
แนวทางและข้ันตอนการพิจารณาท่ีเกี่ยวของกับการข้ึนทะเบียน การผลิต นําเขา สงออก 
หรือมีไวในครอบครองปรอทและสารประกอบปรอทภายใตอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท 

๑. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยใหภาคยานุวัติเขารวมเปนภาคีสมาชิกอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท (Minamata Convention 

on Mercury) เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันอังคารท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ
อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย ต้ังแตวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนมา ท้ังนี้ อนุสัญญามินามาตะฯ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากการปลดปลอยสูอากาศและการปลอยสูดินหรือน้ํา
ของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย โดยอนุสัญญามินามาตะฯ มุงเนนการควบคุม ลด และเลิก 
สําหรับการผลิตการนําเขาและสงออก การใช การปลดปลอย การปลอยปรอทและสารประกอบปรอท จากแหลงกําเนิด
ท่ีเปนประเด็นปญหาสําคัญ รวมถึงแหลงอุปทานปรอทและการคาปรอท ผลิตภัณฑท่ีเติมปรอท กระบวนการผลิต
ท่ีมีการใชปรอทและสารประกอบปรอท การทําเหมืองแรทองคําพ้ืนบานและขนาดเล็ก การจัดการของเสีย และ
พ้ืนท่ีปนเปอนปรอท โดยมีกรมควบคุมมลพิษ เปนหนวยประสานงานกลาง (National Focal Point) และ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีบทบาทเปนหนึ่งในหนวยงานกํากับดูแลทางดานกฎหมายหลัก ในการดําเนินงานตามพันธกรณี
ของอนุสัญญามินามาตะฯ ภายในประเทศ 

๒. พันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ ท่ีเกี่ยวของ 

๒.๑ ขอกําหนดท่ีสําคัญประกอบการพิจารณาท่ีเกี่ยวของกับการข้ึนทะเบียน ผลิต นําเขา สงออก หรือ 
มีไวในครอบครองปรอทหรือสารประกอบปรอท 

๑) ขอ ๓ แหลงอุปทานปรอทและการคาปรอท 
บทบัญญัติในขอ ๓ ของอนุสัญญามินามาตะฯ ไดกําหนดคํานิยามของ “ปรอท” ใหรวมถึงปรอทท่ีผสม

กับสารอ่ืน ๆ รวมท้ังสารอัลลอยดของปรอท ซ่ึงมีความเขมขนของปรอทไมนอยกวารอยละ ๙๕ โดยน้ําหนัก 
และ “สารประกอบปรอท” หมายถึง เมอรคิวรี่ (i) คลอไรด (หรือท่ีรูจักกันในชื่อคาโลเมล) เมอรคิวรี่ (ii) ออกไซด 
เมอรคิวรี่ (ii) ซัลเฟต เมอรคิวรี่ (ii) ไนเตรต ซินนาบาร และ เมอรคิวรี่ ซัลไฟด โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญ อาทิ  
ไมอนุญาตใหมีการทําเหมืองแรปรอทปฐมภูมิท่ียังมิไดมีการดําเนินการภายในอาณาเขตประเทศตน ณ วันท่ี
อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ การระบุคลังปรอทหรือสารประกอบปรอท ท่ีมีปริมาณมากกวา ๕๐ เมตริกตัน และ
แหลงอุปทานปรอท ท่ีกอใหเกิดการสะสมของปรอทหรือสารประกอบปรอทมากกวา ๑๐ เมตริกตันตอป รวมถึง
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการนําเขาและสงออกปรอทและสารประกอบปรอท 

อยางไรก็ตาม บทบัญญัติในขอ ๓ ของอนุสัญญาฯ ไมบังคับใชกับปริมาณปรอทหรือสารประกอบปรอท
สําหรับการวิจัยในหองปฏิบัติการหรือใชเปนสารมาตรฐานอางอิง ปรอทหรือสารประกอบปรอทในปริมาณนอยมาก
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือปรอทในปริมาณนอยมากท่ีมีอยูในผลิตภัณฑเคมีโดยไมจงใจ 

๒) ขอ ๔ ผลิตภัณฑท่ีเติมปรอท 
กําหนดใหมีการลดการใช (phase-down) อะมัลกัมท่ีใชทางทันตกรรม (ตามท่ีระบุในสวนท่ี ๒ 

ของภาคผนวก เอ) และใหมีการยกเลิกการผลิต นําเขา หรือสงออก (phase-out) ผลิตภัณฑท่ีเติมปรอท ภายในป 
๒๕๖๓ (ตามท่ีระบุในสวนท่ี ๑ ของภาคผนวก เอ) ดังนี้ (๑) แบตเตอรี่ (๒) สวิตซไฟฟาและรีเลย (๓) หลอดฟลูออเรสเซนต
ชนิดคอมแพกต (๔) หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตรง (๕) หลอดปรอทความดันไอสูง (๖) หลอด Cold-Cathode 
Fluorescent Lamps (CCFL) และหลอด External Electrode Fluorescent Lamp (EEFL) (๗) เครื่องสําอาง 
รวมท้ังสบูและครีมผิวขาว (๘) สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว สารฆาชีวภาพและยาฆาเชื้อ และ (๙) เครื่องมือวัด  
ท่ีไมใชระบบอิเล็กทรอนิกส อาทิ บาโรมิเตอร ไฮโกรมิเตอร เทอรโมมิเตอร และเครื่องมือวัดความดันโลหิต 
ยกเวนผลิตภัณฑดังกลาวมีการเติมปรอทในปริมาณตามท่ีอนุสัญญากําหนด หรือภาคีไดข้ึนทะเบียนเพ่ือขอยกเวน 
ใหมีการใชผลิตภัณฑดังกลาว โดยสามารถขอยกเวนไดไมเกิน ๕ ป และสามารถขยายวันขอยกเวนออกไปไดอีก ๕ ป 
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๓) ขอ ๕ กระบวนการผลิตท่ีมีการใชปรอทหรือสารประกอบปรอท 
กําหนดไมใหแตละภาคีอนุญาตใหมีการใชปรอทและสารประกอบปรอทในกระบวนการผลิต ตามท่ีระบุไว

