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INTRODUCTION

	 The management of hazardous wastes has been on the international 
environmental agenda from the early 1980s, when it was included as one 
of three priority areas in the United Nations Environment Programme’s 
(UNEP) first Montevideo Programme on Environmental Law in 1981. 
The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal was adopted on 22 March 1989 by 
the Conference of Plenipotentiaries in Basel, Switzerland, in response to 
a public outcry following the discovery, in the 1980s, in Africa and other 
parts of the developing world of deposits of toxic wastes imported from 
abroad. The Convention entered into force on 5 May 1992 and, as of  
1 January 2011, there are 175 Parties to the Convention.

 The overarching objective of the Basel Convention is to protect human 
health and the environment against the adverse effects of hazardous 
wastes. Its scope of application covers a wide range of wastes defined as 
“hazardous wastes” based on their origin and/or composition and their 
characteristics (article 1 and annexes I, III, VIII and IX), as well as two types 
of wastes defined as “other wastes” (household waste and incinerator ash; 
article 1 and annex II). The provisions of the Convention center around the 
following principal aims: (i) the reduction of hazardous waste generation 
and the promotion of environmentally sound management of hazardous 
wastes, wherever the place of disposal; (ii) the restriction of transboundary 
movements of hazardous wastes except where it is perceived to be in 
accordance with the principles of environmentally sound management; 
and (iii) a regulatory system applying to cases where transboundary 
movements are permissible. 

 Since its adoption, the Convention has seen a number of significant 
developments. The Amendment to the Convention on the Con trol of 
Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal  
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	 การจดัการของเสยีอนัตรายเป็นประเด็นด้านสิง่แวดล้อมในเวทรีะหว่างประเทศตัง้แต่
ตอนต้นของยุคปี	ค.ศ.	1980	เมื่อประเด็นนี้ได้รับการบรรจุไว้เป็นหนึ่งในสามของประเด็น
ส�าคัญภายใต้โครงการ	Montevideo	 ว่าด้วยเร่ืองกฎหมายสิ่งแวดล้อมในปี	 ค.ศ.	 1981 
ของโครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต	ิ(UNEP)	อนสัุญญาบาเซลว่าด้วยการควบคมุ
การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก�าจัด	 ได้รับการรับรอง	 เม่ือวันที	่
๒๒	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๓๒	(ค.ศ.	1989)	โดยการประชุมของผู้มีอ�านาจเต็ม	ณ	เมืองบาเซล	
สมาพันธรัฐสวิส	 จากการเรียกร้องในวงกว้างเก่ียวกับการค้นพบในช่วงปี	 ค.ศ.	 1980	
เป็นต้นมา	 ว่าแอฟริกาและกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาบางส่วนกลายเป็นที่รองรับของเสีย 
ที่เป็นพิษจากต่างประเทศ	 อนุสัญญาบาเซลมีผลบังคับใช้กับประเทศต่าง	 ๆ	 เม่ือวันที่ 
๕	พฤษภาคม	๒๕๓๕	(ค.ศ.	1992)	และปัจจุบัน	(นับถึงวันที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๗) 
มีประเทศภาคีสมาชิก	รวมทั้งสิ้น	๑๘๑	ประเทศ	(ข้อมูล	ณ	เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๗)

	 วัตถุประสงค์ท่ัวไปของอนุสัญญาบาเซล	 คือการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และ 
สิ่งแวดล้อมจากผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากของเสียอันตราย	 ทั้งนี้	 ขอบเขตของ
อนุสัญญาบาเซลครอบคลุมของเสียประเภทต่าง	 ๆ	 ตามที่ได้รับการนิยามว่าเป็น 
	“ของเสียอนัตราย”	โดยพจิารณาจากแหล่งก�าเนดิ	และ/หรือองค์ประกอบและคณุลักษณะ
ของของเสียนั้น	(ข้อ	๑	และภาคผนวก	๑,	๒,	๘	และ	๙	ของอนุสัญญาบาเซล)	รวมทั้ง 
ของเสยีอกีสองประเภทท่ีได้รับการนยิามว่าเป็น	“ของเสยีอืน่”	(ของเสยีจากบ้านเรอืน	และ
เถ้าจากเตาเผา	ตามข้อ	๑	และภาคผนวก	๒	ของอนสุญัญาบาเซล)	พนัธกรณขีองอนสุญัญา 
บาเซลเก่ียวข้องกับเป้าหมายหลัก	 ๆ	 เพื่อให้เกิด	 (๑)	 การลดการเกิดของเสียอันตราย 
และการส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไม่ว่าสถานท่ี
บ�าบัดก�าจัดจะอยู่ที่ใดก็ตาม	(๒)	การจ�ากัดการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย	
ยกเว้นเม่ือการเคลื่อนย้ายนั้น	 เป็นไปตามหลักการของการจัดการของเสียอันตราย 
อย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม	และ	(๓)	ระบบกฎหมายท่ีใช้กับกรณทีีก่ารเคล่ือนย้ายข้ามแดน
เมื่อได้รับอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายข้ามแดน	

	 ตั้งแต่อนุสัญญาบาเซลได้รับการรับรอง	 ได้มีพัฒนาการต่าง	 ๆ	 เกิดข้ึนมากมาย 
การแก้ไขอนสัุญญาว่าด้วยการควบคุมการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสยีอันตรายและการก�าจดั
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(“the Ban Amendment”) was adopted by the third meeting of the 
Conference of the Parties (COP) in 1995. The Ban Amendment provides 
for the prohibition of ex ports of all hazardous wastes covered by the 
Convention that are intended for final disposal, reuse, recycling and 
recovery from countries listed in annex VII to the Convention (Parties and 
other States which are members of the OECD, EC, Liechtenstein) to all 
oth er countries. As at 1 January 2011, the Ban Amendment has not yet 
entered into force. The challenge of protecting vulnerable countries from 
unwanted hazardous waste imports, while not precluding the import 
of wastes considered valuable secondary raw materials to countries in 
a position to manage them in an environmentally sound manner has 
therefore gained importance. Informal discussions were initiated at 
COP 9 in 2008 to identify a way to enable the entry into force of the Ban 
Amendment while addressing the concerns and needs of all countries in 
this context.

 Annexes VIII and IX to the Convention, which provide further 
elaboration as to the wastes regulated by the Convention as listed in 
Annexes I and III were adopted by COP 4 in 1998.

 The Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage resulting 
from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 
was adopted by COP 5 in 1999. The Basel Protocol regulates civil liability 
for damage resulting from the transboundary movement of hazardous 
wastes and other wastes, including incidents occurring as a result of illegal 
traffic. As at 1 January 2011, the Basel Protocol has not yet entered into 
force. Delegates at COP 5 also agreed on an interim arrangement to cover 
emergency situations until the Protocol en ters into force. COP 6 in 2002 
approved the Interim Guidelines for the Implementa tion of decision V/32 
on the Enlargement of the scope of the Technical Cooperation Trust Fund.
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หรือที่เรียกว่า	“Ban	Amendment”	ได้รับการรับรองในคราวการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
บาเซล	 สมัยท่ี	 ๓	 (COP-3)	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 (ค.ศ.	 1995)	 การแก้ไขอนุสัญญาฯ	 
ก�าหนดขึ้นเพื่อห้ามไม่ให้มีการส่งออกของเสียอันตรายท้ังหมดท่ีครอบคลุมภายใต ้
อนุสัญญาฯ	 ไปเพื่อการก�าจัดขั้นสุดท้าย	 การใช้ซ�้า	 การรีไซเคิล	 และการน�ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่	 โดยการส่งออกจากประเทศที่ปรากฏในภาคผนวก	๗	 ของอนุสัญญาฯ 
(ภาคีสมาชิกและประเทศสมาชิกอื่น	 ๆ	 ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและ 
พัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (Organization	 for	Economic	Cooperation	and	Development:	
OECD),	 ประชาคมยุโรป	 (European	 Communities:	 EC)	 และลิกเตนสไตน	์ 
(Liechtenstein))	 ไปยังประเทศอื่น	ๆ	ณ	วันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	 (ค.ศ.	2011) 
การแก้ไขอนุสัญญาฯ	 ยังไม่มีผลบังคับใช้	 ความท้าทายของการปกป้องประเทศท่ีมี 
ความอ่อนไหวจากการน�าเข้าของเสียอันตรายที่ไม่เป็นท่ีต้องการ	 ในขณะท่ีไม่ได้ห้าม
การน�าเข้าของเสียที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นวัตถุดิบทดแทนของประเทศที่อยู่ในฐานะ 
ที่จะจัดการของเสียน้ันได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จึงเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญ	
การหารืออย่างไม่เป็นทางการได้เริ่มขึ้นในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล	สมัยที่	 ๙	
(COP-9)	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ค.ศ.	2008)	เพื่อหาทางที่จะท�าให้การแก้ไขอนุสัญญาฯ	มีผล
บังคับใช้โดยค�านึงข้อกังวลและความต้องการของประเทศต่าง	ๆ	ในบริบทนี้

	 ภาคผนวก	๘	 และภาคผนวก	 ๙	 ของอนุสัญญาบาเซล	 ซึ่งได้ให้ค�าอธิบายเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับของเสียที่ถูกควบคุมตามท่ีปรากฏในภาคผนวก	 ๑	 และภาคผนวก	 ๓	 ของ 
อนุสัญญาฯ	 ได้รับการรับรองแล้ว	 ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล	 สมัยท่ี	 ๔ 
(COP-4)	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	(ค.ศ.	1998)

	 พิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจาก 
การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอนัตรายและการก�าจดั	ได้รับการรบัรองในการประชมุ
รัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล	สมัยที่	๕	 (COP-5)	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	(ค.ศ.	1999)	พิธีสาร 
บาเซลฯ	 ก�าหนดความรับผิดทางแพ่งส�าหรับความเสียหายท่ีเกิดจากการเคลื่อนย้าย 
ข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น	รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากผล
ของการเคลื่อนย้ายอย่างผิดกฎหมาย	ณ	วันที่	 ๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	 (ค.ศ.	 2011)	
พิธีสารบาเซลฯ	 ยังไม่มีผลใช้บังคับ	 ผู้แทนประเทศต่าง	ๆ	ที่เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคี
อนสุญัญาบาเซล	สมยัท่ี	๕	(COP-5)	ได้ตกลงทีจ่ะจดัให้มีการรบัมือกับสถานการณ์ฉกุเฉนิ
ต่าง	 ๆ	 จนกว่าพิธีสารบาเซลฯ	 จะมีผลใช้บังคับ	 ต่อมาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 
บาเซล	 สมัยท่ี	 ๖	 (COP-6)	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 (ค.ศ.	 2002)	 ได้เห็นชอบกับแนวทาง 
เบ้ืองต้นส�าหรับการด�าเนินการตามมติข้อตัดสินใจท่ี	 V/32	 ในการขยายขอบเขตของ 
กองทุนความร่วมมือด้านเทคนิคในการด�าเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล
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 A Committee for Administering the Mechanism for Promoting 
Implementation and Compliance was established at COP 6 in Geneva 
in 2002. The objective of this mechanism is to assist Parties to comply 
with their obligations under the Convention and to facilitate, promote, 
monitor and aim to secure the implementation of, and compliance with, 
the obligations under the Convention. The mechanism is non-confronta-
tional, transparent, cost-effective and preventive in nature, simple, flexible, 
non-binding and oriented in the direction of helping P arties to implement 
the provisions of the Basel Convention.

 One of the most important contributions of the Basel Convention 
over the past 20 years is the elaboration of a significant number of policy 
instruments with non-binding character. Within the framework of the 
Convention, a large body of technical guidelines on the management 
of specific waste streams has been developed by technical government 
expert groups and approved by the COP. These non-binding instruments 
have been designed for the use of Governments at all levels, as well as 
other stakeholders, to provide practical guidance and thus facilitate the 
management of the relevant waste streams.

 In 2002, COP 6 adopted the Strategic Plan for the implementation of 
the Basel Convention for the period 2002 to 2010, to assist developing 
countries and countries with economies in transition in implementing the 
provisions of the Convention. Numerous national and regional capacity 
building and training projects have since been implemented under the 
umbrella of the Strategic Plan, with the assistance of the Secretariat and  
the Basel Convention Regional Centres. COP 10 in October 2011 is 
expected to adopt a new strategic framework for the period 2011 to 
2021, defining the fundamental aims and priorities of the Convention 
for the relevant decade while taking into account changes that have 
occurred since its adoption.

14-0730(001-097).indd   8 9/29/57 BE   11:32 AM
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	 คณะกรรมการเพื่อการบริหารกลไกการสนับสนุนการด�าเนินงานและการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาบาเซล	ได้รับการแต่งตั้งขึ้นในคราวการประชุม	COP-6	ณ	นครเจนีวา	 เมื่อปี	
ค.ศ.	2002	โดยกลไกฯ	นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือภาคีสมาชิกในการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซล	 และเพื่ออ�านวยความสะดวก	 ส่งเสริม	 ติดตาม 
ตรวจสอบ	และมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการด�าเนินงาน	และปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง	ๆ	ภายใต้
อนุสัญญาบาเซล	กลไกฯ	นี้มีลักษณะเน้นความโปร่งใส	ประหยัด	 เชิงป้องกัน	 เรียบง่าย	
ยืดหยุ่น	 ไม่บังคับผูกพัน	 และไม่เน้นการเผชิญหน้า	 โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือภาคี
สมาชิกให้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ของอนุสัญญาบาเซล	

	 สิ่งส�าคัญที่สุดประการหนึ่งของอนุสัญญาบาเซลในช่วง	๒๐	ปีที่ผ่านมา	ที่มีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหา	 คือ	 การจัดท�ารายละเอียดที่มีนัยส�าคัญต่อเคร่ืองมือในเชิงนโยบายต่าง	ๆ 
ที่ไม่มีลักษณะบังคับ	 ภายในกรอบแนวทางของอนุสัญญาบาเซล	 แนวทางด้านเทคนิค
วิชาการจ�านวนมากเก่ียวกับการจัดการของเสียประเภทต่าง	 ๆ	 ได้รับการพัฒนาขึ้นมา 
โดยกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญจากรัฐบาลของประเทศต่าง	ๆ 	และได้รับความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ
รัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล	เครื่องมือที่ไม่มีลักษณะเชิงบังคับเหล่านี้	ได้รับการออกแบบมา
เพือ่ใช้งานโดยรัฐบาล	ในทกุระดับรวมท้ังผูเ้ก่ียวข้องอืน่	ๆ 	เพือ่เป็นแนวปฏิบัตแิละอ�านวย
ความสะดวกในการจัดการของเสียประเภทต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	(ค.ศ.	2002)	การประชุม	COP-6	ได้ให้การรับรองแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการด�าเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล	ส�าหรับปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๕๓	(ค.ศ.	2002-
2010)	 เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศท่ีอยู่ระหว่างการเปล่ียน
ผ่านทางเศรษฐกิจ	ในการปฏิบัตติามพนัธกรณขีองอนสัุญญาบาเซล	ทัง้นี	้ได้มีการด�าเนนิ
โครงการเสริมสร้างขดีความสามารถระดับประเทศและระดับภมิูภาคและโครงการฝึกอบรม
ต่าง	 ๆ	 จ�านวนมาก	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ	 นี้	 โดยได้รับความช่วยเหลือจากส�านัก
เลขาธิการอนุสัญญาบาเซลและศูนย์ภูมิภาคเพื่อการประสานงานอนุสัญญาบาเซล 
โดยที่ประชุมรัฐภาคี	สมัยที่	๑๐	(COP-10)	เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔	(ค.ศ.	2011)	
ได้ให้การรับรองกรอบยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อการด�าเนินงานตามอนุสัญญาบาเซล	 ส�าหรับ 
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๖๔	(ค.ศ.	2011	–	2021)	ซึง่ก�าหนดเป้าหมายและล�าดับความส�าคัญ
ของอนุสัญญาบาเซลส�าหรับช่วงทศวรรษดังกล่าวควบคู ่ไปกับการค�านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การรับรองอนุสัญญาบาเซล
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COP 6 also established a partnership programme with business and 
industry. Under this programme, two public-private partnerships have 
thus far been successfully launched, both with the objective of developing 
specific technical guidelines – to be used by the relevant industry and 
authorities for the management of end-of-life electronic devices and 
electronic waste – and initiating relevant pilot projects at country level, 
including in companies. Between 2003 and 2008, the Mobile Phone 
Partnership Initiative (MPPI) developed guidelines for every stage of 
the management of end-of-life mobile phones, which are being used in 
relevant facilities. 2008 saw the inception of the Partnership for Action on 
Computing Equipment (PACE) by COP 9. Building on experience gained 
with the MPPI, PACE is working to increase the environmentally sound 
management of used and end-of-life computing equipment.

 The Bali Declaration on Waste Management for Human Health and 
Livelihood, adopted by COP 9 in 2008, has affirmed at the political level 
that waste, if not managed in a safe and environmentally sound manner, 
may have serious consequences for the environment, human health and 
sustainable livelihood. The commitment agreed by Ministers in the Bali 
Declaration to prevent the illegal transboundary movement of hazardous 
wastes, minimize the generation of hazardous wastes and promote 
the safe and environmentally sound management of waste within each 
country has since been supported by other international organizations. 
Following the UNEP Governing Council / Global Ministerial Environment 
Forum in 2009, the World Health Assembly in May 2010 and the Human 
Rights Council in June 2010 also highlighted the link between toxic waste, 
human health, and the enjoyment of human rights.

 Recently, the management of hazardous chemicals and wastes 
has moved up on the international political agenda in the context of 
environmental governance. This is in no small part due to what has  
become known as the “synergies” process between the Basel Convention, 
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 นอกจากนี้	 ที่ประชุม	 COP-6	 ยังได้จัดตั้งโครงการหุ้นส่วนความร่วมมือร่วมกับ 
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมขึ้น	ซึ่งภายใต้โครงการนี้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	– 
ภาคเอกชน	จ�านวน	๒	โครงการ	ซึ่งประสบความส�าเร็จ	ทั้งในแง่ของการพัฒนาแนวทาง
ด้านเทคนิควิชาการเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องน�าไปใช ้
ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีหมดอายุการ 
ใช้งาน	และในแง่ของการริเริ่มโครงการน�าร่องในระดับประเทศรวมทั้งในระดับองค์กรต่าง	ๆ  
ในระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	–	๒๕๕๑	(ค.ศ.	2003	–	2008)	โครงการหุ้นส่วนความร่วมมือ
เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Mobile	Phone	Partnership	Initiative:	MPPI)	ซึ่งได้พัฒนา
แนวทางส�าหรับการจัดการซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หมดอายุการใช้งานในทุก	ๆ	ขั้นตอน	
ซึ่งไดร้ับการน�าไปใช้งานในโครงการรีไซเคิลที่เกี่ยวข้องต่าง	ๆ	ต่อมา	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	
(ค.ศ.	 2008)	 โครงการหุ ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Partnership	for	Action	on	Computing	Equipment:	PACE)	เริ่มขึ้นจากมติข้อตัดสินใจ 
ในการประชมุรัฐภาคีอนสุญัญาบาเซล	สมัยที	่๙	(COP-9)	จากประสบการณ์ของโครงการ	
MPPI	 ท่ีด�าเนินการมาก่อน	 PACE	 จึงได้เพิ่มเติมเนื้อหาเก่ียวกับการจัดการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วและที่หมดอายุการใช้งานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

	 ปฏิญญาบาหลว่ีาด้วยการจดัการของเสียเพือ่สุขภาพของมนษุย์และความเป็นอยูท่ี่ดี
ของมนุษย์	(The	Bali	Declaration	on	Waste	Management	for	Human	Health	and	
Livelihood)	 ซึ่งได้รับการรับรองในท่ีประชุม	 COP-9	 เม่ือปี	 พ.ศ.	๒๕๕๑	 (ค.ศ.	 2008)	 
โดยปฏิญญาฯ	 ได้ย�้าในระดับการเมืองให้เห็นว่าหากของเสียไม่ได้รับการจัดการอย่าง
ปลอดภยัและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมจะส่งผลเสียหายอย่างรนุแรงต่อสิง่แวดล้อม	สขุภาพ
อนามัยและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของมนุษย์	 ข้อผูกพันที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันโดย
รัฐมนตรีท่ีเข้าร่วมการประชมุฯ	เพือ่ทีจ่ะป้องกันการเคลือ่นย้ายข้ามแดนของเสียอนัตราย 
อย่างผดิกฎหมาย	และลดการก่อก�าเนดิของเสยีอนัตรายและสนบัสนนุการจดัการของเสีย
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศโดยรับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่าง
ประเทศอื่น	ๆ	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	ภายหลังจากการประชุม	UNEP	Governing	Council	
หรือการประชุม	 Global	 Ministerial	 Environmental	 Forum	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒ 
(ค.ศ.	2009)	ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	(ค.ศ.	2010)	
และที่ประชุมสภาสิทธิมนุษยชนเมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๓	(ค.ศ.	2010)	ได้มีการ
เน้นให้ความส�าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างของเสียท่ีเป็นอันตราย	 สุขภาพของมนุษย์	
และความรื่นรมย์ของสิทธิมนุษยชน

	 เมื่อเร็ว	ๆ	นี้	การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายได้รับการจัดล�าดับให้เป็นวาระ
ทางการเมืองระหว่างประเทศ	ในบริบทของธรรมาภบิาลด้านสิง่แวดล้อม	ประเด็นดังกล่าว
เกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากกระบวนการบูรณาการความร่วมมือ	 (synergies)	 ระหว่าง
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Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for 
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and 
the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Several years 
of deliberations through a Party-led process culminated in the successful 
simultaneous extraordinary meetings of the Conferences of the Parties 
to the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions (ExCOPs), which 
took place in Bali from 22 to 24 February 2010. A “first” in the history of 
international treaties and the highlight of the synergies process thus far, the 
ExCOPs gave directions for countries to implement the three conventions 
in a more holistic and coordinated way. The conventions have joined forces 
to better address the challenge of environmentally sound management of 
hazardous substances at different stages of their life cycle.

