/0--Trade-agreements/Thailand/0-
cep-chapter4.php#Article4.2;  

FTA สหรัฐอเมริกา-ชิล,ี 
http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Final_Texts/asset_upload_file502_3997.pdf

FTA แคนาดา-คอสตาริกา; http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/4-en.asp;  
FTA อาเซียน-จีน, http://www.ftadigest.com/download/ACFTA_RoOgen.pdf

 

http://www.aseansec.org/1376.htm
http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/aust-thai/tafta_chapter_4.html
http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/0--Trade-archive/0--Trade-agreements/Thailand/0-cep-chapter4.php#Article4.2
http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/0--Trade-archive/0--Trade-agreements/Thailand/0-cep-chapter4.php#Article4.2
http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Final_Texts/asset_upload_file502_3997.pdf
http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/4-en.asp
http://www.ftadigest.com/download/ACFTA_RoOgen.pdf
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