ในสวนท่ี ๑ ของภาคผนวก บี หลังจากวันท่ีกําหนดใหมีการเลิกสําหรับแตละกระบวนการ (กลาวคือ การผลิต
คลออัลคาไลน และการผลิตอะซีตัลดีไฮด ท่ีใชปรอทและสารประกอบปรอทเปนตัวเรงปฏิกิริยา) เวนแตกรณีท่ี
ภาคีไดข้ึนทะเบียนขอยกเวน (exemption) และกําหนดใหภาคีตองดําเนินมาตรการเพ่ือจํากัดการใชปรอท   
ในกระบวนการผลิต ตามท่ีระบุไวในสวน ๒ ภาคผนวก บี (กลาวคือ การผลิตสารไวนิลคลอไรดโมโนเมอร โซเดียม
หรือโพแทสเซียม เมทิลเลต หรือเอทิลเลต และการผลิตโพลียูรีเทนท่ีใชปรอทเปนตัวเรงปฏิกิริยา) 

นอกจากนี้ ภาคีจะตองไมอนุญาตใหมีการใชปรอทและสารประกอบปรอทในโรงงานหรือสถานประกอบการใหม 
รวมท้ังไมสงเสริมการพัฒนาสถานประกอบการใด ๆ ท่ีใชกระบวนการผลติอ่ืน ๆ ท่ีมีการใชปรอทหรือสารประกอบ
ปรอทอยางจงใจ ซ่ึงสถานประกอบการนั้นไมไดมีอยูกอนวันท่ีอนุสัญญามีผลใชบังคับกับภาคีนั้น เวนแตกรณีท่ี
ภาคีสามารถแสดงใหท่ีประชุมรัฐภาคี พอใจไดวากระบวนการผลิตนั้นใหผลประโยชนตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
อยางมีนัยสําคัญ และไมมีทางเลือกท่ีมีอยูท่ีจะไมใชปรอทท่ีเปนไปไดทางเศรษฐกิจ และวิชาการ ท่ีจะกอใหเกิด
ผลประโยชนดังกลาว 

๔) ขอ ๑๐ การกักเก็บชั่วคราวของปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ีไมใชของเสียปรอท 
กําหนดใหภาคีใชมาตรการเพ่ือใหม่ันใจวาการเก็บกักปรอทสําหรับการใชท่ีไดรับอนุญาตภายใตอนุสัญญาฯ 

จะตองเปนการเก็บกักปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และจะตองเปนการเก็บกักในลักษณะชั่วคราวเทานั้น 
นอกจากนี้ แตละภาคีจะตองคํานึงถึงแนวทางท่ีมีการพัฒนาภายใตอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยาย
ขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด และแนวทางอ่ืน ๆ ดวย 

๕) ขอ ๑๑ ของเสียปรอท 
กําหนดใหภาคีมีการจัดการของเสียปรอทอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงแนวทางท่ีมีการพัฒนา

ภายใตอนุสัญญาบาเซลฯ และท่ีประชุมรัฐภาคีฯ อาจตองรับรองขอกําหนดเก่ียวกับสถานท่ีกําจัดของเสียปรอท 
การออกแบบการเดินระบบ และการบําบัดกอนการกําจัดข้ันสุดทายในภาคผนวกเพ่ิมเติม นอกจากนี้ แตละภาคี
จะตองดําเนินมาตรการเก่ียวกับของเสียปรอทอยางเหมาะสมในประเด็นตาง ๆ อาทิ การจัดการอยางเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เชน จัดหาสถานท่ีสําหรับจัดการของเสียปรอท รวมท้ังออกแบบและเดินระบบการบําบัดท่ีเพียงพอ
กอนนําของเสียปรอทไปกําจัดในข้ันตอนสุดทาย การฟนฟู (recover) การนํากลับมาใชใหม (recycle) การฟนสภาพ 
(reclaim) หรือการใชซํ้าโดยตรง (reuse) ซ่ึงของเสียปรอท และไมทําการเคลื่อนยายของเสียปรอทขามแดน
ระหวางประเทศ รวมท้ังปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญาบาเซลฯ ดวย 

๒.๒ ขอกําหนดเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกปรอทหรือสารประกอบปรอท 
การนําเขาและสงออกปรอทหรือสารประกอบปรอท (ภาคผนวก ก) จะตองดําเนินการตามขอกําหนด

พันธกรณีในขอ ๓ วรรค ๖, ๗, ๘ และ ๙ ของอนุสัญญามินามาตะฯ ซ่ึงระบุ ดังนี้ 

“ขอ ๓(๖)  ไมใหแตละภาคีอนญุาตใหมีการสงออกปรอท เวนแตการสงออกไปยัง: 
(เอ) ภาคีที่ไดใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรแกภาคีผูสงออก และเพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้