 The Basel Convention celebrated its 20th anniversary in 2009 – an 
event commemorated in November 2009 in Basel (Switzerland). On this 
occasion, Kenya, Indonesia, and Colombia, the past, present and future 
Presidents of the COP, together with Switzerland as the host of the 
Diplomatic Conference in 1989, launched the Basel Waste Solutions Circle, 
an initiative showcasing projects at all levels that contribute in a concrete 
manner to the implementation of the Bali Declaration. 

 Over the past 20 years, the Basel Convention has had ample occasion 
to adjust to new global developments and needs with regards to waste 
management over the years, and has risen to these challenges. With the 
added benefit of closer cooperation with the Rotterdam and Stockholm 
conventions, the Convention now has the potential to start considering 
wastes more in a life cycle context. This will make it possible to embrace 
new ways of thinking. 

 The Basel Convention plays a decisive role in achieving the Millennium 
Development Goals (MDGs) - poverty reduction, reducing child mortality, 
improving maternal health, ensure environmental sustainability.  
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อนุสัญญาบาเซล	 อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า
ส�าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้า
ระหว่างประเทศและอนสัุญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพษิท่ีตกค้างยาวนาน	ในช่วงเวลา
หลายปีของการปรึกษาหารือกันโดยผ่านกระบวนการท่ีอาศัยการน�าโดยประเทศภาคี
สมาชิกได้ส่งผลให้เกิดการประชุมร่วมสมัยพิเศษของอนุสัญญาบาเซล	 อนุสัญญา 
รอตเตอร์ดัมฯ	และอนสัุญญาสตอกโฮล์มฯ	(ExCOPs)	ซึง่เกิดขึน้	ณ	เมืองบาหล	ีสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย	ในระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๓	(ค.ศ.	2010)	นับเป็น 
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศและเป็นเร่ืองโดดเด่นของ
กระบวนการบูรณาการความร่วมมือฯ	 ตั้งแต่น้ันมา	 ExCOPs	 ได้มีการก�าหนดทิศทาง
ส�าหรับประเทศต่าง	ๆ 	ในการด�าเนนิงานตามพนัธกรณขีองทัง้สามอนสัุญญาฯ	ในแนวทาง
ท่ีเป็นองค์รวมและประสานงานกัน	 อนุสัญญาต่าง	 ๆ	 ได้ร่วมแรงกันในการรับมือกับ 
ความท้าทายในการจัดการสารอันตรายอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุก	 ๆ	 ขั้นตอน 
ของวงจรชีวิต

	 อนุสัญญาบาเซลครบรอบ	๒๐	ปีไปเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	(ค.ศ.	2009)	โดยได้จัดงาน
เฉลิมฉลองเมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	(ค.ศ.	2009)	ณ	เมืองบาเซล	สมาพันธรัฐสวิส 
ในโอกาสนี้สาธารณรัฐเคนยา	 ซึ่งเป็นประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล 
สมัยที่	 ๘	 (COP-8)	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ซึ่งเป็นประธานการประชุม	 COP-9	 และ
สาธารณรัฐโคลอมเบีย	 ซึ่งเป็นประธานการประชุม	 COP-10	 ตามล�าดับ	 พร้อมด้วย 
สมาพันธรัฐสวิส	 ในฐานะเจ้าภาพของการประชุมทางการทูต	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒ 
(ค.ศ.	1989)	ได้เปิดตวัเครือข่ายการแก้ปัญหาของเสยีตามอนสุญัญาบาเซล	(Basel	Waste	
Solution	 Circle)	 ซึ่งเป็นการริเร่ิมในการเผยแพร่โครงการต่าง	 ๆ	 ในทุกระดับซึ่งมีส่วน 
ช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมในการน�าปฏิญญาบาหลีไปสู่การปฏิบัติ

	 ในช่วงกว่า	๒๐	ปีท่ีผ่านมา	อนสัุญญาบาเซลได้มีโอกาสมากมายในการปรบัตวัต่อการ
พัฒนาและความต้องการใหม่	ๆ	ในระดับนานาชาติ	ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ของเสียและได้หยิบยกขึ้นมาเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้	 ด้วยประโยชน์ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ	 และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ	
อนุสัญญาบาเซลจึงมีศักยภาพที่จะเร่ิมต้นการพิจารณาเก่ียวกับของเสียเพิ่มขึ้น 
ตลอดทั้งวงจรชีวิต	สิ่งนี้จะเป็นการช่วยให้สามารถเปิดรับแนวคิดใหม่	ๆ	ได้
 
	 อนุสัญญาบาเซลมีบทบาทในเชิงการตัดสินใจในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ	 (Millennium	Development	 Goals:	MDGs)	 ในการลดปัญหาความยากจน 
ลดอัตราการเสียชวีติของเด็ก	พฒันาสขุภาพของมารดาตัง้ครรภ์	และท�าให้เกิดความย่ังยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม
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 Waste minimization undoubtedly leads us to achieving the MDGs. In 
addition, state-of-the art recycling in accordance with agreed standards 
could create business opportunities and safe jobs; a higher yield of 
secondary raw materials; conservation of precious resources through 
extraction and re-use rather than primary mining; and better protection 
of the air, soil, water and thus human health. Realizing this potential 
might also lessen the incentives for illegal recycling operations, through 
providing legal, safe and economically rewarding alternatives. 

Ms. Katharina Kummer Peiry
Executive Secretary
Secretariat of the Basel Convention
January 2011

14-0730(001-097).indd   14 9/29/57 BE   11:32 AM



15

BASEL CONVENTION

 การลดการเกิดของของเสียจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายตาม	 MDGs	 ได้อย่าง 
ไม่ต้องสงสัย	 นอกจากนี้	 เทคโนโลยีในการรีไซเคิลอันทันสมัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 
ต่าง	ๆ	ซึ่งเป็นที่ยอมรับจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างงานที่ปลอดภัย	ให้ผลผลิต
ของวตัถดิุบทดแทนได้มากขึน้		ช่วยอนรัุกษ์ทรพัยากรอนัมีค่าจากการใช้ซ�า้และการรไีซเคลิ
แทนทีจ่ะต้องสกดัใหม่จากแหล่งแร่ธรรมชาต	ิและช่วยปกป้อง	อากาศ	ดิน	น�า้	และสขุภาพ
ของมนุษย์	การตระหนักถึงศักยภาพนี้อาจเป็นแรงจูงใจให้การรีไซเคิลอย่างผิดกฎหมาย
ลดลง	โดยอาศัยทางเลือกอื่น	ๆ	ที่เป็นไปตามกฎหมาย	ปลอดภัย	และทางเลือกที่คุ้มค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์

Ms.	Katharina	Kummer	Peiry
เลขาธิการบริหาร
ส�านักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล
มกราคม	๒๕๕๔	(ค.ศ.	2011)
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BASEL CONVENTION ON THE CONTROL 
OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF 
HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL1

PREAMBLE2

The Parties to this Convention,

 Aware of the risk of damage to human health and the environment 
caused by hazardous wastes and other wastes and the transboundary 
movement thereof,

 Mindful of the growing threat to human health and the environment 
posed by the increased generation and complexity, and transboundary 
movement of hazardous wastes and other wastes,

 Mindful also that the most effective way of protecting human health 
and the environment from the dangers posed by such wastes is the  

1 The present text incorporates amendments to the Convention adopted subsequent 
to its entry into force and that are in force as at 8 October 2005. Only the text of the 
Convention as kept in the custody of the Secretary-General of the United Nations in his 
capacity as Depositary constitutes the authentic version of the Convention, as modified 
by any amendments and/or corrections thereto. This publication is issued for information 
purposes only.

2 The Conference of the Parties adopted Decision III/1 at its third meeting to amend the 
Convention by adding, inter alia, a new preambular paragraph 7 bis. The amendment is 
not yet in force. The relevant part of Decision III/1 provides as follows:

“The Conference
 …
 3. Decides to adopt the following amendment to the Convention:

 ‘Insert new preambular paragraph 7 bis:

 Recognizing that transboundary movements of hazardous wastes, especially to 
developing countries, have a high risk of not constituting an environmentally sound 
management of hazardous wastes as required by this Convention;

 …”’

PREAMBLEPREAMBLEPREAMBLE
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อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน

ของของเสียอันตรายและการก�าจัด1

อารัมภบท2

ภาคีแห่งอนุสัญญานี้

 ตระหนักถึง	 ความเสี่ยงจากความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

ซึ่งมีสาเหตุจากของเสียอันตรายและของเสียอื่น	 และการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของ 

ของเสียอันตรายและของเสียอื่น

 ค�านึงถึง	 การคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมซึ่งเติบโตขึ้นจากการ 

เพิ่มขึ้นของการก่อก�าเนิดและความซับซ้อน	 และการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสีย

อันตรายและของเสียอื่น

 ค�านึงถึงด้วยว่า	 วิธีการที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดในการคุ้มครองสุขภาพของมนุษย ์

และสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากของเสียดังกล่าว	 คือการลดการก่อก�าเนิดให้น้อยท่ีสุด 

1  ตัวบทที่ปรากฏน้ีได้รวมประเด็นการแก้ไขอนุสัญญาที่ได้รับการรับรองให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 

ค.ศ. 2005 ไว้ด้วยแล้ว เฉพาะเนื้อหาของอนุสัญญาที่อยู่ในความดูแลของเลขาธิการสหประชาชาติในฐานะ 

ผู้เก็บรักษาอนุสัญญาฉบับจริงที่มีการแก้ไขใด ๆ  สิ่งพิมพ์นี้จัดท�าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

2 ที่ประชุมรัฐภาคีในการประชุมครั้งที่ 3 ได้มีมติข้อตัดสินใจที่ III/1 ให้แก้ไขอนุสัญญาโดยการเพิ่มเติมในส่วนของ

บทน�าใหม่ในวรรค 7 ทวิ โดยที่การแก้ไขนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติข้อตัดสินใจที่ III/1 ดังนี้

“ที่ประชุม

 ...

 3. มีมติรับรองข้อแก้ไขอนุสัญญา:

 “เพิ่มเติมบทน�าวรรค 7 ทวิ:

 ยอมรับว่าการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนามีความเสี่ยงสูง 

ในการจัดการอย่างไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบทบัญญัติของอนุสัญญา;

 ...”
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reduction of their generation to a minimum in terms of quantity and/or 
hazard potential,

 Convinced that States should take necessary measures to ensure that 
the management of hazardous wastes and other wastes including their 
transboundary movement and disposal is consistent with the protection 
of human health and the environment whatever the place of disposal,

 Noting that States should ensure that the generator should carry out 
duties with regard to the transport and disposal of hazardous wastes and 
other wastes in a manner that is consistent with the protection of the 
environment, whatever the place of disposal,

 Fully recognizing that any State has the sovereign right to ban the entry 
or disposal of foreign hazardous wastes and other wastes in its territory,

 Recognizing also the increasing desire for the prohibition of 
transboundary movements of hazardous wastes and their disposal in 
other States, especially developing countries,

 Convinced that hazardous wastes and other wastes should, as far as 
is compatible with environmentally sound and efficient management,  
be disposed of in the State where they were generated,

 Aware also that transboundary movements of such wastes from the 
State of their generation to any other State should be permitted only when 
conducted under conditions which do not endanger human health and 
the environment, and under conditions in conformity with the provisions 
of this Convention,

 Considering that enhanced control of transboundary movement 
of hazardous wastes and other wastes will act as an incentive for their  
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ทั้งด้านปริมาณและ/หรือศักยภาพความเป็นอันตราย

 

 เชือ่ม่ันว่า	รัฐควรด�าเนนิมาตรการทีจ่�าเป็นเพือ่ประกันว่าการจดัการของเสยีอนัตราย

และของเสยีอืน่	รวมทัง้การเคลือ่นย้ายข้ามแดนและการก�าจดัของเสียเหล่านัน้	สอดคล้อง

กับการคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไม่ว่าสถานที่ก�าจัดจะเป็นอย่างไร

 

 รับทราบว่า รัฐควรประกันว่าผู้ก่อก�าเนิดควรปฏิบัติตามหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การขนส่งและการก�าจัดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนในลักษณะท่ีสอดคล้องกับ 

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไม่ว่าสถานที่ก�าจัดจะเป็นอย่างไร

 ยอมรับอย่างเต็มท่ีว่า	 รัฐใดๆ	 มีสิทธิอธิปไตยในการห้ามการน�าเข้าหรือการก�าจัด 

ของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นจากต่างประเทศในอาณาเขตของตน

 ยอมรับด้วยถึง ความปรารถนาที่เพิ่มข้ึนในการห้ามการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ 

ของเสียอันตรายและการก�าจัดในรัฐอื่นโดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา

 เชือ่ม่ันว่า ของเสยีอนัตรายและของเสียอืน่	ควรได้รับการก�าจดัภายในรัฐทีเ่ป็นแหล่ง

ก่อก�าเนิดด้วยวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ตระหนักด้วยว่า การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสยีดังกล่าวจากรัฐทีเ่ป็นผูก่้อก�าเนดิ

ไปยังรัฐอื่นควรจะได้รับอนุญาตเฉพาะเม่ือได้ด�าเนินการภายใต้เงื่อนไขท่ีไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมและภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของอนุสัญญานี้

 พิจารณาว่า การควบคุมการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและ 

ของเสียอื่นที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสิ่งจูงใจในการจัดการอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 และ 
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environmentally sound management and for the reduction of the volume 
of such transboundary movement,

 Convinced that States should take measures for the proper exchange 
of information on and control of the transboundary movement of 
hazardous wastes and other wastes from and to those States,

 Noting that a number of international and regional agreements have 
addressed the issue of protection and preservation of the environment 
with regard to the transit of dangerous goods,

 Taking into account the Declaration of the United Nations Conference 
on the Human Environment (Stockholm, 1972), the Cairo Guidelines and 
Principles for the Environmentally Sound Management of Hazardous  
Wastes adopted by the Governing Council of the United Nations 
Environment Programme (UNEP) by decision 14/30 of 17 June 1987, 
the Recommendations of the United Nations Committee of Experts on 
the Transport of Dangerous Goods (formulated in 1957 and updated 
biennially), relevant recommendations, declarations, instruments and 
regulations adopted within the United Nations system and the work and 
studies done within other international and regional organizations,

 Mindful of the spirit, principles, aims and functions of the World 
Charter for Nature adopted by the General Assembly of the United Nations 
at its thirty-seventh session (1982) as the rule of ethics in respect of the 
protection of the human environment and the conservation of natural 
resources,

 Affirming that States are responsible for the fulfilment of their 
international obligations concerning the protection of human health 
and protection and preservation of the environment, and are liable in 
accordance with international law,

14-0730(001-097).indd   20 9/29/57 BE   11:32 AM



21

BASEL CONVENTION

เป็นการลดปริมาณการเคลื่อนย้ายข้ามแดนดังกล่าว

 

 เชื่อม่ันว่า	 รัฐควรด�าเนินมาตรการในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและ

การควบคุมการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นจากรัฐอื่นไปยัง

รัฐเหล่านั้น

 รับทราบว่า ความตกลงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคจ�านวนหนึ่งได้กล่าวถึง

ประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เก่ียวข้องกับการส่งผ่าน

สินค้าอันตราย

 ค�านึงถึง ปฏิญญาของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยส่ิงแวดล้อมของมนุษย ์

(กรุงสตอกโฮล์ม	ค.ศ.1972)	แนวทางและหลักการกรุงไคโรในการจดัการของเสยีอนัตราย

ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะมนตรีประศาสน์การโครงการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (ยูเอ็นอีพี)	 โดยข้อตัดสินใจท่ี	 14/30	 เม่ือวันท่ี	 17	 

มิถุนายน	 ค.ศ.	 1987	 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาต ิ

ว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย	 (จัดท�าขึ้นในปี	 ค.ศ.1957	 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกสองปี)	

ข้อเสนอแนะปฏิญญา	ตราสาร	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้มีการรับรองภายในระบบและ

การท�างานของสหประชาชาต	ิและการศกึษาทีก่ระท�าขึน้ภายในองค์การระหว่างประเทศ

และองค์การระดับภูมิภาคอื่น	ๆ

 ค�านึงถึง	 เจตนารมณ์	 หลักการ	 ความมุ่งหมาย	 และหน้าท่ีของกฎบัตรโลกส�าหรับ

ธรรมชาติซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติในการประชุมสมัยที่ 

สามสิบเจ็ด	 (ค.ศ.1982)	 ว่าเป็นกฎจริยธรรมในส่วนที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ของมนุษย์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 ยนืยนัว่า	รัฐมีความรับผดิชอบในการปฏิบัตใิห้บรรลผุลซึง่พนัธกรณรีะหว่างประเทศ

ของตนท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์และการคุ้มครองและการรักษา 

สิ่งแวดล้อม	และมีความรับผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ
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 Recognizing that in the case of a material breach of the provisions of 
this Convention or any protocol thereto the relevant international law of 
treaties shall apply,

 Aware of the need to continue the development and implementation 
of environmentally sound low-waste technologies, recycling options, 
good house-keeping and management systems with a view to reducing  
to a minimum the generation of hazardous wastes and other wastes,

 Aware also of the growing international concern about the need for 
stringent control of transboundary movement of hazardous wastes and 
other wastes, and of the need as far as possible to reduce such movement 
to a minimum,

 Concerned about the problem of illegal transboundary traffic in 
hazardous wastes and other wastes,

 Taking into account also the limited capabilities of the developing 
countries to manage hazardous wastes and other wastes,

 Recognizing the need to promote the transfer of technology for the 
sound management of hazardous wastes and other wastes produced 
locally, particularly to the developing countries in accordance with the 
spirit of the Cairo Guidelines and decision 14/16 of the Governing Council 
of UNEP on Promotion of the transfer of environmental protection 
technology,

 Recognizing also that hazardous wastes and other wastes should be 
transported in accordance with relevant international conventions and 
recommendations,
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 ยอมรับว่า	 ในกรณีท่ีมีการละเมิดในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญของบทบัญญัติของ

อนุสัญญานี้	 หรือพิธีสารใดของอนุสัญญาน้ีให้น�ากฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

ว่าด้วยสนธิสัญญามาใช้บังคับ	

 ตระหนักถึง	 ความต้องการในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดของเสียน้อย	 ทางเลือกในการรีไซเคิล	 ระบบการจัดการและ 

การควบคุมดูแลท่ีดีอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อลดการก่อก�าเนิดของเสียอันตรายและของเสียอื่น

ให้น้อยที่สุด

 ตระหนกัด้วยว่า	ข้อกังวลระหว่างประเทศทีเ่พิม่ข้ึนเก่ียวกับความต้องการในการควบคุม 

อย่างเข้มงวดส�าหรับการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน 

และความต้องการในการลดการเคลื่อนย้ายดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 กังวลถึง	 ป ัญหาการขนส่งข ้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น 

อย่างผิดกฎหมาย

 ค�านึงถึงด้วย	 ขีดความสามารถท่ีจ�ากัดของประเทศก�าลังพัฒนาในการจัดการ 

ของเสียอันตรายและของเสียอื่น

 ยอมรับถึง ความต้องการในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 

ของเสียอันตรายและของเสียอื่น	ซึ่งเกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม	โดยเฉพาะประเทศ

ก�าลังพัฒนาตามเจตนารมณ์ของแนวทางกรุงไคโร	 และมติข้อตัดสินใจท่ี	 14/16	 ของ 

คณะมนตรีประศาสน์การของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	(ยูเอ็นอีพี)	ว่าด้วย

การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

 ยอมรับด้วยว่า	 ของเสียอันตรายและของเสียอื่นควรได้รับการขนส่งตามอนุสัญญา

และข้อเสนอแนะระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

14-0730(001-097).indd   23 9/29/57 BE   11:32 AM



24

BASEL CONVENTION

| 15

 Convinced also that the transboundary movement of hazardous 
wastes and other wastes should be permitted only when the transport  
and the ultimate disposal of such wastes is environmentally sound, and

 Determined to protect, by strict control, human health and the 
environment against the adverse effects which may result from the 
generation and management of hazardous wastes and other wastes,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1
SCOPE OF THE CONVENTION

1. The following wastes that are subject to transboundary movement 
shall be “hazardous wastes” for the purposes of this Convention:

 (a) Wastes that belong to any category contained in Annex I, unless 
they do not possess any of the characteristics contained in Annex III; and

 (b)  Wastes that are not covered under paragraph (a) but are defined 
as, or are considered to be, hazardous wastes by the domestic legislation 
of the Party of export, import or transit.

2.  Wastes that belong to any category contained in Annex II that are 
subject to transboundary movement shall be “other wastes” for the 
purposes of this Convention.

3.  Wastes which, as a result of being radioactive, are subject to other 
international control systems, including international instruments, 
applying specifically to radioactive materials, are excluded from the scope 
of this Convention.

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1
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 เชื่อม่ันด้วยว่า	 การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น 

ควรได้รับอนุญาตเฉพาะเม่ือการขนส่งและการก�าจัดขั้นสุดท้ายของของเสียดังกล่าว 

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และ

 มุ่งมั่นที่จะ	คุ้มครองสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมอย่างเข้มงวด	

เพือ่ป้องกันผลกระทบอนัไม่พงึประสงค์ซึง่อาจเป็นผลมาจากการก่อก�าเนดิและการจดัการ

ของเสียอันตรายและของเสียอื่น

BASEL CONVENTION

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ	1

ขอบเขตของอนุสัญญา

1.	 ของเสียดังต่อไปนีท้ีมี่การเคลือ่นย้ายข้ามแดน	ถอืว่าเป็น	“ของเสียอนัตราย”	เพือ่ความ

มุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้

 

	 (เอ)	 ของเสียประเภทที่ระบุในภาคผนวก	 1	 เว้นแต่ที่ไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ที่ระบุในภาคผนวก	3	และ

	 (บี)	ของเสียที่ไม่อยู่ในข่ายของวรรค	(เอ)	แต่ได้รับการนิยามหรือได้รับการพิจารณา

ว่าเป็นของเสียอนัตรายโดยกฎหมายภายในของภาคีผูส่้งออก	ผูน้�าเข้า	หรือผูน้�าผ่านแดน

2.	 ของเสียประเภทที่ระบุในภาคผนวก	 2	 ที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนถือว่าเป็น	 

“ของเสียอื่น”	เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้

3.	 ของเสยีซ่ึงเป็นผลมาจากการเป็นวสัดุกัมมันตรังส	ีทีอ่ยู่ภายใต้ระบบการควบคมุระหว่าง

ประเทศระบบอื่น	 รวมทั้งตราสารระหว่างประเทศที่ใช้บังคับเฉพาะกับวัสดุกัมมันตรังส ี

อยู่นอกขอบเขตอนุสัญญานี้
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4.  Wastes which derive from the normal operations of a ship, the 
discharge of which is covered by another international instrument, are 
excluded from the scope of this Convention.

ARTICLE 2
DEFINITIONS

For the purposes of this Convention:

1.  “Wastes” are substances or objects which are disposed of or are 
intended to be disposed of or are required to be disposed of by the 
provisions of national law;

2.  “Management” means the collection, transport and disposal of 
hazardous wastes or other wastes, including after-care of disposal sites;

3.  “Transboundary movement” means any movement of hazardous 
wastes or other wastes from an area under the national jurisdiction of one 
State to or through an area under the national jurisdiction of another State 
or to or through an area not under the national jurisdiction of any State, 
provided at least two States are involved in the movement;

4.  “Disposal” means any operation specified in Annex IV to this 
Convention;

5.  “Approved site or facility” means a site or facility for the disposal of 
hazardous wastes or other wastes which is authorized or permitted to 
operate for this purpose by a relevant authority of the State where the  
site or facility is located;

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2
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4.	 ของเสียซึง่เกิดขึน้จากการปฏิบัตกิารตามปกตขิองเรือ	การระบายทิง้ของเสยีดังกล่าว	

ซึ่งอยู่ในบังคับโดยตราสารระหว่างประเทศฉบับอื่น	อยู่นอกขอบเขตของอนุสัญญานี้

ข้อ	2

ค�านิยาม

เพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้

1.	 “ของเสีย”	 หมายถึง	 สารหรือวัตถุซึ่งถูกก�าจัดหรือเจตนาจะก�าจัดหรือต้องก�าจัด 

โดยบทบัญญัติของกฎหมายระดับชาติ

2.	 “การจัดการ”	 หมายถึง	 การเก็บรวบรวม	 การขนส่ง	 และการก�าจัดของเสียอันตราย 

หรือของเสียอื่น	รวมทั้งการดูแลรักษาสถานที่ก�าจัดภายหลังการก�าจัด

3.	 “การเคลื่อนย้ายข้ามแดน”	 หมายถึง	 การเคล่ือนย้ายของของเสียอันตรายหรือ 

ของเสียอืน่จากพืน้ทีภ่ายในเขตอ�านาจแห่งรฐัหนึง่ไปยัง	หรือผ่านพืน้ทีภ่ายใต้เขตอ�านาจ

ระดับชาติของรัฐหนึ่ง	หรือไปยังหรือผ่านพื้นที่ที่มิได้อยู่ภายใต้เขตอ�านาจแห่งรัฐใด	โดยมี

รัฐที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายอย่างน้อย	2	รัฐ

4.	 “การก�าจัด”	หมายถึง	การปฏิบัติการใดที่ระบุไว้ในภาคผนวก	4	แห่งอนุสัญญานี้

5.	 “สถานที่หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีได้รับความเห็นชอบ”	หมายถึง	 สถานท่ีหรือ 

ส่ิงอ�านวยความสะดวกส�าหรับการก�าจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น	 ซึ่งได้รับมอบ

อ�านาจหรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติเพื่อความมุ่งประสงค์นี้	 โดยหน่วยงานผู้มีอ�านาจท่ี

เกี่ยวข้องของรัฐซึ่งสถานที่หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกนั้นตั้งอยู่
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6.  “Competent authority” means one governmental authority designated 
by a Party to be responsible, within such geographical areas as the Party 
may think fit, for receiving the notification of a transboundary movement 
of hazardous wastes or other wastes, and any information related to it,  
and for responding to such a notification, as provided in Article 6;

7.  “Focal point” means the entity of a Party referred to in Article 5 
responsible for receiving and submitting information as provided for in 
Articles 13 and 16;

8.  “Environmentally sound management of hazardous wastes or other 
wastes” means taking all practicable steps to ensure that hazardous wastes 
or other wastes are managed in a manner which will protect human  
health and the environment against the adverse effects which may result 
from such wastes;

9.  “Area under the national jurisdiction of a State” means any land, 
marine area or airspace within which a State exercises administrative  
and regulatory responsibility in accordance with international law in 
regard to the protection of human health or the environment;

10.  “State of export” means a Party from which a transboundary movement  
of hazardous wastes or other wastes is planned to be initiated or is initiated;

11.  “State of import” means a Party to which a transboundary movement 
of hazardous wastes or other wastes is planned or takes place for the 
purpose of disposal therein or for the purpose of loading prior to disposal 
in an area not under the national jurisdiction of any State;

12.  “State of transit” means any State, other than the State of export or 
import, through which a movement of hazardous wastes or other wastes 
is planned or takes place;
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6.	 “หน่วยงานผู้มีอ�านาจ”	 หมายถึง	 หน่วยงานผู้มีอ�านาจของรัฐบาลหน่วยงานหนึ่ง 

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยภาคีให้รับผิดชอบภายในพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ตามท่ีภาคีเห็นว่า

เหมาะสม	เพือ่รับแจ้งเก่ียวกับการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอนัตรายหรือของเสยีอืน่ 

และข้อสนเทศใดท่ีเก่ียวข้องและเพือ่ตอบสนองต่อการแจ้งเช่นว่าตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ	6

7.	 “ศูนย์ประสานงาน”	 หมายถึง	 องค์กรของภาคีท่ีอ้างถึงตามข้อ	 5	 ซึ่งรับผิดชอบ 

ในการรับและการส่งข้อสนเทศตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	13	และ	ข้อ	16

8.	 “การจัดการของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	หมายถึง	

การด�าเนินการตามขัน้ตอนท่ีเป็นไปได้ในทางปฏิบัตท้ัิงปวงเพือ่ประกนัว่าของเสยีอนัตราย

หรือของเสียอื่นได้รับการจัดการเพื่อท่ีจะคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจาก

ผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเป็นผลมาจากของเสียดังกล่าว

9.	 “พื้นที่ภายใต้เขตอ�านาจของรัฐ”	หมายถึง	พื้นดิน	พื้นที่ทางทะเล	หรือห้วงอากาศใด

ซึ่งรัฐรับผิดชอบด้านการบริหารและกฎระเบียบตามกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

10.		“รัฐผู้ส่งออก”	หมายถึง	ภาคีซึ่งได้มีการวางแผนที่จะเริ่ม	หรือได้เริ่มการเคลื่อนย้าย

ข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นออกไป

11.	 “รัฐผู้น�าเข้า”	 หมายถึง	 ภาคีซึ่งได้มีการวางแผน	หรือมีการเคล่ือนย้ายของของเสีย

อนัตรายหรือของเสยีอืน่เข้ามา	เพือ่ความมุ่งประสงค์ในการก�าจดัภายในประเทศตน	หรอื

เพื่อความมุ่งประสงค์ในการขนถ่ายก่อนน�าไปก�าจัดในพื้นท่ีซึ่งมิได้อยู่ภายใต้เขตอ�านาจ

แห่งรัฐใด

12.		 “รัฐท่ีน�าผ่านแดน”	 หมายถึง	 รัฐใด	 ๆ	 นอกเหนือจากรัฐผู้ส่งออกหรือรัฐผู้น�าเข้า 

ซ่ึงได้รับการวางแผนให้มีการเคล่ือนย้าย	 หรือได้มีการเคล่ือนย้ายของของเสียอันตราย

หรือของเสียอื่นผ่านแดน
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13.  “States concerned” means Parties which are States of export or import, 
or transit States, whether or not Parties;

14.  “Person” means any natural or legal person;

15.  “Exporter” means any person under the jurisdiction of the State of 
export who arranges for hazardous wastes or other wastes to be exported;

16.  “Importer” means any person under the jurisdiction of the State of 
import who arranges for hazardous wastes or other wastes to be imported;

17.  “Carrier” means any person who carries out the transport of hazardous 
wastes or other wastes;

18.  “Generator” means any person whose activity produces hazardous 
wastes or other wastes or, if that person is not known, the person who is  
in possession and/or control of those wastes;

19.  “Disposer” means any person to whom hazardous wastes or other 
wastes are shipped and who carries out the disposal of such wastes;

20.  “Political and/or economic integration organization” means an 
organization constituted by sovereign States to which its member States 
have transferred competence in respect of matters governed by this 
Convention and which has been duly authorized, in accordance with its 
internal procedures, to sign, ratify, accept, approve, formally confirm or 
accede to it;

21.  “Illegal traffic” means any transboundary movement of hazardous 
wastes or other wastes as specified in Article 9.
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13.		 “รัฐท่ีเก่ียวข้อง”	 หมายถึง	 ภาคีซึ่งเป็นรัฐผู้ส่งออกหรือรัฐผู้น�าเข้า	 หรือรัฐท่ีน�า 

ผ่านแดน	ไม่ว่าจะเป็นภาคีหรือไม่ก็ตาม

14.		“บุคคล”	หมายถึง	บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด	ๆ

15.		“ผู้ส่งออก”	หมายถึง	บุคคลใดก็ตามซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ�านาจแห่งรัฐผู้ส่งออก	ซึ่งเป็น

ผู้จัดให้มีการส่งออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น

16.		 “ผู้น�าเข้า”	หมายถึง	บุคคลใดก็ตามซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ�านาจแห่งรัฐผู้น�าเข้า	ซึ่งเป็น 

ผู้จัดให้มีการน�าเข้าของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น

17.  “ผู้ขนส่ง”	 หมายถึง	 บุคคลใดก็ตามท่ีเป็นผู้ด�าเนินการขนส่งของเสียอันตรายหรือ 

ของเสียอื่น

18.		“ผู้ก่อก�าเนิด”	หมายถึง	บุคคลใดก็ตามซึ่งกิจกรรมของตนก่อให้เกิดของเสียอันตราย

หรือของเสียอื่น	 หรือหากหาตัวบุคคลผู้นั้นไม่ได้	 หมายถึงบุคคลผู้ครอบครองและ/หรือ

ควบคุมของเสียเหล่านั้น

19.		 “ผู้ก�าจัด”	 หมายถึง	 บุคคลใดก็ตามซึ่งของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นได้ถูกขนส่ง 

ไปให้และเป็นผู้ด�าเนินการก�าจัดของเสียดังกล่าว

20.		“องค์การเพื่อการบูรณาการทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ”	หมายถึง	องค์การ

ซึง่ประกอบด้วยรัฐอธปิไตยซึง่รฐัสมาชกิได้โอนอ�านาจหน้าทีใ่นส่วนท่ีเก่ียวกับเร่ืองต่าง	ๆ 	

ท่ีอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญานี้ไปให้	 และซึ่งได้รับมอบอ�านาจโดยชอบให้ลงนาม 

ให้สัตยาบัน	 ยอมรับ	 เห็นชอบ	 ยืนยันอย่างเป็นทางการหรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี	้ 

ตามวิธีปฏิบัติภายในขององค์การนั้น

21.		 “การขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย”	 หมายถึง	 การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสีย

อันตรายหรือของเสียอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อ	9
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ARTICLE 3
NATIONAL DEFINITIONS OF HAZARDOUS WASTES

1.  Each Party shall, within six months of becoming a Party to this 
Convention, inform the Secretariat of the Convention of the wastes, other 
than those listed in Annexes I and II, considered or defined as hazardous 
under its national legislation and of any requirements concerning 
transboundary movement procedures applicable to such wastes.

2.  Each Party shall subsequently inform the Secretariat of any significant 
changes to the information it has provided pursuant to paragraph 1.

3.  The Secretariat shall forthwith inform all Parties of the information it 
has received pursuant to paragraphs 1 and 2.

4.  Parties shall be responsible for making the information transmitted  
to them by the Secretariat under paragraph 3 available to their exporters.

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3
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ข้อ	3

ค�านิยามระดับชาติเกี่ยวกับของเสียอันตราย

1.		ภายใน	 6	 เดือนหลังจากเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาน้ี	 แต่ละภาคีต้องแจ้งให้ส�านัก 

เลขาธิการอนุสัญญาบาเซลทราบถึงของเสียอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในภาคผนวก	 1	

และภาคผนวก	 2	 ซึ่งได้รับการพิจารณาหรือก�าหนดให้เป็นของเสียอันตรายภายใต้

กฎหมายระดับชาติ	 และข้อก�าหนดใดที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนการเคล่ือนย้ายข้ามแดน 

ซึ่งใช้บังคับกับของเสียดังกล่าว

2.	 แต่ละภาคีต้องแจ้งให้ส�านักเลขาธิการทราบในภายหลังเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงใด	 ๆ

ที่ส�าคัญของข้อสนเทศที่ได้แจ้งไว้ตามวรรค	1

3.	 ส�านักเลขาธิการต้องแจ้งให้ภาคีทั้งปวงทราบโดยทันทีถึงข้อสนเทศท่ีได้รับตาม 

วรรค	1	และวรรค	2

   

4.	 ภาคีต้องรับผิดชอบเพื่อให้ข้อสนเทศท่ีตนได้รับจากส�านักเลขาธิการตามวรรค	 3 

พร้อมที่จะให้แก่ผู้ส่งออกของตน
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ARTICLE 43

GENERAL OBLIGATIONS

1.  (a) Parties exercising their right to prohibit the import of hazardous 
wastes or other wastes for disposal shall inform the other Parties of their 
decision pursuant to Article 13.

 (b)  Parties shall prohibit or shall not permit the export of hazardous 
wastes and other wastes to the Parties which have prohibited the import 
of such wastes, when notified pursuant to subparagraph (a) above.

 (c)  Parties shall prohibit or shall not permit the export of hazardous 
wastes and other wastes if the State of import does not consent in writing 
to the specific import, in the case where that State of import has not 
prohibited the import of such wastes.

3 The Conference of the Parties adopted Decision III/1 at its third meeting to amend the 
Convention by adding, inter alia, a new Article 4A. The amendment is not yet in force. The 
relevant part of Decision III/1 provides as follows:

“The Conference
 …
 3. Decides to adopt the following amendment to the Convention:
 …
 ‘Insert new Article 4A:
 1. Each Party listed in Annex VII shall prohibit all transboundary movements of 

hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to States 
not listed in Annex VII.

 2. Each Party listed in Annex VII shall phase out by 31 December 1997, and prohibit 
as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article 1(1)(a) 
of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to States 
not listed in Annex VII. Such transboundary movement shall not be prohibited unless the 
wastes in question are characterised as hazardous under the Convention. …’”

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4
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ข้อ	43

พันธกรณีทั่วไป

1.	 (เอ)	 ภาคีซึ่งใช้สิทธิของตนในการห้ามน�าเข้าของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น	 เพื่อ 

การก�าจัดต้องแจ้งภาคีอื่นให้ทราบถึงการตัดสินใจของตนตามข้อ	13

 

	 (บี)		 ภาคีต้องห้ามหรือไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น 

ไปยังภาคีซึ่งได้ห้ามการน�าเข้าของเสียดังกล่าว	 เม่ือได้รับการแจ้งตามอนุวรรค	 (เอ) 

ข้างต้น

 

	 (ซี)	 ภาคีต ้องห้ามหรือต้องไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตรายและ 

ของเสยีอืน่	หากรัฐผูน้�าเข้าไม่ยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อการน�าเข้านัน้เป็นการเฉพาะ 

ในกรณีที่รัฐผู้น�าเข้านั้นไม่ได้ห้ามการน�าเข้าของเสียดังกล่าว

3 ที่ประชุมรัฐภาคี ในการประชุมครั้งที่ 3 ได้มีมติข้อตัดสินใจท่ี III/1 ให้แก้ไขอนุสัญญาโดยการเพ่ิมเติม 

ในส่วนของข้อ 4 เอ ใหม่ โดยที่การแก้ไขนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติข้อตัดสินใจที่ III/1 ดังนี้

“ที่ประชุม

 ...

 3. มีมติรับรองข้อแก้ไขอนุสัญญา:

 ...

 “เพิ่มเติมข้อ 4 เอ ใหม่:

 1. แต่ละภาคีที่ระบุในภาคผนวก 7 ต ้องห้ามการเคลื่อนย้ายข้ามแดนท้ังปวงของของเสียอันตราย 

เพื่อการด�าเนินการใด ๆ ตามที่ระบุในภาคผนวก 4 เอ ไปยังรัฐที่ไม่ได้ระบุในภาคผนวก 7

 2. แต่ละภาคีที่ระบุในภาคผนวก 7 ต้องเลิกและห้ามการเคลื่อนย้ายข้ามแดนทั้งปวงของของเสียอันตราย 

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ตามข้อ 1 (1) (เอ) ของอนุสัญญา เพื่อการด�าเนินการใด ๆ ตามที่ระบุใน 

ภาคผนวก 4 บี ไปยังรัฐท่ีไม่ได้ระบุในภาคผนวก 7 การเคลื่อนย้ายเช่นว่าน้ันต้องห้าม เว้นแต่ของเสียที่เป็น 

ปัญหานั้นแสดงคุณลักษณะเป็นของเสียอันตรายตามอนุสัญญา...” 
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2.  Each Party shall take the appropriate measures to:

 (a)  Ensure that the generation of hazardous wastes and other wastes 
within it is reduced to a minimum, taking into account social, technological 
and economic aspects;

 b)  Ensure the availability of adequate disposal facilities, for the  
environmentally sound management of hazardous wastes and other 
wastes, that shall be located, to the extent possible, within it, whatever  
the place of their disposal;

 (c)  Ensure that persons involved in the management of hazardous 
wastes or other wastes within it take such steps as are necessary to prevent 
pollution due to hazardous wastes and other wastes arising from such 
management and, if such pollution occurs, to minimize the consequences 
thereof for human health and the environment;

 (d)  Ensure that the transboundary movement of hazardous wastes 
and other wastes is reduced to the minimum consistent with the  
environmentally sound and efficient management of such wastes, and is  
conducted in a manner which will protect human health and the 
environment against the adverse effects which may result from such 
movement;

 (e)  Not allow the export of hazardous wastes or other wastes to a State 
or group of States belonging to an economic and/or political integration 
organization that are Parties, particularly developing countries, which 
have prohibited by their legislation all imports, or if it has reason to believe 
that the wastes in question will not be managed in an environmentally 
sound manner, according to criteria to be decided on by the Parties at  
their first meeting;
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2.	 แต่ละภาคีต้องด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ

	 (เอ)		 ประกันว่าการก่อก�าเนิดของเสียอันตรายและของเสียอ่ืนภายในรัฐของตน 

ถูกลดลงให้น้อยที่สุด	โดยค�านึงถึงด้านสังคม	เทคโนโลยี	และเศรษฐกิจ

 

	 (บี)	 ประกันว่ามีส่ิงอ�านวยความสะดวกในการก�าจัดท่ีเพียงพอส�าหรับการจัดการ 

ของเสียอันตรายและของเสียอื่นอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซึ่งต้องตั้งอยู่ในรัฐนั้น 

เท่าที่จะเป็นไปได้	ไม่ว่าสถานที่ก�าจัดจะเป็นอย่างไรก็ตาม

 

	 (ซี)	 ประกันว่าบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน 

ในรัฐของตนจะด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ�าเป็นเพื่อป้องกันมลพิษจากของเสียอันตราย

หรือของเสยีอืน่ซึง่เกิดจากการจดัการดังกล่าว	และหากมลพษิดังกล่าวเกิดขึน้	ต้องลดผล

ที่จะเกิดต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

	 (ดี)	ประกันว่าการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นได้รับการ

ลดให้น้อยท่ีสุดให้สอดคล้องกับการจัดการของเสียดังกล่าวอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

และมีประสิทธิภาพ	 และได้กระท�าในลักษณะท่ีจะคุ ้มครองสุขภาพของมนุษย์และ 

สิ่งแวดล้อมจากผลกระทบอันไม่พึงประสงค์	ซึ่งอาจเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายดังกล่าว

	 (อี)	 ไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นไปยังรัฐหรือกลุ่มรัฐ 

ท่ีอยู่ในองค์การเพื่อการบูรณาการทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งเป็นภาคี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�าลังพัฒนาที่ได้ห้ามการน�าเข้าทั้งปวงโดยกฎหมายของตน

หรือหากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าของเสียที่เป็นปัญหาจะไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยภาคีทั้งหลายในการประชุมครั้งแรก
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 (f )  Require that information about a proposed transboundary 
movement of hazardous wastes and other wastes be provided to the 
States concerned, according to Annex V A, to state clearly the effects of the 
proposed movement on human health and the environment;

 (g)  Prevent the import of hazardous wastes and other wastes if it has 
reason to believe that the wastes in question will not be managed in an 
environmentally sound manner;

 (h)  Co-operate in activities with other Parties and interested 
organizations, directly and through the Secretariat, including the 
dissemination of information on the transboundary movement 
of hazardous wastes and other wastes, in order to improve the  
environmentally sound management of such wastes and to achieve the 
prevention of illegal traffic.