เทานั้น (๑) การใชที่ภาคีผูนําเขาไดรับอนุญาตภายใตอนุสัญญานี้ หรือ (๒) การกักเก็บชั่วคราว
อยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามขอ ๑๐ หรือ 

(บี) ประเทศที่ไมไดเปนภาคีอนุสัญญานี้ ที่ไดใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรแกภาคีผูสงออก 
รวมถึงมีการรับรองซึ่งแสดงไดวา: (๑) ประเทศที่ไมไดเปนภาคี มีมาตรการที่ดําเนินการอยู  
ที่ประกันการปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ 
อยูแลว และ (๒) ปรอทดังกลาวจะนําไปใชเฉพาะการใชที่ไดอนุญาตแกภาคีใด ๆ ภายใต
อนุสัญญานี้ หรือเพื่อการกักเก็บปรอทชั่วคราวอยางเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม ตามขอ ๑๐ 
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ขอ ๓(๗)  ภาคีผูสงออก อาจอาศัยขอมูลทั่วไปที่ไดแจงไปยังสํานักเลขาธิการจากภาคีผูนําเขา หรือ จากประเทศ
ที่ไมไดเปนภาคีอนุสัญญานี้เก่ียวกับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร ที่กําหนดไวในวรรค ๖ การแจง
ขอมูลทั่วไปดังกลาว ตองกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ภาคีผูนําเขา หรือประเทศที่ไมไดเปนภาคี 
ไดใหความยินยอม การแจงขอมูลสามารถยกเลิกโดยภาคีนั้น หรือประเทศที่ไมไดเปนภาคีไดทุกเมื่อ 
สํานักเลขาธิการฯ ตองเก็บทะเบียนการแจงขอมูลดังกลาวทั้งหมด 

ขอ ๓(๘)  ไมใหแตละภาคีอนุญาตใหมีการนําเขาปรอทจากประเทศที่ไมไดเปนภาคีแหงอนุสัญญานี้ ซึ่งจะให
การยินยอมเปนลายลักษณอักษร เวนแตประเทศที่ไมไดเปนภาคีไดมีเอกสารรับรองวาปรอทนั้น  
ไมไดมาจากแหลงที่ไมไดรับอนุญาต ตามวรรค ๓ หรือวรรค ๕ (บี) 

ขอ ๓(๙)  ภาคีที่ไดแจงขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการยินยอมตามวรรค ๗ อาจตัดสินใจไมใชวรรค ๘ เมื่อรัฐนั้น
ยังคงมีขอจํากัดโดยรวมเก่ียวกับการสงออกปรอทและมีมาตรการภายในตาง ๆ ที่มีอยู ซึ่งประกัน
ไดวาปรอทที่นําเขาจะไดรับการจัดการอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภาคีนั้น ตองแจงการตัดสินใจ
ดังกลาวตอสํานักเลขาธิการ รวมทั้งตองใหขอมูลเก่ียวกับขอปฏิบัติ การสงออกและมาตรการบังคับ
ภายในประเทศ ตลอดจนขอมูลปริมาณ และประเภทแหลงกําเนิดของปรอทที่นําเขาจากประเทศ  
ที่ไมเปนภาคี สํานักเลขาธิการตองเก็บทะเบียนการแจงขอมูลดังกลาวทั้งหมด" 

ท้ังนี้ สามารถสรุปแนวทางการดาํเนินงานเก่ียวกับการนําเขาและสงออกปรอทหรือสารประกอบปรอท 
ภายใตอนุสัญญามินามาตะฯ ได ดังภาพท่ี ๑ - ๒  

ในสวนของการนําเขาปรอทฯ (ภาพท่ี ๑) ประเทศไทย ในฐานะภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ จะตองแจง  
ใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรใหประเทศตนทางทราบกอนการนําเขา ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง การใหภาคยานุวัติเขารวมเปนภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท ไดเห็นชอบ  
ใหมีการแจงยินยอมใหมีการนําเขาปรอทจากประเทศภาคี และยินยอมใหมีการนําเขาปรอทจากประเทศนอกภาคี 
โดยใหแจงขอมูลไปพรอมกับภาคยานุวัติสาร กลาวคือ การแจงขอมูลท่ัวไป (a general notification)      
ตามแบบฟอรม ดี (ภาคผนวก ข) โดยแจงครั้งเดียวไปยังสํานักเลขาธิการฯ  

ในสวนของการสงออกปรอทหรือสารประกอบปรอท (ภาพท่ี ๒) ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกอนุสัญญา 
มินามาตะฯ จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของอนุสัญญาฯ และจะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
จากประเทศปลายทางกอนการสงออก โดยประเทศผูสงออกจะตองตรวจสอบวา ประเทศปลายทาง เปนภาคี
สมาชิกหรือไม และไดแจงขอมูลท่ัวไป (a general notification) ตามแบบฟอรม ดี ซ่ึงลงนามโดย national focal 
point (กรณีประเทศภาคี) หรือลงนามโดย the responsible government official (กรณีประเทศนอกภาคี) 
ใหแกสํานักเลขาธิการฯ หรือไม ซ่ึงขอมูลตาง ๆ สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของอนุสัญญามินามาตะฯ 
(http://www.mercuryconvention.org) ท้ังนี้ กรณีท่ีประเทศปลายทางไมมีการแจงขอมูลท่ัวไป (a general 
notification) ประเทศผูสงออก จะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร ตามแบบฟอรม เอ (กรณีประเทศภาคี) 
หรือ แบบฟอรม บี (กรณีประเทศนอกภาคี) สําหรับการจัดสงสินคาในแตละครั้ง โดยมีรายละเอียดแบบฟอรม
การแจงยินยอมใหมีการนําเขาปรอทหรือสารประกอบปรอท ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข และสามารถเขาถึง
ไฟลแบบฟอรมฯ ดังกลาว จากเว็บไซตของอนุสัญญามินามาตะฯ หรือเว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

http://www.pic.int/
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ภาพท่ี ๑ แนวทางการดําเนินงานในการนําเขาปรอทหรือสารประกอบปรอทภายใตอนุสัญญามินามาตะฯ 
 