3.  The Parties consider that illegal traffic in hazardous wastes or other 
wastes is criminal.

4. Each Party shall take appropriate legal, administrative and other 
measures to implement and enforce the provisions of this Convention, 
including measures to prevent and punish conduct in contravention of  
the Convention.

5.  A Party shall not permit hazardous wastes or other wastes to be 
exported to a non-Party or to be imported from a non-Party.

6.  The Parties agree not to allow the export of hazardous wastes or other 
wastes for disposal within the area south of 60° South latitude, whether  
or not such wastes are subject to transboundary movement.
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 (เอฟ)	 ก�าหนดให้จัดท�าข้อสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขอเคล่ือนย้ายข้ามแดนของ 

ของเสียอันตรายและของเสยีอืน่ให้แก่รัฐท่ีเก่ียวข้องตามภาคผนวก	5	เอ	เพือ่ระบุให้ชดัเจน

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการเคลื่อนย้ายที่เสนอนั้น

 

 (จี)	 ป้องกันการน�าเข้าของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น	 หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า

ของเสียที่เป็นปัญหาจะไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 (เอช)	 ร่วมมือในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 กับภาคีและองค์การท่ีสนใจ	 ท้ังโดยตรงและผ่าน 

ส�านักเลขาธิการ	 รวมท้ังการเผยแพร่ข้อสนเทศว่าด้วยการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของ 

ของเสียอันตรายและของเสียอื่นเพื่อปรับปรุงการจัดการของเสียอันตรายอย่างเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม	และเพื่อให้บรรลุผลในการป้องกันการขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย

3.	 ภาคีถือว่าการขนย้ายของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นอย่างผิดกฎหมายเป็น 

อาชญากรรม

4.	 แต่ละภาคีต้องด�าเนินมาตรการด้านกฎหมาย	 ด้านบริหาร	 และมาตรการอ่ืนท่ี 

เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามและบังคับใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้	 รวมท้ังมาตรการใน 

การป้องกันและลงโทษการกระท�าที่ละเมิดอนุสัญญานี้

5.		ภาคีต้องไม่อนุญาตให้มีการส่งออกของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนไปยังประเทศ 

ที่มิได้เป็นภาคีหรือน�าเข้าประเทศที่มิได้เป็นภาคี

6.	 ภาคตีกลงไม่อนญุาตให้มีการส่งออกของเสยีอนัตรายหรือของเสียอืน่	เพือ่น�าไปก�าจดั

ภายในพื้นท่ีใต้เส้นละติจูดท่ี	 60	 องศาใต้	 ไม่ว่าของเสียดังกล่าวจะมีการเคล่ือนย้าย 

ข้ามแดนหรือไม่

14-0730(001-097).indd   39 9/29/57 BE   11:32 AM



40

BASEL CONVENTION

| 23

7.  Furthermore, each Party shall:

 (a)  Prohibit all persons under its national jurisdiction from 
transporting or disposing of hazardous wastes or other wastes unless such 
persons are authorized or allowed to perform such types of operations;

 (b)  Require that hazardous wastes and other wastes that are to 
be the subject of a transboundary movement be packaged, labelled, 
and transported in conformity with generally accepted and recognized 
international rules and standards in the field of packaging, labelling, 
and transport, and that due account is taken of relevant internationally 
recognized practices;

 (c)  Require that hazardous wastes and other wastes be accompanied 
by a movement document from the point at which a transboundary 
movement commences to the point of disposal.

8.  Each Party shall require that hazardous wastes or other wastes, to 
be exported, are managed in an environmentally sound manner in the 
State of import or elsewhere. Technical guidelines for the environmentally  
sound management of wastes subject to this Convention shall be  
decided by the Parties at their first meeting.

9.  Parties shall take the appropriate measures to ensure that the 
transboundary movement of hazardous wastes and other wastes only be 
allowed if:

 (a)  The State of export does not have the technical capacity and the 
necessary facilities, capacity or suitable disposal sites in order to dispose of 
the wastes in question in an environmentally sound and efficient manner; 
or
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7.		นอกจากนั้น	แต่ละภาคีต้อง

 

	 (เอ)	 ห้ามบุคคลทั้งปวงที่อยู่ภายใต้เขตอ�านาจระดับชาติของตนจากการขนส่งหรือ 

การก�าจดัของเสยีอนัตรายหรือของเสยีอืน่	เว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับมอบหรือได้รับอนญุาต 

ให้ปฏิบัติการตามการด�าเนินการประเภทที่สามารถด�าเนินการได้

	 (บี)	 ก�าหนดให้ของเสียอันตรายและของเสียอื่นท่ีจะมีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนได้รับ

การบรรจุหีบห่อ	ติดฉลาก	และขนส่งโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานระหว่าง

ประเทศทีไ่ด้รับการยอมรับและรบัรองเป็นการท่ัวไปในด้านการบรรจหุบีห่อ	การตดิฉลาก	

และการขนส่ง	และโดยค�านงึถงึแนวทางปฏิบัตทิีเ่ก่ียวข้องซึง่เป็นทีย่อมรับระหว่างประเทศ

	 (ซี)	 ก�าหนดให้จัดท�าเอกสารการเคลื่อนย้ายแนบไปกับของเสียอันตรายหรือของเสีย

อื่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเคลื่อนย้ายข้ามแดนจนถึงจุดที่มีการก�าจัด

8.	 แต่ละภาคีต้องก�าหนดให้ของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน	 ซึ่งจะส่งออกไปได้รับ 

การจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรัฐผู้น�าเข้าหรือที่อื่นใด	 แนวทางด้านเทคนิค 

ในการจัดการของเสียอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อบังคับของอนุสัญญานี้ควร

ได้รับการก�าหนดโดยภาคีในการประชุมครั้งแรก

9.	 ภาคีต้องด�าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อประกันว่าการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของ 

ของเสียอันตรายและของเสียอื่นได้รับการอนุญาตเฉพาะเมื่อ

 

	 (เอ)	 รัฐผู้ส่งออกไม่มีความสามารถทางเทคนิคและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็น	

ความสามารถหรือสถานที่ก�าจัดท่ีเหมาะสมเพื่อก�าจัดของเสียท่ีเป็นปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หรือ

 

14-0730(001-097).indd   41 9/29/57 BE   11:32 AM



42

BASEL CONVENTION

| 24

 (b)  The wastes in question are required as a raw material for recycling 
or recovery industries in the State of import; or

 (c)  The transboundary movement in question is in accordance with 
other criteria to be decided by the Parties, provided those criteria do not 
differ from the objectives of this Convention.

10.  The obligation under this Convention of States in which hazardous 
wastes and other wastes are generated to require that those wastes 
are managed in an environmentally sound manner may not under any 
circumstances be transferred to the States of import or transit.

11.  Nothing in this Convention shall prevent a Party from imposing 
additional requirements that are consistent with the provisions of this 
Convention, and are in accordance with the rules of international law, in 
order better to protect human health and the environment.

12.  Nothing in this Convention shall affect in any way the sovereignty 
of States over their territorial sea established in accordance with  
international law, and the sovereign rights and the jurisdiction which  
States have in their exclusive economic zones and their continental  
shelves in accordance with international law, and the exercise by ships  
and aircraft of all States of navigational rights and freedoms as provided for 
in international law and as reflected in relevant international instruments.

13.  Parties shall undertake to review periodically the possibilities for the 
reduction of the amount and/or the pollution potential of hazardous 
wastes and other wastes which are exported to other States, in particular 
to developing countries.
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	 (บี)	ของเสยีทีเ่ป็นปัญหาถกูน�าไปใช้เป็นวตัถดิุบส�าหรับการรไีซเคิลหรือน�ากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมในรัฐผู้น�าเข้า	หรือ

 

	 (ซี)	 การเคล่ือนย้ายข้ามแดนท่ีเป็นปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์อื่นท่ีก�าหนดโดยภาค ี

หากว่าเกณฑ์เหล่านั้นไม่ต่างไปจากวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้

10.	 พันธกรณีของรัฐภายใต้อนุสัญญานี้	 ก�าหนดให้ของเสียอันตรายและของเสียอ่ืน 

ทีไ่ด้ก่อก�าเนดิขึน้ภายในรัฐต้องได้รบัการจดัการอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	โดยไม่อาจ

โอนไปยังรัฐผู้น�าเข้าหรือรัฐที่น�าผ่านแดนได้	ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด	ๆ

11.	 ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญานี้	 ห้ามมิให้ภาคีออกข้อก�าหนดเพิ่มเติมที่สอดคล้อง 

กับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้	และเป็นไปได้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้มี

การคุ้มครองสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

12.	 ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญานี้	 ที่กระทบไม่ว่าในทางใดต่ออ�านาจอธิปไตย 

ของรัฐเหนือทะเลอาณาเขตของตน	 ซ่ึงก�าหนดขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ	 และ 

สิทธิอธิปไตยและเขตอ�านาจซึ่งรัฐมีอยู่ในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะและไหล่ทวีปของตน 

ตามกฎหมายระหว่างประเทศและการใช้งานโดยเรือและอากาศยานของรัฐท้ังปวงคงได้

ซึง่สทิธแิละเสรีภาพในการเดินเรอืเท่าทีก่�าหนดตามกฎหมายระหว่างประเทศและตามนยั

ในตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

13.	 ภาคีต้องรับท่ีจะทบทวนเป็นระยะ	 ๆ	 ถึงความเป็นไปได้ในการลดจ�านวนและ/หรือ

ศักยภาพในการก่อให้เกิดมลพิษจากของเสียอันตรายและของเสียอื่น	 ซึ่งส่งออกไปยัง 

รัฐอื่น	โดยเฉพาะไปยังประเทศก�าลังพัฒนา
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ARTICLE 5
DESIGNATION OF COMPETENT AUTHORITIES AND
FOCAL POINT

To facilitate the implementation of this Convention, the Parties shall:

1.  Designate or establish one or more competent authorities and one 
focal point. One competent authority shall be designated to receive the 
notification in case of a State of transit.

2.  Inform the Secretariat, within three months of the date of the entry into 
force of this Convention for them, which agencies they have designated as 
their focal point and their competent authorities.

3.  Inform the Secretariat, within one month of the date of decision, of 
any changes regarding the designation made by them under paragraph 2 
above.

ARTICLE 6 
TRANSBOUNDARY MOVEMENT BETWEEN PARTIES

1.  The State of export shall notify, or shall require the generator or exporter 
to notify, in writing, through the channel of the competent authority of the 
State of export, the competent authority of the States concerned of any 
proposed transboundary movement of hazardous wastes or other wastes. 
Such notification shall contain the declarations and information specified in 
Annex V A, written in a language acceptable to the State of import. Only one 
notification needs to be sent to each State concerned.

2.  The State of import shall respond to the notifier in writing, consenting 
to the movement with or without conditions, denying permission for 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5

ARTICLE 6 ARTICLE 6 ARTICLE 6 
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ข้อ	5

การแต่งตั้งหน่วยงานผู้มีอ�านาจและศูนย์ประสานงาน

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้	ภาคีต้อง

1.	 แต่งตั้งหรือจัดตั้งหน่วยงานผู้มีอ�านาจหนึ่งแห่งหรือมากกว่า	 และศูนย์ประสานงาน 

หนึ่งแห่ง	 โดยหน่วยงานผู้มีอ�านาจหนึ่งแห่งต้องได้รับแต่งตั้งให้รับการแจ้งในกรณีท่ีเป็น

รัฐที่น�าผ่านแดน

2.	 แจ้งส�านักเลขาธิการ	 ภายในสามเดือนนับตั้งแต่วันที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับกับตน	

เกี่ยวกับหน่วยงานที่ตนได้แต่งตั้งเป็นศูนย์ประสานงานและหน่วยงานผู้มีอ�านาจ

3.	 แจ้งส�านักเลขาธิการ	 ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันท่ีได้มีการตัดสินใจให้มีการ

เปลี่ยนแปลงใด	ๆ	เกี่ยวกับการแต่งตั้งภายใต้วรรค	2	ข้างต้น

ข้อ	6

การเคลื่อนย้ายข้ามแดนระหว่างภาคี

1.	 รัฐผูส่้งออกต้องแจ้งหรือก�าหนดให้ผูก่้อก�าเนดิหรอืผูส่้งออกแจ้งเป็นลายลักษณ์อกัษร

ผ่านหน่วยงานผู้มีอ�านาจของรัฐผู้ส่งออก	หน่วยงานผู้มีอ�านาจของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบถึง

การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน	 การแจ้งดังกล่าวต้อง

ประกอบด้วยเอกสารและข้อสนเทศตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก	5	 เอ	ที่ท�าขึ้นในภาษาซึ่ง

เป็นท่ียอมรับของรฐัผูน้�าเข้าการแจ้งไปยงัรัฐท่ีเก่ียวข้องของแต่ละฝ่ายให้ท�าเพยีงครัง้เดียว

เท่านั้น

2.	 รัฐผู้น�าเข้าต้องตอบผู้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร	 ในการยินยอมให้มีการเคล่ือนย้าย 

โดยมีหรอืไม่มีเง่ือนไข	ในการปฏิเสธการอนญุาตให้มีการเคลือ่นย้ายหรือการขอข้อสนเทศ
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the movement, or requesting additional information. A copy of the final 
response of the State of import shall be sent to the competent authorities 
of the States concerned which are Parties.

3.  The State of export shall not allow the generator or exporter to 
commence the transboundary movement until it has received written 
confirmation that:

 (a)  The notifier has received the written consent of the State of 
import; and

 (b)  The notifier has received from the State of import confirmation 
of the existence of a contract between the exporter and the disposer 
specifying environmentally sound management of the wastes in question.

4.  Each State of transit which is a Party shall promptly acknowledge 
to the notifier receipt of the notification. It may subsequently respond 
to the notifier in writing, within 60 days, consenting to the movement 
with or without conditions, denying permission for the movement, or 
requesting additional information. The State of export shall not allow the 
transboundary movement to commence until it has received the written 
consent of the State of transit. However, if at any time a Party decides 
not to require prior written consent, either generally or under specific 
conditions, for transit transboundary movements of hazardous wastes or 
other wastes, or modifies its requirements in this respect, it shall forthwith 
inform the other Parties of its decision pursuant to Article 13. In this latter 
case, if no response is received by the State of export within 60 days of the 
receipt of a given notification by the State of transit, the State of export 
may allow the export to proceed through the State of transit.
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เพิ่มเติม	 ส�าเนาการตอบรับขั้นสุดท้ายของรัฐผู้น�าเข้าต้องส่งไปให้หน่วยงานผู้มีอ�านาจ 

ของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นภาคี

3.	 รัฐผู้ส่งออกต้องไม่อนุญาตให้ผู้ก่อก�าเนิดหรือผู้ส่งออกเริ่มมีการเคล่ือนย้ายข้ามแดน

จนกว่าจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า

 

	 (เอ)	ผู้แจ้งได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐผู้น�าเข้า	และ

 

	 (บี)	 ผู้แจ้งได้รับการยืนยันจากรัฐผู้น�าเข้าเกี่ยวกับความมีอยู่ของสัญญาระหว่าง 

ผู้ส่งออกและผู้ก�าจัดซึ่งระบุการจัดการของเสียท่ีเป็นปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม

4.	 แต่ละรัฐที่น�าผ่านแดนซึ่งเป็นภาคีต้องตอบรับการได้รับแจ้งโดยพลันไปยังผู้แจ้ง	 

หลังจากนั้นรัฐนั้นอาจแจ้งตอบไปยังผู้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน	60	วันว่ายินยอม

ให้มีการเคล่ือนย้ายโดยมีหรือไม่มีเงื่อนไข	ปฏิเสธการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย	หรือ 

ขอข้อสนเทศเพิม่เตมิ	รัฐผูส่้งออกต้องไม่อนญุาตให้เริม่การเคล่ือนย้ายข้ามแดนจนกว่าจะ

ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐที่น�าผ่านแดน	อย่างไรก็ตาม	หากเม่ือใด

ก็ตามท่ีภาคีตัดสินใจว่าไม่ต้องการการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า	 ไม่ว่าเป็น 

การท่ัวไปหรือภายใต้เงื่อนไขเฉพาะส�าหรับการเคลื่อนย้ายข้ามแดนที่เป็นการน�า 

ของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นผ่านแดนหรือเปล่ียนแปลงข้อก�าหนดของตนในเร่ืองนี้	

ภาคีนั้นต้องแจ้งโดยทันทีไปยังภาคีอื่นเก่ียวกับการตัดสินใจของตนตามข้อ	 13	 ในกรณี

หลังนี้	หากรัฐผู้ส่งออกไม่ได้รับการตอบรับภายใน	60	วัน	นับตั้งแต่วันที่รับการแจ้งโดย

รัฐที่น�าผ่านแดน	รัฐผู้ส่งออกอาจอนุญาตให้มีการส่งออกผ่านรัฐที่น�าผ่านแดนได้
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5.  In the case of a transboundary movement of wastes where the wastes 
are legally defined as or considered to be hazardous wastes only:

 (a)  By the State of export, the requirements of paragraph 9 of this 
Article that apply to the importer or disposer and the State of import shall 
apply mutatis mutandis to the exporter and State of export, respectively;

 (b)  By the State of import, or by the States of import and transit which 
are Parties, the requirements of paragraphs 1, 3, 4 and 6 of this Article that 
apply to the exporter and State of export shall apply mutatis mutandis to 
the importer or disposer and State of import, respectively; or

 (c)  By any State of transit which is a Party, the provisions of paragraph 
4 shall apply to such State.

6.  The State of export may, subject to the written consent of the States 
concerned, allow the generator or the exporter to use a general notification 
where hazardous wastes or other wastes having the same physical and 
chemical characteristics are shipped regularly to the same disposer via the 
same customs office of exit of the State of export via the same customs  
office of entry of the State of import, and, in the case of transit, via the 
same customs office of entry and exit of the State or States of transit.

7.  The States concerned may make their written consent to the use of 
the general notification referred to in paragraph 6 subject to the supply 
of certain information, such as the exact quantities or periodical lists of 
hazardous wastes or other wastes to be shipped.

8.  The general notification and written consent referred to in paragraphs 
6 and 7 may cover multiple shipments of hazardous wastes or other  
wastes during a maximum period of 12 months.

14-0730(001-097).indd   48 9/29/57 BE   11:32 AM



49

BASEL CONVENTION

5.	 ในกรณีท่ีมีการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียในที่ซึ่งของเสียนั้นได้รับการก�าหนด

ตามกฎหมายหรือได้รับการพิจารณาให้เป็นของเสียอันตรายโดยเฉพาะ

 

	 (เอ)	 โดยรัฐผู้ส่งออก	 ข้อก�าหนดของวรรค	 9	 ของข้อนี้	 ซึ่งใช้บังคับกับผู้น�าเข้าหรือ 

ผู้ก�าจัดและรัฐผู้น�าเข้าต้องใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ส่งออกและรัฐผู้ส่งออกตามล�าดับ

 

	 (บี)	 โดยรัฐผู้น�าเข้า	 หรือโดยรัฐผู้น�าเข้าและรัฐที่น�าผ่านแดนซึ่งเป็นภาคี	 ข้อก�าหนด 

ของวรรค	1,	3,	4,	และ	6	ของข้อนี้	ซึ่งใช้บังคับกับผู้ส่งออกและรัฐผู้ส่งออก	ต้องใช้บังคับ

โดยอนุโลมกับผู้น�าเข้าหรือผู้ก�าจัด	และรัฐผู้น�าเข้าตามล�าดับ	หรือ

 

	 (ซี)	 โดยรัฐที่น�าผ่านแดนใด	 ๆ	 ซ่ึงเป็นภาคี	 ข้อก�าหนดของวรรค	 4	 ต้องใช้บังคับ 

กับรัฐดังกล่าว

6.		 รัฐผู้ส่งออกภายใต้การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของรัฐท่ีเก่ียวข้องอาจอนุญาต 

ให้ผู้ก่อก�าเนิดหรือผู้ส่งออกใช้การแจ้งท่ัวไปในกรณีท่ีของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น 

ที่มีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีเช่นเดียวกันได้ถูกส่งเป็นประจ�าไปยังผู้ก�าจัด 

รายเดียวกันผ่านส�านักงานศุลกากรเดีียวกันของรัฐผู้ส่งออกและผ่านส�านักงานศุลกากร

ขาเข้าเดียวกันของรัฐผู้น�าเข้าและในกรณีที่มีการน�าผ่านแดนผ่านส�านักงานศุลกากร 

ขาเข้าและขาออกเดียวกันของรัฐที่น�าผ่านแดน

7.	 รัฐที่เก่ียวข้องอาจท�าการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับการใช้การแจ้งท่ัวไป 

ที่อ้างถึงในวรรค	6	ภายใต้การให้ข้อสนเทศบางประการ	เช่น	ปริมาณที่แน่ชัด	หรือบัญชี

รายการของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นที่มีการขนส่งในแต่ละครั้ง

8.	 การแจ้งทั่วไปและการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่อ้างถึงในวรรค	 6	 และวรรค	 7	

อาจครอบคลุมถึงการขนส่งของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นหลายคร้ังในช่วงระยะเวลา

นานที่สุด	12	เดือน
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9.  The Parties shall require that each person who takes charge of a 
transboundary movement of hazardous wastes or other wastes sign the 
movement document either upon delivery or receipt of the wastes in 
question. They shall also require that the disposer inform both the exporter 
and the competent authority of the State of export of receipt by the 
disposer of the wastes in question and, in due course, of the completion of 
disposal as specified in the notification. If no such information is received 
within the State of export, the competent authority of the State of export 
or the exporter shall so notify the State of import.

10.  The notification and response required by this Article shall be 
transmitted to the competent authority of the Parties concerned or to such 
governmental authority as may be appropriate in the case of non-Parties.

11.  Any transboundary movement of hazardous wastes or other wastes 
shall be covered by insurance, bond or other guarantee as may be required 
by the State of import or any State of transit which is a Party.

ARTICLE 7
TRANSBOUNDARY MOVEMENT FROM A PARTY THROUGH
STATES WHICH ARE NOT PARTIES

 Paragraph 1 of Article 6 of the Convention shall apply mutatis mutandis 
to transboundary movement of hazardous wastes or other wastes from a 
Party through a State or States which are not Parties.

ARTICLE 7ARTICLE 7
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9.	 ภาคีต้องก�าหนดให้แต่ละบุคคลท่ีรับผิดชอบในการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสีย

อันตรายหรือของเสียอื่นลงนามในเอกสารก�ากับการเคล่ือนย้ายเม่ือมีการส่งมอบหรือ 

รับของเสียที่เป็นปัญหา	ภาคีต้องก�าหนดด้วยว่าให้ผู้ก�าจัดแจ้งให้ผู้ส่งออกและหน่วยงาน

ผู้มีอ�านาจของรัฐผู้ส่งออกทราบเกี่ยวกับการได้รับของเสียท่ีเป็นปัญหาและภายใน 

เวลาอันควร	ให้ทราบว่าการก�าจัดได้เสร็จสิ้นแล้วตามที่ได้ระบุไว้ในการแจ้ง	หากไม่ได้รับ

ข้อสนเทศดังกล่าวภายในรัฐผู้ส่งออก	หน่วยงานผู้มีอ�านาจของรัฐผู้ส่งออกหรือผู้ส่งออก

ต้องแจ้งให้รัฐผู้น�าเข้าทราบตามนั้น

10.	 การแจ้งและการตอบซ่ึงก�าหนดไว้โดยข้อน้ี	 ต้องจัดส่งให้หน่วยงานผู้มีอ�านาจของ 

ภาคีท่ีเก่ียวข้องหรือจดัส่งให้หน่วยงานของรัฐบาลทีเ่หมาะสมในกรณขีองรฐัใด	ๆ 	ทีมิ่ได้เป็น

ภาคี

11.	 การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นใด	ๆ	 ต้องได้รับการ

ประกันภัย	 ประกันทัณฑ์บน	หรือหลักประกันทางการเงินอื่นตามท่ีอาจถูกก�าหนดโดย 

รัฐผู้น�าเข้าหรือรัฐที่น�าผ่านแดนซึ่งเป็นภาคี

ข้อ	7

การเคลื่อนย้ายข้ามแดนจากภาคีผ่านรัฐที่มิได้เป็นภาคี

	 วรรค	 1	ของข้อ	 6	 ของอนุสัญญา	ต้องน�ามาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการเคลื่อนย้าย

ข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นจากภาคีผ่านรัฐท่ีมิได้เป็นภาคีรัฐหนึ่ง 

หรือหลายรัฐ
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ARTICLE 8
DUTY TO RE-IMPORT

 When a transboundary movement of hazardous wastes or other 
wastes to which the consent of the States concerned has been given, 
subject to the provisions of this Convention, cannot be completed in 
accordance with the terms of the contract, the State of export shall ensure 
that the wastes in question are taken back into the State of export, by the 
exporter, if alternative arrangements cannot be made for their disposal in 
an environmentally sound manner, within 90 days from the time that the 
importing State informed the State of export and the Secretariat, or such 
other period of time as the States concerned agree. To this end, the State 
of export and any Party of transit shall not oppose, hinder or prevent the 
return of those wastes to the State of export.

ARTICLE 9
ILLEGAL TRAFFIC

1.  For the purpose of this Convention, any transboundary movement of 
hazardous wastes or other wastes:

 (a)  without notification pursuant to the provisions of this Convention  
to all States concerned; or

 (b)  without the consent pursuant to the provisions of this Convention 
of a State concerned; or

 (c)  with consent obtained from States concerned through 
falsification, misrepresentation or fraud; or

 (d)  that does not conform in a material way with the documents; or

ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8

ARTICLE 9ARTICLE 9ARTICLE 9

14-0730(001-097).indd   52 9/29/57 BE   11:32 AM



53

BASEL CONVENTION

ข้อ	8

หน้าที่ในการน�ากลับ

	 เมือ่การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสยีอนัตรายหรอืของเสยีอืน่	ซึง่ได้รบัการยนิยอม

จากรัฐท่ีเกีย่วข้องว่าไม่สามารถด�าเนนิการให้เสร็จส้ินตามข้อก�าหนดในสญัญา	รัฐผูส่้งออก

ต้องประกันว่าของเสยีทีเ่ป็นปัญหาต้องถกูน�ากลับไปยงัรัฐผูส่้งออกโดยผูส่้งออก	หากการ

ด�าเนินการท่ีเป็นทางเลือกอื่นไม่สามารถกระท�าได้เพื่อการก�าจัดของเสียอย่างเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม	 ภายใน	 90	 วัน	 นับตั้งแต่เวลาท่ีรัฐผู ้น�าเข้าแจ้งรัฐผู ้ส ่งออกและ 

ส�านักเลขาธิการ	 หรือภายในช่วงเวลาที่รัฐซึ่งเก่ียวข้องตกลงกัน	 เพื่อวัตถุประสงค์นี ้

รัฐผู้ส่งออกและภาคีท่ีน�าผ่านแดนต้องไม่คัดค้าน	 ขัดขวาง	 หรือห้ามการส่งของเสีย 

เหล่านั้นกลับไปยังรัฐผู้ส่งออก

ข้อ	9

การขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย

1.	 เพือ่ความมุ่งประสงค์ของอนสัุญญานี	้การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสยีอนัตรายหรือ

ของเสียอื่น

 

	 (เอ)	โดยปราศจากการแจ้งข้อบัญญตัขิองอนสุญัญานีไ้ปยงัรัฐทีเ่ก่ียวข้องท้ังปวง	หรอื

	 (บี)	โดยปราศจากการยินยอมตามข้อบัญญตัขิองอนสัุญญานีไ้ปยงัรัฐทีเ่กีย่วข้อง	หรือ

 

	 (ซ)ี	ด้วยการยนิยอมจากรัฐทีเ่ก่ียวข้องทีไ่ด้มาโดยการปลอมแปลง	การส�าแดงเท็จ	หรือ

กลฉ้อฉล	หรือ

 

	 (ดี)	ที่ไม่สอดคล้องในสาระส�าคัญกับเอกสารก�ากับ	หรือ
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 (e)  that results in deliberate disposal (e.g. dumping) of hazardous 
wastes or other wastes in contravention of this Convention and of general 
principles of international law,

shall be deemed to be illegal traffic.

2.  In case of a transboundary movement of hazardous wastes or other 
wastes deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the part of 
the exporter or generator, the State of export shall ensure that the wastes 
in question are:

 (a)  taken back by the exporter or the generator or, if necessary, by 
itself into the State of export, or, if impracticable,

 (b)  are otherwise disposed of in accordance with the provisions of 
this Convention, 

within 30 days from the time the State of export has been informed 
about the illegal traffic or such other period of time as States concerned 
may agree. To this end the Parties concerned shall not oppose, hinder or 
prevent the return of those wastes to the State of export.

3. In the case of a transboundary movement of hazardous wastes or 
other wastes deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the 
part of the importer or disposer, the State of import shall ensure that the 
wastes in question are disposed of in an environmentally sound manner 
by the importer or disposer or, if necessary, by itself within 30 days from 
the time the illegal traffic has come to the attention of the State of import 
or such other period of time as the States concerned may agree. To this 
end, the Parties concerned shall co-operate, as necessary, in the disposal 
of the wastes in an environmentally sound manner.
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	 (อี)	 ซึ่งเป็นผลให้มีการก�าจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนอย่างจงใจ	 (เช่น 

การถ่ายทิ้ง)	โดยขัดต่ออนุสัญญาฉบับนี้และหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป

ให้ถือว่าเป็นการขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย

2.	 ในกรณีการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืนท่ีถือว่าเป็น 

การขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย	 เป็นผลเน่ืองมาจากการกระท�าในส่วนของผู้ส่งออกหรือ 

ผู้ก่อก�าเนิด	รัฐผู้ส่งออกต้องประกันว่าของเสียที่เป็นปัญหาต้อง

 

	 (เอ)	 ถูกน�ากลับโดยผู้ส่งออก	หรือผู้ก่อก�าเนิด	 หรือหากจ�าเป็น	 โดยตนเองไปยังรัฐ 

ที่ส่งออกหรือหากไม่สามารถท�าได้ในทางปฏิบัติ,

 

	 (บี)	หรือมิฉะนั้นถูกก�าจัดตามบทบัญญัติของอนุสัญญา

ภายใน	30	วัน	นับจากเวลาที่รัฐผู้ส่งออกได้รับแจ้งเกี่ยวกับการขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย

หรือภายในระยะเวลาอืน่ตามทีร่ฐัทีเ่กีย่วข้องอาจตกลง	เพือ่วตัถปุระสงค์นี	้ภาคทีีเ่กีย่วข้อง

ต้องไม่คัดค้าน	ขัดขวาง	หรือห้ามการส่งกลับของเสียเหล่านี้ไปยังรัฐผู้ส่งออก

3.	 ในกรณีท่ีการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นท่ีถือว่าเป็น 

การขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย	 เป็นผลเน่ืองมาจากการกระท�าในส่วนของผู้น�าเข้าหรือ 

ผู้ก�าจัด	 รัฐผู้น�าเข้าจะต้องประกันว่าของเสียที่เป็นปัญหาได้รับการก�าจัดอย่างเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมโดยผู้น�าเข้าหรือผู้ก�าจัด	หรือหากจ�าเป็นโดยตนเองภายใน	30	วัน	นับจาก

เวลาท่ีท�าการขนย้ายอย่างผดิกฎหมายเป็นท่ีล่วงรู้ของรัฐผูน้�าเข้า	หรอืภายในระยะเวลาอืน่

ซ่ึงรัฐท่ีเก่ียวข้องอาจตกลง	 เพื่อวัตถุประสงค์นี้	 ภาคีท่ีเก่ียวข้องต้องให้ความร่วมมือ 

ตามที่จ�าเป็นในการก�าจัดของเสียอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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4.  In cases where the responsibility for the illegal traffic cannot be 
assigned either to the exporter or generator or to the importer or disposer, 
the Parties concerned or other Parties, as appropriate, shall ensure, 
through co-operation, that the wastes in question are disposed of as soon 
as possible in an environmentally sound manner either in the State of 
export or the State of import or elsewhere as appropriate.

5.  Each Party shall introduce appropriate national/domestic legislation 
to prevent and punish illegal traffic. The Parties shall co-operate with a 
view to achieving the objects of this Article.

ARTICLE 10
INTERNATIONAL CO-OPERATION

1.  The Parties shall co-operate with each other in order to improve and 
achieve environmentally sound management of hazardous wastes and 
other wastes.

2.  To this end, the Parties shall:

 (a)  Upon request, make available information, whether on 
a bilateral or multilateral basis, with a view to promoting the  
environmentally sound management of hazardous wastes and other 
wastes, including harmonization of technical standards and practices for 
the adequate management of hazardous wastes and other wastes;

 (b)  Co-operate in monitoring the effects of the management of 
hazardous wastes on human health and the environment;

 (c)  Co-operate, subject to their national laws, regulations and policies, 
in the development and implementation of new environmentally sound 

ARTICLE 10ARTICLE 10ARTICLE 10
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4.	 ในกรณีที่ไม่สามารถก�าหนดความรับผิดชอบในการขนย้ายอย่างผิดกฎหมายว่า 

เป็นภาระของผู้ส่งออก	หรือผู้ก่อก�าเนิด	 หรือผู้น�าเข้า	 หรือผู้ก�าจัด	 ภาคีที่เกี่ยวข้องหรือ

ภาคีอ่ืน	 ตามท่ีเหมาะสม	 ต้องประกันโดยผ่านการให้ความร่วมมือในการก�าจัดของเสีย 

ทีเ่ป็นปัญหาอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมโดยเร็วท่ีสดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้		ไม่ว่าในรฐัผู้ส่งออก 

หรือรัฐผู้น�าเข้า	หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม

5.	 แต่ละภาคีต้องเสนอกฎหมายระดับชาติ/ภายในประเทศท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกัน 

และลงโทษการขนย้ายอย่างผดิกฎหมาย	ภาคต้ีองร่วมมือกันโดยมุ่งให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ของข้อนี้

ข้อ	10

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

1.		ภาคต้ีองร่วมมือกันเพือ่ปรับปรุงและให้บรรลผุลส�าเร็จในการจดัการของเสียอนัตราย

และของเสียอื่นอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.	 เพื่อวัตถุประสงค์นี้	ภาคีต้อง

 

	 (เอ)	 เม่ือได้รับการร้องขอ	 ควรจัดให้มีข้อสนเทศ	 ไม่ว่าในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี	

โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นอย่างเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งให้เกิดความสอดคล้องกันในด้านมาตรฐานทางวิชาการ	และแนวทาง

ปฏิบัติส�าหรับการจัดการของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นอย่างเพียงพอ

 

 (บี)	 ร่วมมือกันในการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการจัดการของเสียอันตราย 

ต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

 

	 (ซี)	ร่วมมือกันภายใต้กฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับ	 และนโยบายระดับชาติของตน 

ในการพัฒนาและการน�าเทคโนโลยีใหม่ที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก ่อให้เกิด 
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low-waste technologies and the improvement of existing technologies 
with a view to eliminating, as far as practicable, the generation of hazardous 
wastes and other wastes and achieving more effective and efficient 
methods of ensuring their management in an environmentally sound 
manner, including the study of the economic, social and environmental 
effects of the adoption of such new or improved technologies;

 (d)  Co-operate actively, subject to their national laws, regulations and 
policies, in the transfer of technology and management systems related to 
the environmentally sound management of hazardous wastes and other 
wastes. They shall also co-operate in developing the technical capacity 
among Parties, especially those which may need and request technical 
assistance in this field;

 (e)  Co-operate in developing appropriate technical guidelines and/
or codes of practice.

3.  The Parties shall employ appropriate means to co-operate in order to 
assist developing countries in the implementation of subparagraphs a, b,  
c and d of paragraph 2 of Article 4.

4.  Taking into account the needs of developing countries, co-operation 
between Parties and the competent international organizations is 
encouraged to promote, inter alia, public awareness, the development 
of sound management of hazardous wastes and other wastes and the 
adoption of new low-waste technologies.
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ของเสียน้อยมาใช้	 รวมท้ังการปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีมีอยู่โดยมุ่งที่จะก�าจัดการก่อก�าเนิด

ของเสยีอนัตรายและของเสยีอืน่เท่าทีจ่ะปฏิบัตไิด้	เพือ่ให้ได้มาซึง่วธิกีารท่ีมีประสทิธภิาพ

และประสิทธิผลย่ิงขึ้นในการประกันการจัดการอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 รวมท้ัง 

การศกึษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และส่ิงแวดล้อมจากการรับรองเทคโนโลยีใหม่

หรือที่ได้ปรับปรุงแล้วมาใช้

 

	 (ดี)	ร่วมมือกันอย่างจริงจังภายใต้กฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	และนโยบายระดับชาติ

ของตน	ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ภาคีท้ังหลายต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ทางวิชาการระหว่างภาคีด้วยกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีซึ่งอาจต้องการและร้องขอ 

ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการในสาขานี้

 

	 (อี)	ร่วมมือกันในการพัฒนาแนวทางและ/หรือแนวปฏิบัติทางวิชาการที่เหมาะสม

3.	 ภาคีต้องร่วมมือกันใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนาในการ

ปฏิบัติตามอนุวรรค	เอ,	บี,	ซี	และ	ดี	ของวรรค	2	ในข้อ	4

4.	 พิจารณาถึงความต้องการของประเทศก�าลังพัฒนา	 ทั้งในด้านความร่วมมือระหว่าง

ภาคีและองค์การระหว่างประเทศท่ีมีอ�านาจให้ได้รับการกระตุ้น	 เพื่อส่งเสริมในบรรดา 

ส่ิงทั้งหลาย	 ในการสร้างจิตส�านึกของประชาชน	 การพัฒนาการจัดการของเสียอันตราย

และของเสียอื่นอย่างเหมาะสม	 และการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งก่อให้เกิดของเสียน้อย 

มาใช้
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ARTICLE 11
BILATERAL, MULTILATERAL AND REGIONAL AGREEMENTS

1.  Notwithstanding the provisions of Article 4 paragraph 5, Parties may 
enter into bilateral, multilateral, or regional agreements or arrangements 
regarding transboundary movement of hazardous wastes or other wastes 
with Parties or non-Parties provided that such agreements or arrangements 
do not derogate from the environmentally sound management of 
hazardous wastes and other wastes as required by this Convention. These 
agreements or arrangements shall stipulate provisions which are not less 
environmentally sound than those provided for by this Convention in 
particular taking into account the interests of developing countries.

2.  Parties shall notify the Secretariat of any bilateral, multilateral or 
regional agreements or arrangements referred to in paragraph 1 and 
those which they have entered into prior to the entry into force of this  
Convention for them, for the purpose of controlling transboundary 
movements of hazardous wastes and other wastes which take place  
entirely among the Parties to such agreements. The provisions of this 
Convention shall not affect transboundary movements which take 
place pursuant to such agreements provided that such agreements are 
compatible with the environmentally sound management of hazardous 
wastes and other wastes as required by this Convention.

ARTICLE 12
CONSULTATIONS ON LIABILITY

 The Parties shall co-operate with a view to adopting, as soon as  
practicable, a protocol setting out appropriate rules and procedures in the  
field of liability and compensation for damage resulting from the 
transboundary movement and disposal of hazardous wastes and other wastes.

ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11ARTICLE 11

ARTICLE 12ARTICLE 12
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ข้อ	11

ความตกลงทวิภาคี	พหุภาคี	และระดับภูมิภาค

1.	 ไม่ว่าบทบัญญตัใินข้อ	4	วรรค	5	เป็นประการใด	ภาคีอาจท�าความตกลงทวภิาค	ีพหภุาค ี

และระดับภูมิภาคเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น

กับรัฐที่เป็นภาคีหรือรัฐที่มิได้เป็นภาคีโดยมีเง่ือนไขว่าความตกลงหรือข้อตกลงเช่นว่า 

ต้องไม่ผดิไปจากการจดัการของเสยีอนัตรายและของเสยีอืน่อย่างเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

ตามท่ีก�าหนดไว้ในอนุสัญญานี้	 ความตกลงหรือข้อตกลงเหล่านี้ต้องก�าหนดบทบัญญัต ิ

ที่ว่าด้วยการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าท่ีบัญญัติไว้โดยอนุสัญญานี้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศก�าลังพัฒนาด้วย

2.	 ภาคีต้องแจ้งให้ส�านักเลขาธิการทราบถึงความตกลงหรือข้อตกลงทวิภาคี	พหุภาคี	

หรือระดับภูมิภาคที่อ้างถึงในวรรค	1	และความตกลงหรือข้อตกลงฉบับอื่น	ๆ	ที่ได้ท�าไว้

ก่อนอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการเคลื่อนย้าย

ข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นซึ่งมีขึ้นท้ังหมดในระหว่างภาคีของ 

ความตกลงเช่นว่า	บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ต้องไม่กระทบต่อการเคลื่อนย้ายข้ามแดน 

ท่ีมีขึ้นภายใต้ความตกลงเช่นว่านั้น	 โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสอดคล้องกับการจัดการ 

ของเสียอันตรายและของเสียอื่นอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 ตามท่ีก�าหนดไว้ใน 

อนุสัญญานี้

ข้อ	12

การปรึกษาหารือว่าด้วยความรับผิด

	 ภาคีต้องร่วมมือกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติท่ีจะรับรองพิธีสาร 

ท่ีก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการที่เหมาะสมในเร่ืองความรับผิดและการชดใช้ 

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคล่ือนย้ายข้ามแดนและการก�าจัดของเสียอันตราย 

และของเสียอื่น
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ARTICLE 13
TRANSMISSION OF INFORMATION

1.  The Parties shall, whenever it comes to their knowledge, ensure that, 
in the case of an accident occurring during the transboundary movement 
of hazardous wastes or other wastes or their disposal, which are likely to 
present risks to human health and the environment in other States, those 
States are immediately informed.