 
 

 

การนําเขาปรอทฯ 

นําเขาปรอทฯ จาก
ประเทศนอกภาคี 

นําเขาปรอทฯ 
จากประเทศภาคี 

ใหความยินยอม    
เปนลายลักษณอักษร 
ตามขอ ๓(๖(เอ)) -

แบบฟอรม เอ  
ซ่ึงลงนามโดย 

National focal point  
(แจงราย shipment) 

 

ไทย ไดแจงขอมูลท่ัวไป  
(a general notification)  

แกสํานักเลขาธิการฯ 
ยินยอมนําเขาปรอท 

ตามขอ ๓(๗) -- 
แบบฟอรม ดี ลงนามโดย 
national focal point    

(กรมควบคุมมลพิษ) 
(แจงครั้งเดียว) 

การรับรองขอมูลจาก
ประเทศนอกภาคี 

ประเทศนอกภาคี ตองรับรองแหลงท่ีมาวา
ปรอทน้ันไมไดมาจากแหลงท่ีไมไดรับอนุญาต
ในวรรค ๓ (เหมืองแรปรอท) หรือวรรค ๕ (บี) 

(ปรอทจากโรงงานคลอแอลคาไลน 
ท่ีเลิกกิจการ) ตามขอ ๓(๘) - แบบฟอรม ซี    

ซ่ึงลงนามโดย responsible 
government official 

ภาคีผูนําเขา ใหขอมูลแกสํานักเลขาธิการฯ    
ตามขอ ๓(๙) เก่ียวกับ ๑) ขอจํากัดเก่ียวกับ     
การสงออกปรอท ๒) มาตรการภายในประเทศ     
ซึ่งประกันวาปรอทท่ีนําเขาจะไดรับการจัดการ    
อยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ ๓) ปริมาณ    

การนําเขาปรอทจากประเทศนอกภาค ีและชือ่ประเทศ 
ท่ีเปนแหลงท่ีมาของปรอท - แบบฟอรม 

Notification for the register of information 
supplied by parties choosing not to apply 

paragraph 8 of article 3  
(แจงครั้งเดียวไปยังสํานักเลขาธิการฯ  

ณ วันท่ีใหภาคยานุวัติสาร) 
 

ไทย แจงขอมูลท่ัวไป  
(a general notification)  

แกสํานักเลขาธิการฯ 
ยินยอมนําเขาปรอท 

ตามขอ ๓(๗) – 
แบบฟอรม ดี ลงนามโดย 
national focal point     

(กรมควบคุมมลพิษ) 
(แจงครั้งเดียว) 

 

 

ใหความยินยอม    
เปนลายลักษณอักษร 
ตามขอ ๓(๖(เอ)) -

แบบฟอรม เอ  
ซ่ึงลงนามโดย 

National focal point  
(แจงราย shipment) 
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ภาพท่ี ๒ แนวทางการดําเนินงานในการสงออกปรอทหรือสารประกอบปรอทภายใตอนุสัญญามินามาตะฯ 
 

๓. แนวทางการพิจารณาคําขออนุญาตข้ึนทะเบียน ผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองปรอทและ
สารประกอบปรอทในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับอนุสัญญามินามาตะ 

การพิจารณาคําขออนุญาตข้ึนทะเบียน ผลิต นําเขา หรือสงออกปรอทและสารประกอบปรอท จะตอง
พิจารณาถึงวัตถุประสงคการนําไปใช โดยจะตองเปนการใชงานท่ีไดรับอนุญาตภายใตอนุสัญญามินามาตะฯ เทานั้น 
โดยมีแนวทางการพิจารณาคําขออนุญาตข้ึนทะเบียน ผลิต และนําเขาปรอทและสารประกอบปรอท ดังภาพท่ี ๓ 
และแนวทางการพิจารณาคําขออนุญาตสงออกปรอทและสารประกอบปรอท ดังภาพท่ี ๔ 

ในสวนของการนําเขาฯ ประเทศไทย ไดแจงยินยอมใหมีการนําเขาปรอทจากประเทศภาคีและประเทศ
นอกภาคี โดยแจงขอมูลท่ัวไป (a general notification) ซ่ึงเปนการแจงครั้งเดียว ตามแบบฟอรม ดี ไปยังสํานัก
เลขาธิการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงไมมีประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของ
กับประเทศตนทางและแบบฟอรมการแจงยินยอมนําเขา  

ในสวนของการขออนุญาตมีไวในครอบครองปรอทและสารประกอบปรอท หากมีการปฏิบัติตามประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ถือวามีความสอดคลองกับพันธกรณีของ
อนุสัญญามินามาตะฯ 

 

 

 

 

  