2.  The Parties shall inform each other, through the Secretariat, of:

 (a)  Changes regarding the designation of competent authorities 
and/or focal points, pursuant to Article 5;

 (b)  Changes in their national definition of hazardous wastes,  
pursuant to Article 3;

and, as soon as possible,

 (c)  Decisions made by them not to consent totally or partially to the 
import of hazardous wastes or other wastes for disposal within the area 
under their national jurisdiction;

 (d)  Decisions taken by them to limit or ban the export of hazardous 
wastes or other wastes;

 (e)  Any other information required pursuant to paragraph 4 of  
this Article.

3.  The Parties, consistent with national laws and regulations, shall 
transmit, through the Secretariat, to the Conference of the Parties  

ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13ARTICLE 13
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ข้อ	13

การส่งข้อสนเทศ

1.	 เม่ือใดก็ตามที่ตนรับทราบ	 ภาคีต้องประกันว่าในกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการ 

เคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอ่ืน	 หรือเพื่อการก�าจัดของเสีย 

ดังกล่าว	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในรัฐอ่ืน 

รัฐเหล่านั้นต้องได้รับแจ้งในทันที

2.		ภาคีต้องแจ้งให้แก่กัน	ผ่านส�านักเลขาธิการในเรื่อง

 

	 (เอ)	การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการแต่งตัง้หน่วยงานผูมี้อ�านาจและ/หรือศนูย์ประสานงาน

ตามข้อ	5

 

	 (บี)	การเปลี่ยนแปลงค�านิยามระดับชาติเกี่ยวกับของเสียอันตรายตามข้อ	3

และโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

	 (ซี)	 ข้อตัดสินใจของตนท่ีจะไม่ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วนในการน�าเข้าของเสีย

อันตรายหรือของเสียอื่นเพื่อการก�าจัดในพื้นที่ภายใต้เขตอ�านาจระดับชาติ

 

	 (ดี)	 ข้อตัดสินใจของตนในการจ�ากัดหรือห้ามการส่งออกของเสียอันตรายหรือ 

ของเสียอื่น

 

	 (อี)	ข้อสนเทศอื่นใดที่ก�าหนดไว้ตามวรรค	4	ของข้อนี้

3.	 โดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับระดับชาติ	ภาคีต้อง
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established under Article 15, before the end of each calendar year, a  
report on the previous calendar year, containing the following information:

 (a)  Competent authorities and focal points that have been designated 
by them pursuant to Article 5;

 (b)  Information regarding transboundary movements of hazardous 
wastes or other wastes in which they have been involved, including:

 (i)  The amount of hazardous wastes and other wastes exported,  
  their category, characteristics, destination, any transit country 
  and disposal method as stated on the response to notification;

 (ii)  The amount of hazardous wastes and other wastes imported 
  their category, characteristics, origin, and disposal methods;

 (iii)  Disposals which did not proceed as intended;

 (iv)  Efforts to achieve a reduction of the amount of hazardous wastes 
  or other wastes subject to transboundary movement;

 (c)  Information on the measures adopted by them in implementation  
of this Convention;

 (d)  Information on available qualified statistics which have been 
compiled by them on the effects on human health and the environment  
of the generation, transportation and disposal of hazardous wastes or 
other wastes;

 (e)  Information concerning bilateral, multilateral and regional 
agreements and arrangements entered into pursuant to Article 11 of  
this Convention;
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ส่งรายงานประจ�าปีปฏิทินก่อนหน้านีผ่้านส�านกัเลขาธกิารไปยงัทีป่ระชมุรัฐภาค	ีซึง่จดัตัง้ขึน้

ภายใต้ข้อ	15	ก่อนสิ้นสุดปีปฏิทินแต่ละปี	โดยมีข้อสนเทศดังต่อไปนี้

	 (เอ)	หน่วยงานผู้มีอ�านาจและศูนย์ประสานงานที่ตนได้แต่งตั้งตามข้อ	5

 

	 (บี)	ข้อสนเทศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น	

ซึ่งภาคีเกี่ยวข้องด้วยโดยรวมถึง

    

	 (i)	 ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่ส่งออก	 ชนิด	 คุณลักษณะ	ปลายทาง	 

	 	 ประเทศที่น�าผ่านแดน	และวิธีการก�าจัดตามที่ระบุไว้ในการตอบรับการแจ้ง

    

	 (ii)	 ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียอื่นท่ีน�าเข้า	 ชนิด	 คุณลักษณะ	 ต้นทาง 

	 	 และวิธีการจ�ากัด

    

	 (iii)	การก�าจัดที่มิได้ด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้

    

	 (iv)	ความพยายามท่ีจะบรรลุผลส�าเร็จในการลดปริมาณของเสียอันตรายหรือ 

	 	 ของเสียอื่น	ที่มีการเคลื่อนย้ายข้ามแดน

	 (ซี)	ข้อสนเทศว่าด้วยมาตรการต่าง	ๆ	ที่ภาคีน�ามาใช้เพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้

	 (ดี)	 ข้อสนเทศว่าด้วยสถิติที่ถูกต้องท่ีมีอยู่	 ซึ่งภาคีรวบรวมไว้เก่ียวกับผลกระทบท่ีมี

ต่อสุขภาพของมนุษย์และส่ิงแวดล้อม	 จากการก่อก�าเนิด	 การขนส่ง	 และการก�าจัด 

ของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น

 

	 (อี)	 ข้อสนเทศเก่ียวกับความตกลงและข้อตกลงทวิภาคี	 พหุภาคี	 และระดับภูมิภาค 

ซึ่งได้มีการท�าตามข้อ	11	ของอนุสัญญานี้
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 (f )  Information on accidents occurring during the transboundary 
movement and disposal of hazardous wastes and other wastes and on the 
measures undertaken to deal with them;

 (g)  Information on disposal options operated within the area of their 
national jurisdiction;

 (h)  Information on measures undertaken for development of 
technologies for the reduction and/or elimination of production of 
hazardous wastes and other wastes; and

 (i)  Such other matters as the Conference of the Parties shall deem 
relevant.

4.  The Parties, consistent with national laws and regulations, shall ensure 
that copies of each notification concerning any given transboundary 
movement of hazardous wastes or other wastes, and the response to it,  
are sent to the Secretariat when a Party considers that its environment 
may be affected by that transboundary movement has requested that this 
should be done.

ARTICLE 14
FINANCIAL ASPECTS

1.  The Parties agree that, according to the specific needs of different 
regions and subregions, regional or sub-regional centres for training and 
technology transfers regarding the management of hazardous wastes 
and other wastes and the minimization of their generation should be 
established. The Parties shall decide on the establishment of appropriate 
funding mechanisms of a voluntary nature.

ARTICLE 14ARTICLE 14ARTICLE 14
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	 (เอฟ)	 ข้อสนเทศว่าด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเคล่ือนย้ายข้ามแดนและ 

การก�าจดัของเสียอนัตรายและของเสยีอืน่	และข้อสนเทศว่าด้วยมาตรการท่ีได้ด�าเนนิการ

ไปแล้วเพื่อจัดการกับอุบัติเหตุเหล่านั้น

 

	 (จี)	 ข้อสนเทศว่าด้วยทางเลือกในการก�าจัดที่ปฏิบัติอยู่ภายในพื้นที่ภายใต้ขอบเขต

อ�านาจระดับชาติของตน

 

	 (เอช)	 ข้อสนเทศว่าด้วยมาตรการที่ด�าเนินการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการลด 

และ/หรือก�าจัดการก่อให้เกิดของเสียอันตรายและของเสียอื่น	และ

 

	 (ไอ)	เรื่องอื่นซึ่งที่ประชุมรัฐภาคีพิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้อง

4.	 โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับระดับชาต	ิภาคต้ีองประกนัว่าส�าเนาการแจ้ง

เก่ียวกับการให้เคลือ่นย้ายข้ามแดนของของเสยีอนัตรายหรือของเสยีอืน่	และการตอบรบั

การแจ้งนัน้ได้จดัส่งไปให้ส�านกัเลขาธกิาร	เม่ือภาคีพจิารณาแล้วเหน็ว่าสิง่แวดล้อมของตน 

อาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนได้ร้องขอให้กระท�าเช่นนั้น

ข้อ	14

ประเด็นด้านการเงิน

1.	 ภาคเีห็นพ้องตรงกันว่าตามความจ�าเป็นเฉพาะเจาะจงในแต่ละภมิูภาคหรืออนภูุมิภาค

ท่ีแตกต่างกัน	 ควรจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคเพื่อการฝึกอบรมและ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นและการลด

การก่อก�าเนิดของเสีย	ภาคีต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกทางการเงินที่เหมาะสม

โดยสมัครใจ
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2.  The Parties shall consider the establishment of a revolving fund to 
assist on an interim basis in case of emergency situations to minimize 
damage from accidents arising from transboundary movements of 
hazardous wastes and other wastes or during the disposal of those wastes.

ARTICLE 15
CONFERENCE OF THE PARTIES

1.  A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of 
the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director 
of UNEP not later than one year after the entry into force of this Convention. 
Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be  
held at regular intervals to be determined by the Conference at its  
first meeting.

2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held 
at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at 
the written request of any Party, provided that, within six months of the 
request being communicated to them by the Secretariat, it is supported by 
at least one third of the Parties.

3.  The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and  
adopt rules of procedure for itself and for any subsidiary body it may 
establish, as well as financial rules to determine in particular the financial 
participation of the Parties under this Convention.

4.  The Parties at their first meeting shall consider any additional  
measures needed to assist them in fulfilling their responsibilities with 
respect to the protection and the preservation of the marine environment 
in the context of this Convention.

ARTICLE 15ARTICLE 15ARTICLE 15
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2.	 ภาคต้ีองพจิารณาการจดัตัง้กองทุนหมุนเวยีนเพือ่ช่วยเหลอืแบบชัว่คราวในสถานการณ์ 

ฉกุเฉนิ	เพือ่ลดความเสยีหายให้เหลือน้อยทีส่ดุจากอบุตัเิหตทุีเ่กิดขึน้จากการเคล่ือนย้าย

ข้ามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น	 หรือเกิดขึ้นระหว่างการก�าจัดของเสีย 

เหล่านั้น

ข้อ	15

ที่ประชุมรัฐภาคี

1.	 โดยการนี้	 ที่ประชุมรัฐภาคีจึงได้รับการจัดตั้งขึ้น	 การประชุมครั้งแรกของที่ประชุม 

รัฐภาคีต้องจัดขึ้นโดยผู้อ�านวยการบริหารของยูเอ็นอีพี	 ในเวลาไม่เกินหนึ่งปี	 หลังจาก

อนุสัญญาน้ีมีผลใช้บังคับ	 หลังจากนั้นการประชุมสมัยสามัญของที่ประชุมรัฐภาคีจะต้อง

มีขึ้นเป็นประจ�าในช่วงเวลาซึ่งจะก�าหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคีในการประชุมครั้งแรก

2.	 การประชุมสมัยวิสามัญของที่ประชุมรัฐภาคี	 จะต้องจัดขึ้นในช่วงเวลาอ่ืนตามท่ี 

ที่ประชุมอาจเห็นสมควรว่าจ�าเป็นหรือตามค�าร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรของภาคีใด 

โดยมีเงือ่นไขว่าต้องได้รับการสนบัสนนุจากภาคต่ีาง	ๆ 	อย่างน้อยหนึง่ในสามภายในเวลา

หกเดือน	หลังจากที่ภาคีได้รับแจ้งจากส�านักเลขาธิการให้ทราบถึงค�าร้องขอดังกล่าว

3.	 ท่ีประชุมรัฐภาคีต้องตกลงกันโดยฉันทามติและก�าหนดระเบียบข้อบังคับการประชุม

ของที่ประชุมรัฐภาคี	 และขององค์กรย่อยอื่นใดซึ่งที่ประชุมจัดตั้งขึ้น	 รวมทั้งกฎเกณฑ์

ทางการเงิน	ที่ก�าหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมทางด้านการเงินของภาคีภายใต้

อนุสัญญานี้

4.	 ในการประชุมครั้งแรกของที่ประชุมรัฐภาคี	ภาคีต้องพิจารณามาตรการเพิ่มเติมใด	ๆ 	

ที่จ�าเป็นในการช่วยเหลือตนให้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี 

เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริบทของอนุสัญญานี้
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5.  The Conference of the Parties shall keep under continuous review 
and evaluation the effective implementation of this Convention, and, in 
addition, shall:

 (a)  Promote the harmonization of appropriate policies, strategies 
and measures for minimizing harm to human health and the environment 
by hazardous wastes and other wastes;

 (b)  Consider and adopt, as required, amendments to this Convention 
and its annexes, taking into consideration, inter alia, available scientific, 
technical, economic and environmental information;

 (c)  Consider and undertake any additional action that may be 
required for the achievement of the purposes of this Convention in the 
light of experience gained in its operation and in the operation of the 
agreements and arrangements envisaged in Article 11;

 (d)  Consider and adopt protocols as required; and

 (e)  Establish such subsidiary bodies as are deemed necessary for the 
implementation of this Convention.

6.  The United Nations, its specialized agencies, as well as any State not 
Party to this Convention, may be represented as observers at meetings 
of the Conference of the Parties. Any other body or agency, whether  
national or international, governmental or non-governmental, qualified  
in fields relating to hazardous wastes or other wastes which has informed 
the Secretariat of its wish to be represented as an observer at a meeting  
of the Conference of the Parties, may be admitted unless at least one  
third of the Parties present object. The admission and participation of 
observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the 
Conference of the Parties.
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5.	 ที่ประชุมรัฐภาคีต้องติดตามทบทวนและประเมินผลการอนุวัติตามอนุสัญญานี ้

อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้ต้อง

 

	 (เอ)	 สนับสนุนการประสานนโยบายที่เหมาะสม	 กลยุทธ์และมาตรการส�าหรับการ 

ลดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดจากของเสียอันตราย	และ

ของเสียอื่น

 

	 (บี)	 พิจารณาและรับรองการแก้ไขของอนุสัญญานี้	 และภาคผนวกตามท่ีจ�าเป็น 

โดยค�านึงถึงไม่เฉพาะแต่ข้อสนเทศด้านวิทยาศาสตร์	วิชาการ	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม

 

	 (ซี)	 พิจารณาและด�าเนินการใดๆ	 เพิ่มเติมซึ่งอาจจ�าเป็นต้องกระท�าเพื่อให้ 

บรรลุผลส�าเร็จตามความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การด�าเนินการดังกล่าว	 และการด�าเนินการตามความตกลงและข้อตกลงท่ีระบุไว้ใน 

ข้อ	11

 

	 (ดี)	พิจารณาและรับรองพิธีสารตามที่จ�าเป็น	และ

 

	 (อี)	จัดตั้งองค์กรย่อยตามที่เห็นสมควรว่าจะเป็นไปเพื่อการอนุวัติตามอนุสัญญานี้

6.	 สหประชาชาติ	 ทบวงการช�านัญพิเศษของสหประชาชาติ	 ตลอดจนรัฐใดท่ีมิใช่ภาคี

ของอนสุญัญานี	้อาจส่งผูแ้ทนเข้าร่วมในการประชมุรัฐภาคีในฐานะผูส้งัเกตการณ์	องค์กร

หรือหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ	หรือระดับระหว่างประเทศ	รัฐบาลหรือมิใช่รัฐบาล	

ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาที่เก่ียวข้องกับของเสียอันตราย	 หรือของเสียอื่น	 ซึ่งได้

แจ้งส�านักเลขาธิการทราบความประสงค์ที่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ ์

ในการประชมุรัฐภาค	ีซึง่อาจได้รบัอนญุาตให้เข้าประชมุ	เว้นแต่ภาคอีย่างน้อยหนึง่ในสาม

ที่เข้าประชุมคัดค้านการได้รับอนุญาต	 และการเข้าร่วมประชุมของผู ้สังเกตการณ์ 

ให้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับการประชุม	ซึ่งที่ประชุมรัฐภาคีได้ก�าหนดขึ้น
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7.  The Conference of the Parties shall undertake three years after the 
entry into force of this Convention, and at least every six years thereafter, 
an evaluation of its effectiveness and, if deemed necessary, to consider 
the adoption of a complete or partial ban of transboundary movements 
of hazardous wastes and other wastes in light of the latest scientific, 
environmental, technical and economic information.

ARTICLE 16
SECRETARIAT

1.  The functions of the Secretariat shall be:

 (a)  To arrange for and service meetings provided for in Articles 15 
and 17;

 (b)  To prepare and transmit reports based upon information received 
in accordance with Articles 3, 4, 6, 11 and 13 as well as upon information 
derived from meetings of subsidiary bodies established under Article 
15 as well as upon, as appropriate, information provided by relevant  
intergovernmental and non-governmental entities;

 (c)  To prepare reports on its activities carried out in implementation 
of its functions under this Convention and present them to the Conference 
of the Parties;

 (d)  To ensure the necessary coordination with relevant international 
bodies, and in particular to enter into such administrative and contractual 
arrangements as may be required for the effective discharge of its function;

 

ARTICLE 16ARTICLE 16ARTICLE 16
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7.	 ท่ีประชุมรัฐภาคีต้องด�าเนินการในช่วงเวลาสามปีหลังจากอนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับ	

และอย่างน้อยทุกหกปีหลังจากนั้น	 เพื่อประเมินประสิทธิผลของอนุสัญญา	และหากเห็น

สมควรว่าจ�าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาการห้ามโดยสิ้นเชิง	 หรือห้ามเพียงบางส่วนส�าหรับ 

การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายและของเสียอื่น	 โดยค�านึงถึงข้อสนเทศล่าสุด

ด้านวิทยาศาสตร์	สิ่งแวดล้อม	เทคนิควิชาการ	และเศรษฐกิจ

ข้อ	16

ส�านักเลขาธิการ

1.	 หน้าที่ของส�านักเลขาธิการ	คือ

	 (เอ)	จัดการประชุมและให้บริการต่าง	ๆ	ส�าหรับการประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ	15	

และข้อ	17

 

	 (บี)	จัดเตรียมและส่งรายงานโดยอาศัยข้อสนเทศที่ได้รับตามข้อ	 3,	 4,	 6,	 11 

และข้อ	 13	 รวมท้ังข้อสนเทศท่ีได้จากการประชุมองค์กรย่อยซึ่งจัดตั้งข้ึนตามข้อ	 15 

รวมทั้งข้อสนเทศที่ได้จากองค์กรระหว่างประเทศท่ีเป็นรัฐบาลและมิใช่รัฐบาลตาม 

ความเหมาะสม

	 (ซี)	จัดเตรียมรายงานเก่ียวกับกิจกรรมซ่ึงได้ด�าเนินงานตามหน้าท่ีของตนภายใต้

อนุสัญญานี้และน�าเสนอรายงานต่อที่ประชุมรัฐภาคี;

 

	 (ดี)	ประกันว่าจะมีการประสานงานท่ีจ�าเป็นกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าข้อตกลงด้านการบริหาร	และในรูปของสัญญา	ตามที่เห็น

จ�าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนมีประสิทธิผล
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 (e)  To communicate with focal points and competent authorities 
established by the Parties in accordance with Article 5 of this Convention;

 (f )  To compile information concerning authorized national sites and 
facilities of Parties available for the disposal of their hazardous wastes and 
other wastes and to circulate this information among Parties;

 (g)  To receive and convey information from and to Parties on:
 - sources of technical assistance and training;
 - available technical and scientific know-how;
 - sources of advice and expertise; and
 - availability of resources

 with a view to assisting them, upon request, in such areas as:

 -  the handling of the notification system of this Convention;
 -  the management of hazardous wastes and other wastes;
 -  environmentally sound technologies relating to hazardous
  wastes and other wastes; such as low- and non-waste   
  technology;
 -  the assessment of disposal capabilities and sites;
 -  the monitoring of hazardous wastes and other wastes; and
 -  emergency responses;

 (h)  To provide Parties, upon request, with information on consultants 
or consulting firms having the necessary technical competence in the 
field, which can assist them to examine a notification for a transboundary 
movement, the concurrence of a shipment of hazardous wastes or  
other wastes with the relevant notification, and/or the fact that the  
proposed disposal facilities for hazardous wastes or other wastes are  
environmentally sound, when they have reason to believe that the wastes 
in question
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	 (อี)	 ติดต่อกับศูนย์ประสานงานและหน่วยงานผู้มีอ�านาจซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยภาค	ี ตาม 

ข้อ	5	ของอนุสัญญานี้

 (เอฟ)	 รวบรวมข้อสนเทศที่เก่ียวข้องกับสถานที่ก�าจัดที่ได้รับอนุญาตและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกในประเทศของภาคีทีมี่อยูส่�าหรับการก�าจดัของเสียอนัตรายและของเสยีอืน่

ของตนและแจ้งเวียนข้อสนเทศนี้ให้แก่ภาคีได้รับทราบ

	 (จี)	รับและส่งข้อสนเทศจากและให้ภาคีเกี่ยวกับ

	 	 -	 แหล่งความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการและการฝึกอบรม

	 	 -		 ความรู้ทางเทคนิควิชาการและวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่

	 	 -		 แหล่งให้ค�าแนะน�า	และความรู้ความช�านาญ	และ

	 	 -		 ทรัพยากรที่มีอยู่ในด้านต่าง	ๆ

    

	 	 โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือภาคี	เมื่อได้รับการร้องขอในด้านต่าง	ๆ	เช่น

   

	 	 -	 การจัดการระบบการแจ้งตามอนุสัญญานี้

	 	 -	 การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น

	 	 -	 เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมซึ่งเก่ียวข้องกับของเสียอันตรายและ 

	 	 	 ของเสียอื่น	 เช่น	 เทคโนโลยีที่ท�าให้เกิดของเสียในปริมาณน้อยและที่ไม่ก่อ 

	 	 	 ให้เกิดของเสีย

	 	 -	 การประเมินความสามารถในการก�าจัดและสถานที่ก�าจัด

	 	 -	 การติดตามตรวจสอบของเสียอันตรายและของเสียอื่น	และ

	 	 -	 การตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน

 

	 (เอช)	ให้ข้อสนเทศแก่ภาคีเม่ือได้รบัการร้องขอเก่ียวกบัท่ีปรึกษาหรอืบริษทัท่ีปรึกษา

ท่ีมีความสามารถทางเทคนิควิชาการท่ีจ�าเป็นในสาขาซึ่งสามารถช่วยเหลือภาคี 

ในการพิจารณาตรวจสอบการแจ้งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้ามแดน	 ความสอดคล้อง 

ในการขนส่งของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นกับการแจ้งที่เกี่ยวข้อง	และ/หรือข้อเท็จจริง

เก่ียวกับสถานที่ก�าจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เมื่อภาคีมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าของเสียที่กล่าวถึง
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will not be managed in an environmentally sound manner. Any such 
examination would not be at the expense of the Secretariat;

 (i)  To assist Parties upon request in their identification of cases of 
illegal traffic and to circulate immediately to the Parties concerned any 
information it has received regarding illegal traffic;

 (j)  To co-operate with Parties and with relevant and competent 
international organizations and agencies in the provision of experts and 
equipment for the purpose of rapid assistance to States in the event of an 
emergency situation; and

 (k)  To perform such other functions relevant to the purposes of this 
Convention as may be determined by the Conference of the Parties.

2.  The secretariat functions will be carried out on an interim basis by 
UNEP until the completion of the first meeting of the Conference of the 
Parties held pursuant to Article 15.

3.  At its first meeting, the Conference of the Parties shall designate the 
Secretariat from among those existing competent intergovernmental 
organizations which have signified their willingness to carry out the 
secretariat functions under this Convention. At this meeting, the 
Conference of the Parties shall also evaluate the implementation by the 
interim Secretariat of the functions assigned to it, in particular under 
paragraph 1 above, and decide upon the structures appropriate for  
those functions.
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จะไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การตรวจสอบเช่นว่าใด	ๆ	จะไม่เป็น

ค่าใช้จ่ายของส�านักเลขาธิการ

 

	 (ไอ)	ช่วยเหลือภาคเีม่ือได้รบัการร้องขอในการระบุกรณกีารขนย้ายอย่างผดิกฎหมาย 

และแจ้งเวียนโดยทันทีให้ภาคีท่ีเก่ียวข้องทราบถึงข้อสนเทศใดก็ตามที่ตนได้รับเก่ียวกับ

การขนย้ายอย่างผิดกฎหมาย

	 (เจ)		ร่วมมือกบัภาคีและองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานทีมี่อ�านาจท่ีเกีย่วข้อง

ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือโดย

เร็วแก่รัฐเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น	และ

	 (เค)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้	ตามที่ที่ประชุม

รัฐภาคีอาจพิจารณาก�าหนด

2.	 ยูเอ็นอีพีจะปฏิบัติหน้าที่เป็นส�านักเลขาธิการเป็นการชั่วคราวไปจนกว่าจะส้ินสุด 

การประชุมครั้งแรกของที่ประชุมรัฐภาคี	ซึ่งจัดขึ้นตามข้อ	15

3.	 ในการประชุมครั้งแรก	 ที่ประชุมรัฐภาคีต้องแต่งตั้งส�านักเลขาธิการจากองค์กร 

ระหว่างประเทศที่มีความสามารถท่ีมีอยู่	 ซ่ึงได้แสดงความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของ 

ส�านักเลขาธิการภายใต้อนุสัญญาน้ีในการประชุมคร้ังนี้	 ที่ประชุมรัฐภาคีจะประเมินผล 

การปฏิบัติงานของเลขาธิการชั่วคราวในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยโดยเฉพาะภายใต้

วรรค	1	ข้างต้น	และจะพิจารณาก�าหนดโครงสร้างที่เหมาะสมส�าหรับหน้าที่ดังกล่าว
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ARTICLE 17
AMENDMENT OF THE CONVENTION

1.  Any Party may propose amendments to this Convention and any 
Party to a protocol may propose amendments to that protocol. Such 
amendments shall take due account, inter alia, of relevant scientific and 
technical considerations.

2.  Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the 
Conference of the Parties. Amendments to any protocol shall be adopted 
at a meeting of the Parties to the protocol in question. The text of any 
proposed amendment to this Convention or to any protocol, except as 
may otherwise be provided in such protocol, shall be communicated to the 
Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it 
is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed 
amendments to the Signatories to this Convention for information.

3.  The Parties shall make every effort to reach agreement on any  
proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts 
at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the 
amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority 
vote of the Parties present and voting at the meeting, and shall be 
submitted by the Depositary to all Parties for ratification, approval, formal 
confirmation or acceptance.

4.  The procedure mentioned in paragraph 3 above shall apply to 
amendments to any protocol, except that a two-thirds majority of the 
Parties to that protocol present and voting at the meeting shall suffice  
for their adoption.

ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17ARTICLE 17
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ข้อ	17

การแก้ไขอนุสัญญา

1.	 ภาคีใดอาจเสนอขอแก้ไขอนุสัญญานี้ได้และภาคีใดของพิธีสารอาจเสนอขอแก้ไข

พิธีสารน้ัน	 การแก้ไขเช่นว่าจะต้องค�านึงถึงข้อพิจารณาด้านต่าง	 ๆ	 ไม่เฉพาะแต่ข้อ

พิจารณาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้อง

2.	 การแก้ไขอนุสัญญานี้จะต้องได้รับการรับรองในการประชุมของท่ีประชุมรัฐภาคี 

การแก้ไขพิธีสารใด	ๆ	ต้องได้รับการรับรองในการประชุมของภาคีพิธีสารนั้น	ตัวบทของ

การแก้ไขใดต่ออนสุญัญานีห้รือพธิสีารใด	ๆ 	เว้นแต่ทีอ่าจก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ในพธิสีาร

เช่นว่า	 ส�านักเลขาธิการจะต้องแจ้งตัวบทการแก้ไขให้ภาคีอย่างน้อยหกเดือนก่อนการ

ประชุมสมัยที่จะมีการพิจารณาการแก้ไขน้ัน	 และส�านักเลขาธิการจะต้องแจ้งการแก้ไข 

ไปยังประเทศผู้ลงนามในอนุสัญญาเพื่อรับทราบด้วย

3.	 ภาคีต่าง	 ๆ	 ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะบรรลุความตกลงเกี่ยวกับการแก้ไขใด	 ๆ 

ต่ออนุสัญญานี้โดยฉันทามติ	 หากความพยายามเพื่อให้ได้ฉันทามติไม่ประสบผลและ 

ไม่สามารถบรรลุความตกลงกันได้	 ให้ใช้วิธีสุดท้ายรับรองการแก้ไขนั้นโดยการ 

ลงคะแนนเสยีงข้างมากสามในส่ีของภาคีท่ีเข้าร่วมประชมุและลงคะแนนเสยีง	และจะต้อง 

ได้รับการเสนอโดยผู้เก็บรักษาอนุสัญญาไปยังภาคีท้ังปวงเพื่อการให้สัตยาบัน	 การให้ 

ความเห็นชอบ	การยืนยัน	หรือการยอมรับอย่างเป็นทางการ

4.	 วิธีด�าเนินการที่กล่าวถึงในวรรค	3	ข้างต้น	จะต้องใช้กับการแก้ไขพิธีสารใด	ๆ	ด้วย 

เว้นแต่การรบัรองการแก้ไขพธิสีารต้องใช้คะแนนเสยีงข้างมากสองในสามของภาคพีธิสีาร

ที่เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง

14-0730(001-097).indd   79 9/29/57 BE   11:32 AM



80

BASEL CONVENTION

| 43

5.  Instruments of ratification, approval, formal confirmation or  
acceptance of amendments shall be deposited with the Depositary. 
Amendments adopted in accordance with paragraphs 3 or 4 above shall 
enter into force between Parties having accepted them on the ninetieth 
day after the receipt by the Depositary of their instrument of ratification, 
approval, formal confirmation or acceptance by at least three-fourths 
of the Parties who accepted them or by at least two thirds of the Parties  
to the protocol concerned who accepted them, except as may otherwise 
be provided in such protocol. The amendments shall enter into force 
for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its 
instrument of ratification, approval, formal confirmation or acceptance of 
the amendments.

6.  For the purpose of this Article, “Parties present and voting” means 
Parties present and casting an affirmative or negative vote.

ARTICLE 18
ADOPTION AND AMENDMENT OF ANNEXES

1.  The annexes to this Convention or to any protocol shall form an 
integral part of this Convention or of such protocol, as the case may be and, 
unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention or its 
protocols constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. 
Such annexes shall be restricted to scientific, technical and administrative 
matters.

2.  Except as may be otherwise provided in any protocol with respect to 
its annexes, the following procedure shall apply to the proposal, adoption 
and entry into force of additional annexes to this Convention or of annexes 
to a protocol:

ARTICLE 18ARTICLE 18ARTICLE 18
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5.	 ให้เก็บรักษาสัตยาบันสาร	 สารให้ความเห็นชอบ	 สารยืนยันหรือสารยอมรับอย่าง 

เป็นทางการของการแก้ไขไว้กับผู้เก็บรักษา	 การแก้ไขท่ีได้รับการรับรองตามวรรค	 3 

หรือวรรค	 4	 ข้างต้น	 จะมีผลใช้บังคับระหว่างภาคีท่ีได้ให้การยอมรับในวันท่ีเก้าสิบ 

หลงัจากทีผู่เ้ก็บรกัษาได้รับสตัยาบนัสาร	สารให้ความเหน็ชอบ	สารยนืยันหรอืสารยอมรบั

อย่างเป็นทางการจากภาคอีย่างน้อยสามในสีข่องภาคีทีไ่ด้ยอมรับการแก้ไข	หรืออย่างน้อย

สองในสามของภาคีพิธีสารท่ีเก่ียวข้องที่ยอมรับการแก้ไข	 ยกเว้นจะเป็นไปตามท่ีอาจ

ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพิธีสารเช่นว่า	การแก้ไขต้องมีผลใช้บังคับกับภาคีอื่นใดในวันที่

เก้าสิบหลงัจากภาคนีัน้มอบสตัยาบันสาร	สารให้ความเหน็ชอบ	สารยนืยนัหรือสารยอมรับ

อย่างเป็นทางการของการแก้ไขต่อผู้เก็บรักษา

6.	 เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้	“ภาคีที่เข้าประชุมและลงคะแนนเสียง”	หมายถึง	ภาคี

ที่อยู่ในที่ประชุมและลงคะแนนเสียงยอมรับหรือปฏิเสธ

ข้อ	18

การรับรองและการแก้ไขภาคผนวก

1.	 ภาคผนวกของอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใด	ๆ	ประกอบเป็นส่วนเดียวกันกับอนุสัญญา

นี้หรือพิธีสารดังกล่าว	 แล้วแต่กรณีและเว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง 

การอ้างถึงอนุสัญญาน้ีหรือพิธีสารของอนุสัญญานี้เท่ากับเป็นการอ้างถึงภาคผนวกใด 

ของอนุสัญญาหรือพิธีสารนั้นด้วย	 ภาคผนวกดังกล่าวจะต้องจ�ากัดอยู่เฉพาะในเร่ืองท่ี 

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	เทคนิควิชาการและการบริหาร

2.		 เว้นแต่อาจมีการบัญญตัไิว้เป็นอย่างอืน่ในพธิสีารใด	ๆ 	เกีย่วกับภาคผนวกของพธิสีาร

นัน้	ให้ใช้วิธดี�าเนนิการต่อไปนีกั้บข้อเสนอ	การรับรอง	และการมีผลใช้บังคับของภาคผนวก

เพิ่มเติมในอนุสัญญานี้หรือภาคผนวกของพิธีสาร
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 (a) Annexes to this Convention and its protocols shall be proposed 
and adopted according to the procedure laid down in Article 17,  
paragraphs 2, 3 and 4;

 (b) Any Party that is unable to accept an additional annex to this 
Convention or an annex to any protocol to which it is party shall so 
notify the Depositary, in writing, within six months from the date of the 
communication of the adoption by the Depositary. The Depositary shall 
without delay notify all Parties of any such notification received. A Party 
may at any time substitute an acceptance for a previous declaration of 
objection and the annexes shall thereupon enter into force for that Party;

 (c)  On the expiry of six months from the date of the circulation of the 
communication by the Depositary, the annex shall become effective for all 
Parties to this Convention or to any protocol concerned, which have not 
submitted a notification in accordance with the provision of subparagraph 
(b) above.

3.  The proposal, adoption and entry into force of amendments to 
annexes to this Convention or to any protocol shall be subject to the  
same procedure as for the proposal, adoption and entry into force 
of annexes to the Convention or annexes to a protocol. Annexes and 
amendments thereto shall take due account, inter alia, of relevant 
scientific and technical considerations.

4.  If an additional annex or an amendment to an annex involves 
an amendment to this Convention or to any protocol, the additional  
annex or amended annex shall not enter into force until such time the 
amendment to this Convention or to the protocol enters into force.
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	 (เอ)		 ภาคผนวกของอนุสัญญานี้	 หรือภาคผนวกของพิธีสารต้องได้รับการเสนอและ

รับรองตามวิธีการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ในข้อ	17	วรรค	2,	3	และ	4

 

	 (บี)	ภาคีใด	ๆ 	ทีไ่ม่สามารถยอมรับภาคผนวกเพิม่เตมิของอนสุญัญานีห้รือภาคผนวก

ของพิธีสารใด	ๆ	ภาคีนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้เก็บรักษาเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหกเดือน 

นับจากวันที่ที่ผู้เก็บรักษาแจ้งให้ทราบถึงการให้การรับรองนั้น	ผู้เก็บรักษาต้องแจ้งไปยัง

ภาคีทั้งปวงโดยไม่ชักช้าถึงหนังสือแจ้งที่ได้รับเช่นว่านั้น	 ภาคีอาจให้การยอมรับแทน 

การประกาศคัดค้านก่อนหน้านั้นเม่ือใดก็ได้	 และภาคผนวกนั้นต้องมีผลใช้บังคับต่อ 

ภาคีนั้น

 

	 (ซี)	เม่ือครบก�าหนดหกเดือนนับจากวันที่ผู้เก็บรักษาได้แจ้งให้ทราบภาคผนวกนั้น

ต้องมีผลใช้บังคับแก่ภาคีทั้งปวงของอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใด	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องซึ่งมิได้ 

มีหนังสือแจ้งตามบทบัญญัติของอนุสัญญาวรรค	(บี)	ข้างต้น

3.	 ให้ข้อเสนอ	การรับรอง	และการมีผลใช้บังคับของการแก้ไขภาคผนวกของอนุสัญญา

นี้หรือพิธีสารใด	 ๆ	 ต้องอยู่ภายใต้วิธีด�าเนินการเดียวกันกับข้อเสนอ	 การรับรอง	 และ 

การมีผลใช้บังคับของภาคผนวกของอนุสัญญาหรือภาคผนวกของพิธีสาร	ภาคผนวก 

และการแก้ไขต้องค�านึงตามสมควร	 ไม่เฉพาะแต่ข้อพิจารณาทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้อง

4.	 หากภาคผนวกทีเ่พิม่เตมิหรือการแก้ไขภาคผนวกเก่ียวข้องกับการแก้ไขอนสุญัญานี้

หรือพิธีสารใด	ๆ	ภาคผนวกท่ีเพิ่มเติมหรือการแก้ไขภาคผนวกดังกล่าว	 จะต้องไม่มีผล 

ใช้บังคับจนกว่าการแก้ไขอนุสัญญานี้หรือพิธีสารมีผลใช้บังคับ
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ARTICLE 19
VERIFICATION

 Any Party which has reason to believe that another Party is acting or 
has acted in breach of its obligations under this Convention may inform 
the Secretariat thereof, and in such an event, shall simultaneously and 
immediately inform, directly or through the Secretariat, the Party against 
whom the allegations are made. All relevant information should be 
submitted by the Secretariat to the Parties.

ARTICLE 20
SETTLEMENT OF DISPUTES

1.  In case of a dispute between Parties as to the interpretation or 
application of, or compliance with, this Convention or any protocol 
thereto, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or 
any other peaceful means of their own choice.

2.  If the Parties concerned cannot settle their dispute through the means 
mentioned in the preceding paragraph, the dispute, if the Parties to the 
dispute agree, shall be submitted to the International Court of Justice 
or to arbitration under the conditions set out in Annex VI on Arbitration. 
However, failure to reach common agreement on submission of the  
dispute to the International Court of Justice or to arbitration shall not 
absolve the Parties from the responsibility of continuing to seek to resolve 
it by the means referred to in paragraph 1.

3.  When ratifying, accepting, approving, formally confirming or acceding 
to this Convention, or at any time thereafter, a State or political and/
or economic integration organization may declare that it recognizes as 
compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any 

ARTICLE 19ARTICLE 19ARTICLE 19ARTICLE 19

ARTICLE 20ARTICLE 20ARTICLE 20
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ข้อ	19

การตรวจสอบ

	 ภาคใีดท่ีมีเหตผุลซึง่เชือ่ได้ว่าภาคอีืน่ก�าลังกระท�าหรือได้กระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืน

ข้อบัญญัติภายใต้อนุสัญญานี้	อาจแจ้งส�านักเลขาธิการในเรื่องดังกล่าว	และในเหตุการณ์

เช่นนั้นต้องแจ้งภาคีท่ีถูกกล่าวหาในเวลาเดียวกันและในทันทีโดยตรงหรือโดยผ่าน 

ส�านักเลขาธิการ	 ส�านักเลขาธิการควรส่งข้อสนเทศท่ีเก่ียวข้องท้ังปวงให้ภาคีต่าง	 ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ	20

การระงับข้อพิพาท

1.	 ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทระหว่างภาคีเก่ียวกับการตีความ	 หรือการใช้	 หรือการปฏิบัติ 

ตามอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใด	ๆ 	ภาคีต้องหาทางระงับข้อพิพาทโดยการเจรจา	หรือด้วย

สันติวิธีอื่นใดตามที่ภาคีเหล่านั้นจะเลือก

2.	 หากภาคีที่เก่ียวข้องไม่สามารถระงับข้อพิพาทโดยวิธีดังกล่าวในวรรคก่อนหน้านี้ได	้

และหากภาคีท่ีมีข้อพิพาทตกลงกันให้เสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

หรืออนุญาโตตุลาการภายใต้เง่ือนไขที่ระบุไว้ในภาคผนวก	 6	 ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ	

อย่างไรก็ตาม	 การไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ในการเสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศหรืออนุญาโตตุลาการ	 จะไม่ท�าให้ภาคีพ้นจากความรับผิดชอบที่จะต้อง

แสวงหาทางระงับข้อพิพาทต่อไปโดยวิธีที่อ้างถึงในวรรค	1

3.	 เม่ือมีการให้สัตยาบัน	 การยอมรับ	 การเห็นชอบ	 การยืนยันอย่างเป็นทางการหรือ

ภาคยานุวัติอนุสัญญานี้	 หรือในเวลาอื่นใดก็ตามหลังจากนั้น	 รัฐหรือองค์การเพื่อ 

การบูรณาการทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจอาจประกาศว่าตนยอมรับการบังคับ

โดยอัตโนมัติ	และโดยปราศจากความตกลงพิเศษตามที่บังคับกับ	
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Party accepting the same obligation:

 (a)  submission of the dispute to the International Court of Justice; 
and/or

 (b)  arbitration in accordance with the procedures set out in Annex VI.

Such declaration shall be notified in writing to the Secretariat which shall 
communicate it to the Parties.

ARTICLE 21
SIGNATURE

 This Convention shall be open for signature by States, by Namibia, 
represented by the United Nations Council for Namibia, and by political 
and/or economic integration organizations, in Basel on 22 March 1989,  
at the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland in Berne from 
23 March 1989 to 30 June 1989 and at United Nations Headquarters in 
New York from 1 July 1989 to 22 March 1990.

ARTICLE 22
RATIFICATION, ACCEPTANCE, FORMAL CONFIRMATION 
OR APPROVAL

1.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or 
approval by States and by Namibia, represented by the United Nations 
Council for Namibia, and to formal confirmation or approval by political 
and/or economic integration organizations. Instruments of ratification, 
acceptance, formal confirmation, or approval shall be deposited with  
the Depositary.