สงออกไปยัง
ประเทศนอกภาค ี

สงออกไปยัง
ประเทศภาค ี

ตองไดรบัความยินยอม 
เปนลายลักษณอักษร
จากประเทศภาคีน้ัน 
ตามขอ ๓(๖(เอ))-
แบบฟอรม เอ  
ซึ่งลงนามโดย 

national focal point  
(แจงราย shipment) 

 

ประเทศภาคีน้ัน แจงขอมูล
ท่ัวไป (a general 

notification)  
แกสํานักเลขาธิการฯ 

ตามขอ ๓(๗)-แบบฟอรม ดี 
ซึ่งลงนามโดย national 

focal point 
(แจงครั้งเดยีว) 

 

ตองไดรับความยินยอม 
เปนลายลักษณอักษร จาก

ประเทศนอกภาคีน้ัน ตามขอ 
๓(๖(เอ)) - แบบฟอรม บี  

ซึ่งลงนามโดย  
The responsible 

government official 
(แจงราย shipment) 

 

 

ประเทศนอกภาคีน้ัน ไดแจง
ขอมูลท่ัวไป (a general 

notification)  
แกสํานักเลขาธิการฯ 

ตามขอ ๓(๗)-แบบฟอรม ดี 
ซึ่งลงนามโดย The responsible  

government official  
(แจงครั้งเดยีว) 

 

การสงออกปรอทฯ 
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ภาพท่ี ๓ แนวทางการพิจารณาคําขออนุญาตข้ึนทะเบียน ผลิต และนาํเขาปรอทและสารประกอบปรอท 
 

 

ใช 
ตรวจสอบวา วัตถุประสงคนําไปใช  

ในการวิจัยในหองปฏิบัติการ  
สอบเทียบเครื่องมือวัด หรือเปน
สารมาตรฐานอางอิง ใชหรือไม 

วัตถุประสงคการนําไปใช 
ไดรับอนุญาตภายใตอนุสัญญา 

มินามาตะฯ ใชหรือไม 

ไมใช 
ไมอยูในขอบเขต 

การบังคับของอนุสัญญาฯ  
สามารถอนุญาตได 

 

อางอิง ขอ ๓ วรรค ๒ (เอ) และ 
ภาคผนวก เอ (บี)  

ตรวจสอบรายชื่อและกําหนดเวลา 
ในสวนที่ ๑ ของภาคผนวก เอ และ 
การขอยกเวนของไทย (ตารางที่ ๑) 

ใช 

สามารถอนุญาตได  
และ/หรือ ระบุเงื่อนไขเวลา 
ตามที่อนุสัญญาฯ กําหนด 

 

ไมใช 

ไมเปนไปตามขอกําหนด 
ของอนุสัญญามินามาตะฯ  
ไมสามารถใหอนุญาตได 



๗ 
 

ตารางท่ี ๑ ผลิตภัณฑท่ีเติมปรอท/การใชท่ีไดรับอนุญาต ภายใตอนุสัญญามินามาตะฯ ในสวนท่ี ๑ ของภาคผนวก เอ 
 

 
ผลิตภัณฑท่ีเติมปรอท 

วันท่ีอนสุัญญาฯ  
กําหนดใหมกีารเลกิใช 

ประเทศไทย 
ขอยกเวนจนถึง 

๑. แบตเตอรี่ ยกเวนแบตเตอรี่กระดมุแบบสังกะสีออกไซดท่ีมีปรอท 
นอยกวา ๒% โดยนํ้าหนัก และแบตเตอรี่กระดุมแบบสังกะสีอากาศ 
ท่ีมีปรอทนอยกวา ๒% โดยนํ้าหนัก 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - 

๒. สวิตซไฟฟาและรีเลย ยกเวน very high accuracy capacitance 
และ loss measurement bridges และสวิตซความถ่ีวิทยุท่ีมีความถ่ีสูง 
(high frequency radio frequency switches) และรเีลยในการตดิตาม
ตรวจสอบและเครื่องมือควบคมุ (relays in monitoring and control 
instruments) ท่ีมีปรอทมากกวา ๒๐ มลิลิกรัมตอสะพานสวิตซหรือรีเลย 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

๓. หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดคอมแพกต สําหรับการใชงานท่ัวไป ขนาดต่ํากวา
หรือเทากับ ๓๐ วัตต และมีปรอทบรรจุมากกวา ๕ มลิลิกรัมตอหลอด 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

๔. หลอดฟลูออเรสเซนตชนิดตรง สําหรับการใชงานท่ัวไป : 
 (๑) หลอดท่ีใชสารเรืองแสงแบบแถบ ๓ สี นอยกวา ๖๐ วัตตและ   

มีปรอทบรรจุมากกวา ๕ มิลลิกรัมตอหลอด 
 (๒) หลอดท่ีใชสารเรืองแสงชนิดฮาโลฟอสเฟต นอยกวาหรือเทากับ 

๔๐ วัตต และมีปรอทบรรจุมากกวา ๑๐ มลิลิกรัมตอหลอด 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

๕. หลอดไอปรอทความดันสูง สําหรับการสองสวางท่ัวไป ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

๖. หลอดฟลูออเรสเซนตแบบแคโทดเย็น และหลอดฟลูออเรสเซนต        
แบบอิเล็กโทรดภายนอก (EEFL) ในจอภาพอิเล็กทรอนิกส: 
 (๑)  ขนาดสั้น (≤ ๕๐๐ มลิลิเมตร) และมีปรอทบรรจุมากกวา    

๓.๕ มลิลิกรัมตอหลอด 
 (๒)  ขนาดกลาง (> ๕๐๐ มิลลิเมตร และ ≤ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร) 

และมีปรอทบรรจุมากกวา ๕ มิลลกิรัมตอหลอด 
 (๓)  ขนาดยาว (> ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร) และมีปรอทบรรจมุากกวา 

๑๓ มลิลิกรัมตอหลอด 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

๗. เครื่องสําอาง (ท่ีเติมปรอทมากกวา ๑ พีพีเอ็ม) รวมท้ังสบูผิวขาว  
และครมีผิวขาว แตไมรวมเครื่องสาํอางทารอบดวงตา ซึ่งใชปรอท 
เปนสารกันเสยี ซึ่งไมมผีลกระทบและไมมสีารกันเสียอ่ืนใชทดแทนได 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - 

๘. (๑)  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช สารฆาชีวภาพ 
(๒) ยาฆาเช้ือ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

๙. เครื่องมือวัดท่ีไมใชระบบอิเลคทรอนิกส ยกเวนเครื่องมือวัดท่ีติดตั้ง 
ในสเกลขนาดใหญ หรือการวัดท่ีตองการความแมนยําในการวัดสูง
และไมมีอุปกรณ/เครื่องมือทางเลอืกท่ีเหมาะสม 
(๑)  บาโรมิเตอร  
(๒)  ไฮโกรมิเตอร  
(๓)  มาโนมิเตอร  
(๔)  เทอรโมมิเตอร  
(๕)  เครื่องวัดความดันโลหิต 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ 

หมายเหตุ:  ผลิตภัณฑท่ีไมอยูในขอบเขตการควบคุมของอนุสัญญามินามาตะฯ ไดแก ๑) ผลิตภัณฑท่ีจําเปนสําหรับการปองกันพล
เรือนและการใชทางทหาร ๒) ผลิตภัณฑสําหรับการวิจัย การสอบเทียบเครื่องมือวัด สําหรับการใชเพ่ือเปนมาตรฐาน
อางอิง  ๓) สวิตซ รีเลย หลอดฟลูออเรสเซนตแบบแคโทดเย็น และหลอดฟลูออเรสเซนตแบบอิเล็กโทรดภายนอก 
สําหรับจอแสดงภาพอิเล็กทรอนิกสและอุปกรณวัด กรณีท่ีไมมีทางเลือกท่ีเปนไปไดท่ีไมใชปรอทมาทดแทน ๔) 
ผลิตภัณฑสําหรับใชในแนวปฏิบัติทางประเพณี หรือศาสนา และ ๕) วัคซีนท่ีมีสารไทโอเมอรซอลเปนสารกันบูด  



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี ๔  แนวทางการพิจารณาคําขออนุญาตสงออกปรอทและสารประกอบปรอท 
 

หมายเหตุ: 

ในใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือสงออกปรอทและสารประกอบปรอท จะมีการกําหนดเงื่อนไข อาทิ 
“๑) ใหนําไปใชในกิจการ ตามท่ีระบุไวในใบสําคัญการข้ึนทะเบียนวัตถุอันตราย เทานั้น และ ๒) ตองจัดทํา
รายงานการผลิต การใช และ/หรือการขาย เก่ียวกับชื่อ ท่ีอยู ของผูซ้ือ ปริมาณท่ีใช และ/หรือขาย รวมถึง
วัตถุประสงคการนําไปใช  โดยจัดเก็บขอมูลรายเดือน และรายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมประจําป เพ่ือให
พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบได” 
 

หากประสงคหารือรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามขอกําหนดของอนสุัญญามนิามาตะฯ โปรดติดตอ 

กลุมยุทธศาสตรและขอตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม 
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โทร ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๐๘  โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๑๕ 
Email: treaty@diw.mail.go.th 

ใช 
ตรวจสอบวา วัตถุประสงคนําไปใช  

ในการวิจัยในหองปฏิบัติการ  
สอบเทียบเครื่องมือวัด หรือเปน
สารมาตรฐานอางอิง ใชหรือไม 

วัตถุประสงคการนําไปใช 
ไดรับอนุญาตภายใตอนุสัญญา 

มินามาตะฯ ใชหรือไม 

ไมใช ไมอยูในขอบเขต 
การบังคับของอนุสัญญาฯ  

สามารถใหอนุญาตได 

อางอิง ขอ ๓ วรรค ๒ (เอ) และ 
ภาคผนวก เอ (บี)  

ตรวจสอบรายชื่อและกําหนดเวลา 
ในสวนที่ ๑ ของภาคผนวก เอ และ 
แบบแจงขอยกเวนของประเทศไทย 

ใช 

สามารถใหอนุญาตได  
และ/หรือ ระบุเงื่อนไข 

ตามแบบฟอรม consent 

ไมใช 

ไมเปนไปตามขอกําหนด 
ของอนุสัญญามินามาตะฯ  
ไมสามารถใหอนุญาตได 

ประเทศปลายทางเปนภาคีสมาชิก
อนุสัญญามินามาตะฯ หรือไม  

เปน ไมเปน 

มีการแจงยินยอมตาม
แบบฟอรม ดี หรือ 

แบบฟอรม บี หรือไม 

ม ี

มีการแจงยินยอมตาม
แบบฟอรม ดี หรอื 

แบบฟอรม เอ หรือไม 

ม ี

ไมมี 

ไมมี 



๙ 
 

ภาคผนวก ก   รายการปรอทและสารประกอบปรอทท่ีควบคุมในบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลําดับท่ี ชื่อวัตถุอันตราย  CAS No. ชนิดของ  
วัตถุอันตราย 

เง่ือนไข 

บัญชี ๕ ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผดิชอบ  
บัญชี ๕.๑ รายช่ือสารควบคุม 

๑๖๕ ได (ฟนิลเมอคิวรี) โดเดซีนิลซัคซเินต 
[di (phenylmercury) dodecenyl 
succinate] หรือ ได (ฟนิลเมอคิวรี) โดเด
ซีนิล-3-ซัคซิเนต [di (phenylmercury) 
dodecenyl-3-succinate] 

27236-65-3 ๔ - 

๓๑๐ ฟนิลเมอรคิวรีอะซเิตต  
(phenylmercury acetate) 

62-38-4 ๔ - 

๓๓๔ เมอรคิวรี (II) คลอไรด  
[mercury (II) chloride]  

7487-94-7 ๓ เวนแตในสวนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๓๓๕ เมอรคิวรี (II) โครเมต  
[mercury (II) chromate]  

13444-75-2 ๓ เวนแตในสวนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๓๓๖ เมอรคิวรี (II) ซัลไฟด  
[mercury (II) sulfide]  

1344-48-5 ๓ เวนแตในสวนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๓๓๗ เมอรคิวรี (II) ไทโอไซาเนต  
[mercury (II) thiocyanate] 

592-85-8 ๓ เวนแตในสวนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๓๓๘ เมอรคิวรี (II) ออกไซด  
[mercury (II) oxide]  

21908-53-2 ๓ เวนแตในสวนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๓๓๙ เมอรคิวรี หรือ ปรอท (mercury)  7439-97-6 ๓ เวนแตในสวนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๕๑๒ เมอรคิวรี (I) คลอไรด  
[mercury (I) chloride] 

10112-91-1 ๓ - 

๕๑๓ เมอรคิวรี (II) ซัลเฟต  
[mercury (II) sulfate] 

7783-35-9 ๓ - 

๕๑๔ เมอรคิวรี (II) ไนเตรต  
[mercury (II) nitrate] 

7783-34-8 
10045-94-0 

๓ - 

บัญชี ๕.๔ กลุมสารอ่ืนๆ 

๘ ถานประจไุฟแบบแหง (dry cell batteries) 
ท่ีมีองคประกอบของปรอทและแคดเมียม 

- ๔ - 

๑๑ สารประกอบปรอท  
(mercury compounds) 

- ๓ เฉพาะท่ีนําไปใชในหองปฏิบัติการ 

หมายเหตุ:  รายการสารประกอบปรอทในบัญชี ๑ ท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ และบัญชี ๔ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยารบัผิดชอบ จัดเปนวัตถุอันตราย ชนิดท่ี ๔ ท้ังหมด  



FORM A 

Form for the provision of written consent by a Party to the import of mercury 

(This form is not required by the Convention in cases where the importing Party has provided a 
general notification of consent in accordance with Article 3, paragraph 7) 

Section A: Contact information to be provided by the importing Party 
Party: 

Name of designated national focal point: 
Address: 
Tel: 
Fax: 
Email: 

Section B: Contact information to be provided by the exporting Party or non-Party 
Party or non-Party: 

Name of designated national focal point or  
responsible government official: 
Address: 
Tel: 
Fax: 
Email: 

Section C: Shipment information to be provided by the exporting country: 
Please indicate approximate total quantity of mercury to be shipped: 
Please indicate approximate date of shipment: 
Please indicate if the mercury is from primary mercury mining: 
Please indicate if the mercury has been determined by the exporting Party to be excess mercury from the 
decommissioning of chlor-alkali facilities: 

(If the exporting country is a non-Party, the importing Party shall also request that Form C be completed) 

Section D: Information to be provided by the importing Party 
What is the purpose of the import of the mercury? Please circle: 

i. Environmentally sound interim storage in accordance with Article 10:
YES  NO
If yes, please specify the intended use if known. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

ii. Use allowed to a Party under the Convention:  YES  NO
If yes please specify additional details about the intended use of the mercury.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Section E: Shipping information, as appropriate 
Importer 

 Name of business: 
 Address: 
 Tel: 
 Fax: 
 Email: 

Exporter 
 Name of business: 
 Address: 
 Tel: 
 Fax: 

Email:  

ภาคผนวก ข  แบบฟอรมการแจงยินยอมใหมีการนําเขาปรอทและสารประกอบปรอท



Section F: Indication of consent by the importing Party 
Nature of consent, please circle:   
 
GRANTED    DENIED   
Please use the space below to indicate any conditions, additional details or relevant information.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Signature of importing Party designated national focal point and date 

Name: 
Title: 
Signature: 
Date: 



FORM B 

Form for the provision of written consent by a non-Party to the import of mercury 
 

(This form is not required by the Convention in cases where the importing non-Party has provided a 
general notification of consent in accordance with Article 3, paragraph 7) 

 

Section A: Contact information to be provided by the Party to the Convention  
Party: 

Name of designated national focal point: 
Address: 
Tel: 
Fax: 
Email: 

 
Section B: Contact information to be provided by the non-Party 
Country:  

Name and agency of government official: 
Address: 
Tel: 
Fax: 
Email: 

 
Section C: Shipment information to be provided by the exporting Party 
Please indicate approximate total quantity of mercury to be shipped: 
Please indicate approximate date of shipment: 
Please indicate if the mercury is from primary mercury mining: 
Please indicate if the mercury has been determined by the exporting Party to be excess mercury from the 
decommissioning of chlor-alkali facilities: 

 
Section D: Certification and Information to be provided by an importing non-Party  
Article 3, paragraph 6 (b) (i), requires certification by a non-Party that it has measures in place to ensure 
the protection of human health and the environment and to ensure compliance with Articles 10 and 11 of 
the Convention.  
 
Please circle whether your country has such measures in place.  YES  NO 
 

If yes, please provide appropriate documentation demonstrating such measures. Such 
documentation may include procedures, legislation, regulations, or other measures at the 
national level and shall provide sufficient detail to demonstrate the effectiveness of such 
measures.  

 
In addition, mercury may only be exported by a Party to a non-Party for a use allowed to a Party under 
the Convention or for environmentally sound storage, as set out in Article 10 of the Convention.  
What is the purpose of the import of the mercury? Please circle: 
 

i. Environmentally sound interim storage in accordance with Article 10: 
YES  NO 
If yes, please specify the intended use if known. 

 Tel:  
 

ii. Use allowed to a Party under the Convention:  YES  NO 
 If yes please specify additional details about the intended use of the mercury. 

 
 

Section E: Shipping information, as appropriate 
Importer 

 Name of business: 
 Address: 
 Fax: 
 Email: 



Exporter 
 Name of business: 
 Address: 
 Tel: 
 Fax: 
 Email: 

 
 
Section F: Indication of consent by the importing non-Party 
Nature of consent, please circle:   
 
GRANTED    DENIED   
Please use the space below to indicate any conditions, additional details or relevant information.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Signature of importing non-Party responsible government official and date 
Name: 
Title: 
Signature: 
Date: 
 



FORM C 

Form for non-Party certification of the source of mercury to be exported to a Party 
To be used in conjunction with form A or form D, when required 

 
Article 3, paragraph 8, of the Convention provides that a Party shall not allow the import of mercury 
from a non-Party to whom it will provide its written consent unless the non-Party has provided 
certification that the mercury is not from sources identified as not allowed under paragraph 3 or 
paragraph 5 (b), i.e., that it is not from primary mercury mining or mercury determined by the exporting 
non-Party to be excess mercury from the decommissioning of chlor-alkali facilities.   
 
Section A: Shipment information to be provided by the exporting non-Party 
Please indicate the approximate total quantity of mercury to be shipped: 
Please indicate the approximate date of shipment: 
 
Section B: Shipping information, as appropriate 
Importer 

 Name of business: 
 Address: 
 Tel: 
 Fax: 
 Email: 

Exporter 
 Name of business: 
 Address: 
 Tel: 
 Fax: 
 Email: 

 
Section C: Certification 
In accordance with Article 3, paragraph 8, of the Convention, my Government certifies that the mercury 
included in the shipment described in this form is not: 

(i) From primary mercury mining; or  
(ii) Mercury determined by the exporting non-Party to be excess mercury from the 

decommissioning of chlor-alkali facilities.  
 
Supporting information _______________________________________________________________ 
 
Signature of responsible government official and date 

Name: 
Title: 
Signature: 
Date: 



FORM D 

Form for general notification of consent to Import Mercury 
 
Article 3, paragraph 7, of the Convention provides that an exporting Party may rely on a general 
notification to the Secretariat by the importing Party or non-Party as the written consent required by 
paragraph 6 of Article 3. Such general notification shall set out any terms and conditions under which 
the importing Party or non-Party provides its consent. The Secretariat shall keep a public register of all 
such notifications. 

The notification may be revoked at any time by that Party or non-Party. A Party or non-Party that 
revokes its notification should provide a written request to the Secretariat to be removed from the public 
register of general notifications and indicate the effective date of the revocation.   

Parties are reminded that provision or acceptance of a general notification according to Paragraph 7 of 
Article 3 addresses only the requirement for written consent for each shipment of mercury. It does not 
absolve Parties of other obligations under the Convention, in particular under paragraphs 6 and 8 of 
Article 3 (see form C). 
 
Section A: Contact information for general notifications of consent  
Name of Party or non-Party:  

Designated national focal point or name of government agency and official: 
Address: 
Tel: 
Fax: 
Email: 

 
Section B: General notification of consent  
My Government hereby provides a general notification of consent to imports of mercury. An exporting 
Party may rely on this general notification as the written consent required by Article 3, paragraph 6, of 
the Convention.  
 
Section C: Terms and conditions of general notifications 
Please use the space below to specify any terms and conditions:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Section D: Certifications from a non-Party (this section is not applicable to Parties)  
In accordance with Article 3, paragraph 6, of the Convention, my Government certifies that: 
 

It has measures in place to ensure the protection of human health and the environment and 
to ensure its compliance with the provisions of Articles 10 and 11 of the Convention. 
Please provide appropriate documentation demonstrating such measures. Such 
documentation may include procedures, legislation, regulations or other measures at the 
national level and shall provide sufficient detail to demonstrate the effectiveness of such 
measures; and  
 
The imported mercury covered by this general notification of consent will be used only for 
a use allowed to a Party under the Convention or for environmentally sound interim 
storage as set out in Article 10 of the Convention. 
 
For uses allowed under the Convention or for environmentally sound interim storage, 
please provide information if available about the intended use of the mercury. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

 
Signature of responsible government official and date 

Name: 
Title: 
Signature: 
Date: 

  