ARTICLE 21ARTICLE 21ARTICLE 21

ARTICLE 22ARTICLE 22ARTICLE 22
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ภาคีใด	ๆ	ที่ยอมรับพันธกรณีเดียวกัน

 

	 (เอ)		การเสนอข้อพิพาทต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ	และ/หรือ

 

	 (บี)	การอนุญาโตตุลาการตามวิธีด�าเนินการที่ระบุไว้ในภาคผนวก	6

 

การประกาศเช่นว่านั้นจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังส�านักเลขาธิการเพื่อให้มี 

การแจ้งการประกาศนั้นต่อภาคีทั้งปวง

ข้อ	21

การลงนาม

	 อนสัุญญานีจ้ะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐ	โดยนามิเบีย	ซึง่ท�าหน้าทีแ่ทนโดยคณะมนตรี

สหประชาชาติส�าหรับนามิเบีย	 และโดยองค์การเพื่อการบูรณาการทางการเมือง 

และ/หรือทางเศรษฐกิจ	ณ	 เมืองบาเซล	 ในวันท่ี	 22	 มีนาคม	 ค.ศ.1989	 ท่ีกระทรวง 

การต่างประเทศของสมาพันธรัฐสวิส	ณ	กรุงเบิร์น	ตั้งแต่วันที่	23	มีนาคม	ค.ศ.1989	ถึง

วันที่	30	มิถุนายน	ค.ศ.1989	และที่ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ	ณ	กรุงนิวยอร์ก	ตั้งแต่

วันที่	1	กรกฎาคม	ค.ศ.1989	ถึงวันที่	22	มีนาคม	ค.ศ.1990

ข้อ	22

การให้สัตยาบัน	การยอมรับ	การยืนยันหรือการให้ความเห็นชอบ

อย่างเป็นทางการ

1.	 อนุสัญญานี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบัน	 การยอมรับ	 หรือการให้ความเห็นชอบ 

โดยรัฐและโดยนามิเบีย	 ซึ่งท�าหน้าที่แทนโดยคณะมนตรีสหประชาชาติส�าหรับนามิเบีย	

และได้รับการยืนยันหรือการให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากองค์การเพื่อ 

การบูรณาการทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ	 สัตยาบันสาร	 สารการยอมรับ 

สารการยืนยันหรือสารการให้ความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจะต้องส่งมอบให้กับ 

ผู้เก็บรักษา

14-0730(001-097).indd   87 9/29/57 BE   11:32 AM



88

BASEL CONVENTION

| 47

2.  Any organization referred to in paragraph 1 above which becomes a 
Party to this Convention without any of its member States being a Party 
shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of 
such organizations, one or more of whose member States is a Party to the 
Convention, the organization and its member States shall decide on their 
respective responsibilities for the performance of their obligations under 
the Convention. In such cases, the organization and the member States 
shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3.  In their instruments of formal confirmation or approval, the 
organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of 
their competence with respect to the matters governed by the Convention. 
These organizations shall also inform the Depositary, who will inform the 
Parties of any substantial modification in the extent of their competence.

ARTICLE 23
ACCESSION

1.  This Convention shall be open for accession by States, by Namibia, 
represented by the United Nations Council for Namibia, and by political 
and/or economic integration organizations from the day after the date  
on which the Convention is closed for signature. The instruments of 
accession shall be deposited with the Depositary.

2.  In their instruments of accession, the organizations referred to in 
paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with 
respect to the matters governed by the Convention. These organizations 
shall also inform the Depositary of any substantial modification in the 
extent of their competence.

3.  The provisions of Article 22, paragraph 2, shall apply to political and/or 
economic integration organizations which accede to this Convention.

ARTICLE 23ARTICLE 23ARTICLE 23
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2.	 องค์การใดที่อ้างถึงในวรรค	 1	 ข้างต้น	 ซึ่งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญานี้โดยที่ไม่มี 

รัฐสมาชกิใดของตนเป็นภาคี	ต้องผกูพนัโดยพนัธกรณทีัง้ปวงภายใต้อนสุญัญานี	้ในกรณี

ขององค์การเช่นนั้นหากมีรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งหรือมากกว่าขององค์การนั้นเป็นภาคี

อนุสัญญา	องค์การนั้นหรือรัฐสมาชิกต้องตัดสินใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามพนัธกรณภีายใต้อนสุญัญา	ในกรณเีช่นว่านัน้	องค์การและรฐัสมาชกิจะต้องไม่ใช้สิทธิ 

ภายใต้อนุสัญญานี้ไปพร้อม	ๆ	กัน

3.	 ในสารให้การยืนยันหรือความเห็นชอบอย่างเป็นทางการของตน	องค์การใดที่อ้างถึง

ในวรรค	 1	 ข้างต้น	 ต้องประกาศขอบเขตอ�านาจของตนในส่วนท่ีเก่ียวกับเร่ืองต่าง	 ๆ 

ท่ีก�าหนดโดยอนุสัญญา	 องค์การเหล่านี้ต้องแจ้งผู ้เก็บรักษาให้แจ้งภาคีทราบถึง 

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญใดเกี่ยวกับขอบเขตกรอบอ�านาจของตนด้วย

ข้อ	23

ภาคยานุวัติ

1.	 อนุสัญญานี้ต้องเปิดให้ภาคยานุวัติโดยรัฐ	 โดยนามิเบีย	 ซ่ึงท�าหน้าท่ีแทนโดย 

คณะมนตรสีหประชาชาตสิ�าหรับนามิเบียและโดยองค์การเพือ่การบูรณาการทางการเมือง

และ/หรอืทางเศรษฐกจิ	ตัง้แต่วนัหลงัจากวนัทีอ่นสุญัญานีปิ้ดให้มีการลงนาม	ภาคยานวุตัิ

สารต้องส่งมอบไว้กับผู้เก็บรักษา

2.	 ในภาคยานวุตัสิารของตน	องค์การใดทีอ้่างถงึในวรรค	1	ข้างต้น	ต้องประกาศขอบเขต

กรอบอ�านาจของตนในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง	ๆ 	ที่ก�าหนดโดยอนุสัญญา	องค์การเหล่านี้

ต้องแจ้งผู้เก็บรักษาทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญใดในขอบเขตกรอบอ�านาจของตน

3.	 บทบัญญัติของข้อ	 22	 วรรค	 2	 ต้องใช้กับองค์การเพื่อการบูรณาการทางการเมือง 

และ/หรือทางเศรษฐกิจซึ่งภาคยานุวัติในอนุสัญญานี้
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ARTICLE 24
RIGHT TO VOTE

1.  Except as provided for in paragraph 2 below, each Contracting Party  
to this Convention shall have one vote.

2.  Political and/or economic integration organizations, in matters within 
their competence, in accordance with Article 22, paragraph 3, and Article 
23, paragraph 2, shall exercise their right to vote with a number of votes 
equal to the number of their member States which are Parties to the 
Convention or the relevant protocol. Such organizations shall not exercise 
their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

ARTICLE 25
ENTRY INTO FORCE

1.  This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the 
date of deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance, 
formal confirmation, approval or accession.

2.  For each State or political and/or economic integration organization 
which ratifies, accepts, approves or formally confirms this Convention or 
accedes thereto after the date of the deposit of the twentieth instrument  
of ratification, acceptance, approval, formal confirmation or accession, it 
shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such 
State or political and/or economic integration organization of its instrument  
of ratification, acceptance, approval, formal confirmation or accession.

3.  For the purpose of paragraphs 1 and 2 above, any instrument 
deposited by a political and/or economic integration organization shall 
not be counted as additional to those deposited by member States of  
such organization.

ARTICLE 24ARTICLE 24ARTICLE 24ARTICLE 24

ARTICLE 25ARTICLE 25
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ข้อ	24

สิทธิในการลงคะแนนเสียง

1.	 เว้นแต่ท่ีได้บัญญัติไว้ในวรรค	 2	 ท้ายนี้	 ให้แต่ละภาคีคู่สัญญาของอนุสัญญาน้ี 

มีหนึ่งคะแนนเสียง

2.	 องค์การเพือ่การบูรณาการทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ	ภายในขอบเขตกรอบ

อ�านาจของตน	ตามข้อ	22	วรรค	3	และข้อ	23	วรรค	2	ต้องใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง

เท่ากับจ�านวนรัฐสมาชิกของตนซ่ึงเป็นภาคีอนุสัญญาหรือพิธีสารท่ีเก่ียวข้อง	 องค์การ 

เช่นว่านั้นต้องไม่ใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงหากรัฐสมาชิกใด	ๆ 	ขององค์การได้ใช้สิทธิ

ของตนไปแล้ว	และในทางกลับกันฉันใดก็ฉันนั้น

ข้อ	25

การมีผลใช้บังคับ

1.	 อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่เก้าสิบหลังจากวันท่ีมีการมอบสัตยาบันสาร	 สาร

การยอมรับ	สารการยืนยันอย่างเป็นทางการ	สารการให้ความเห็นชอบ	หรือภาคยานุวัติ

สารฉบับที่ยี่สิบ

2.	 ส�าหรับแต่ละรัฐหรือองค์การเพื่อการบูรณาการทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ	

ซ่ึงได้ให้สัตยาบัน	 ยอมรับ	 เห็นชอบหรือยืนยันอย่างเป็นทางการอนุสัญญานี้หรือ

ภาคยานุวัติภายหลังจากวันที่ได้มีการมอบสัตยาบันสารสารการยอมรับ	 สารการให้ 

ความเห็นชอบ	สารการยืนยันอย่างเป็นทางการ	หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบอนุสัญญานี ้

จะมีผลใช้บงัคบัในวนัทีเ่ก้าสบิหลังจากวนัทีร่ฐัหรือองค์การเพือ่การบูรณาการทางการเมือง

และ/หรอืทางเศรษฐกิจเช่นว่านัน้ได้มอบสตัยาบันสาร	สารการยอมรับ	สารให้ความเห็นชอบ 

สารการยืนยันอย่างเป็นทางการ	หรือภาคยานุวัติสาร

3.	 เพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรค	1	และวรรค	2	ข้างต้น	สารใด	ๆ 	ที่ได้มอบโดยองค์การ

เพื่อการบูรณาการทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจต้องไม่นับเป็นส่วนเพิ่มเติมจาก

สารที่ได้มอบโดยรัฐสมาชิกขององค์การเช่นว่านั้น
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ARTICLE 26
RESERVATIONS AND DECLARATIONS

1.  No reservation or exception may be made to this Convention.

2.  Paragraph 1 of this Article does not preclude a State or political and/
or economic integration organization, when signing, ratifying, accepting, 
approving, formally confirming or acceding to this Convention, from 
making declarations or statements, however phrased or named, with 
a view, inter alia, to the harmonization of its laws and regulations with 
the provisions of this Convention, provided that such declarations or 
statements do not purport to exclude or to modify the legal effects of the 
provisions of the Convention in their application to that State.

ARTICLE 27
WITHDRAWAL

1.  At any time after three years from the date on which this Convention 
has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the 
Convention by giving written notification to the Depositary.

2.  Withdrawal shall be effective one year from receipt of notification 
by the Depositary, or on such later date as may be specified in the  
notification.

ARTICLE 28
DEPOSITORY

 The Secretary-General of the United Nations shall be the Depository  
of this Convention and of any protocol thereto.

ARTICLE 26ARTICLE 26ARTICLE 26ARTICLE 26

ARTICLE 27ARTICLE 27ARTICLE 27

ARTICLE 28ARTICLE 28ARTICLE 28
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ข้อ	26

ข้อสงวนและค�าประกาศ

1.	 ข้อสงวนหรือข้อยกเว้นต่ออนุสัญญานี้จะกระท�ามิได้

2.	 วรรค	1	ของข้อนี้	มิได้ห้ามรัฐหรือองค์การเพื่อการบูรณาการทางการเมืองและ/หรือ

ทางเศรษฐกิจในขณะที่มีการลงนามการให้สัตยาบัน	 การยอมรับ	 การให้ความเห็นชอบ 

การยืนยันอย่างเป็นทางการ	 หรือการภาคยานุวัติอนุสัญญานี้	 ในการท�าค�าประกาศ 

หรือค�าแถลงไม่ว่าจะใช้ข้อความหรือเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม	 โดยมุ่งในบรรดาสิ่งทั้งหลาย 

ท่ีจะท�าให้กฎหมายและข้อบังคับของตนสอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ 

โดยระบุไว้ว่าค�าประกาศหรือค�าแถลงเช่นว่านั้นจะต้องไม่มีความหมายให้ตัดออกหรือ

เปล่ียนแปลงแก้ไขผลในทางกฎหมายของบทบัญญตัขิองอนสุญัญานีท้ีใ่ช้บังคับกับรัฐนัน้

ข้อ	27

การถอนตัว

1.	 ไม่ว่าในเวลาใด	 ๆ	 ภายหลังจากครบสามปีนับจากวันท่ีอนุสัญญานี้มีผลใช้บังคับ 

แก่ภาคี	 ภาคีนั้นอาจถอนตัวออกจากอนุสัญญาได้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

ต่อผู้เก็บรักษา

2.	 การถอนตัวจะมีผลหลังจากหนึ่งปี	นับจากวันที่ผู้เก็บรักษาได้รับการแจ้งการถอนตัว	

หรือในวันหลังจากนั้นตามที่ระบุไว้ในการแจ้ง

ข้อ	28

ผู้เก็บรักษา

	 เลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญานี้และพิธีสารใด	ๆ	ตามอนุสัญญานี้
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ARTICLE 29
AUTHENTIC TEXTS

 The original Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish 
texts of this Convention are equally authentic.

 IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that 
effect, have signed this Convention.

 Done at Basel on the 22 day of March 1989.

ARTICLE 29ARTICLE 29ARTICLE 29ARTICLE 29
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ข้อ	29

ตัวบทที่ถูกต้อง

	 ต้นฉบับภาษาอาหรับ	 จีน	 อังกฤษ	 ฝร่ังเศส	 รัสเซีย	 และสเปน	 ท่ีเป็นตัวบทของ

อนุสัญญานี้มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน

 

 เพื่อเป็นพยานแก่การนี้	 ผู ้ลงนามข้างท้ายน้ีซึ่งได้รับมอบอ�านาจอย่างถูกต้อง 

เพื่อการนี้	ได้ลงนามในอนุสัญญานี้

 

	 ท�า	ณ	เมืองบาเซล	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	ค.ศ.1989
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ANNEX I

CATEGORIES OF WASTES TO BE CONTROLLED
WASTE STREAMS

Y1 Clinical wastes from medical care in hospitals, 
medical centers and clinics

Y2 Wastes from the production and preparation of 
pharmaceutical products

Y3 Waste pharmaceuticals, drugs and medicines 

Y4 Wastes from the production, formulation and use of biocides 
and phytopharmaceuticals

Y5 Wastes from the manufacture, formulation and use of wood 
preserving chemicals

Y6 Wastes from the production, formulation and use of organic 
solvents

Y7 Wastes from heat treatment and tempering operations 
containing cyanides

Y8 Waste mineral oils unfit for their originally intended use
Y9 Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions

Y10
Waste substances and articles containing or contaminated 
with polychlorinated biphenyls (PCBs) and/or polychlorinated 
terphenyls (PCTs) and/or polybrominated biphenyls (PBBs)

Y11 Waste tarry residues arising from refining, distillation and any 
pyrolytic treatment

Y12 Wastes from production, formulation and use of inks, dyes, 
pigments, paints, lacquers, varnish

Y13 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, 
plasticizers, glues/adhesives

CATEGORIES OF WASTES TO BE CONTROLLEDCATEGORIES OF WASTES TO BE CONTROLLED
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ภาคผนวก 1

ประเภทของของเสียที่ควบคุม

ชนิดของของเสีย

Y1
ของเสียจากการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ศูนย์รักษาพยาบาล และคลินิก

Y2 ของเสียจากการผลิตและเตรียมผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม

Y3 ของเสียจากเภสัชกรรม ยา และเวชกรรม

Y4
ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้สารท�าลายสิ่งมีชีวิต (biocide)
และเภสัชกรรม

Y5 ของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิต การผสม และการใช้สารเคมีรักษาเนื้อไม้

Y6 ของเสียจากการผลิต การผสม หรือการใช้ตัวท�าละลายอินทรีย์

Y7 ของเสียจากการควบคุมระดับความร้อนและการท�าการผสมที่มีไซยาไนด์ประกอบ

Y8 ของเสียจากน�้ามันแร่ที่มีสภาพไม่เหมาะส�าหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิม

Y9 ของเสียอิมัลชันหรือของผสมระหว่างน�้ามัน/น�้า หรือ ไฮโดรคาร์บอน/น�้า

Y10

ของเสียที่เป็นวัตถุและสิ่งของซึ่งมีหรือปนเปื้อนด้วยสารประเภท
โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล (พีซีบี) และ/หรือโพลีคลอริเนทเต็ดเทอร์ฟีนิล (พีซีที)
และ/หรือ โพลีโบรมิเนทเต็ดไบฟีนิล (พีบีบี)

Y11
ของเสียประเภทกากน�้ามันดิบที่เกิดจากโรงกลั่นน�้ามัน กระบวนการกลั่น
และการด�าเนินการด้วยวิธีไพโรไลติก

Y12
ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้หมึก สีย้อม สาร สี น�้ามันครั่ง
และน�้ามันชักเงา

Y13
ของเสียจากการผลิต การผสม หรือการใช้เรซิน ลาเท็กซ์ พลาสติกไซเซอร์ 
กาวหรือผลิตภัณฑ์ประเภทกาว
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Y14

Waste chemical substances arising from research and 
development or teaching activities which are not identified  
and/or are new and whose effects on man and/or the 
environment are not known

Y15 Wastes of an explosive nature not subject to other legislation

Y16 Wastes from production, formulation and use of photographic 
chemicals and processing materials

Y17 Wastes resulting from surface treatment of metals and plastics
Y18 Residues arising from industrial waste disposal operations

WASTES HAVING AS CONSTITUENTS:

Y19 Metal carbonyls
Y20 Beryllium; beryllium compounds
Y21 Hexavalent chromium compounds
Y22 Copper compounds
Y23 Zinc compounds
Y24 Arsenic; arsenic compounds
Y25 Selenium; selenium compounds
Y26 Cadmium; cadmium compounds
Y27 Antimony; antimony compounds
Y28 Tellurium; tellurium compounds
Y29 Mercury; mercury compounds
Y30 Thallium; thallium compounds
Y31 Lead; lead compounds
Y32 Inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride
Y33 Inorganic cyanides
Y34 Acidic solutions or acids in solid form
Y35 Basic solutions or bases in solid form
Y36 Asbestos (dust and fibres)
Y37 Organic phosphorus compounds
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Y14

ของเสียที่เป็นเคมีซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยและการพัฒนาหรือกิจกรรมการสอน
ที่ไม่อาจระบุได้ และ/หรือเป็นสารชนิดใหม่ และผลกระทบต่อมนุษย์และ/หรือ
สิ่งแวดล้อมของสารนั้นยังไม่เป็นที่รับทราบ

Y15 ของเสียที่โดยธรรมชาติสามารถระเบิดได้ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอื่น

Y16
ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสม หรือการใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้อง
กับการถ่ายภาพและวัสดุในการล้างอัดภาพ

Y17 ของเสียที่เป็นผลมาจากการเตรียมผิวหน้าโลหะและพลาสติก

Y18 กากที่เกิดจากการด�าเนินการก�าจัดของเสียอุตสาหกรรม

Y19 โลหะคาร์บอนิล

Y20 เบริลเลียม สารประกอบเบริลเลียม

Y21 สารประกอบโครเมียมเฮกซะวาเลนท์

Y22 สารประกอบทองแดง

Y23 สารประกอบสังกะสี

Y24 สารหนู สารประกอบสารหนู

Y25 ซีลิเนียม สารประกอบซีลิเนียม

Y26 แคดเมียม สารประกอบแคดเมียม

Y27 พลวง สารประกอบพลวง

Y28 เทลลูเรียม สารประกอบเทลลูเรียม

Y29 ปรอท สารประกอบปรอท

Y30 แทลเลียม สารประกอบแทลเลียม

Y31 ตะกั่ว สารประกอบตะกั่ว

Y32 สารประกอบฟลูออรีนอนินทรีย์ ยกเว้น แคลเซียมฟลูออไรด์

Y33 สารไซยาไนด์อนินทรีย์

Y34 สารละลายกรด หรือกรดในรูปของแข็ง

Y35 สารละลายด่าง หรือด่างในรูปของแข็ง

Y36 แอสเบสตอส (ฝุ่นและเส้นใย)

Y37 สารประกอบฟอสฟอรัสอินทรีย์

ของเสียที่มีองค์ประกอบต่อไปนี้
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Y38 Organic cyanides
Y39 Phenols; phenol compounds including chlorophenols
Y40 Ethers
Y41 Halogenated organic solvents
Y42 Organic solvents excluding halogenated solvents
Y43 Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan
Y44 Any congenor of polychlorinated dibenzo-p-dioxin

Y45 Organohalogen compounds other than substances referred to 
in this Annex (e.g. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

 (a)  To facilitate the application of this Convention, and subject to 
paragraphs (b), (c) and (d), wastes listed in Annex VIII are characterized as 
hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention, and 
wastes listed in Annex IX are not covered by Article 1, paragraph 1 (a), of 
this Convention.

 (b)  Designation of a waste on Annex VIII does not preclude, in a 
particular case, the use of Annex III to demonstrate that a waste is not 
hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention. 

 (c)  Designation of a waste on Annex IX does not preclude, in a 
particular case, characterization of such a waste as hazardous pursuant to 
Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention if it contains Annex I material 
to an extent causing it to exhibit an Annex III characteristic.

 (d)  Annexes VIII and IX do not affect the application of Article 1, 
paragraph 1 (a), of this Convention for the purpose of characterization of 
wastes.4

4 The amendment whereby paragraphs (a), (b), (c) and (d) were added to at the end of 
Annex I entered into force on 6 November 1998, six months following the issuance of 
depositary notification C.N.77.1998 of 6 May 1998 (reflecting Decision IV/9, adopted by 
the Conference of the Parties at its fourth meeting). 
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Y38 สารไซยาไนด์อินทรีย์

Y39 ฟีนอล สารประกอบฟีนอล รวมทั้งคลอโรฟีนอล

Y40 อีเทอร์

Y41 ตัวท�าละลายอินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบของฮาโลเจน

Y42 ตัวท�าละลายอินทรีย์ ยกเว้นที่มีองค์ประกอบของฮาโลเจน

Y43 สารใด ๆ (congenor) ของสารโพลีคลอริเนทเต็ดไดเบนโซ-ฟิวเรน

Y44 สารใด ๆ (congenor) ของสารโพลีคลอริเนทเต็ดไดเบนโซ-พารา-ไดออกซิน

Y45
สารประกอบฮาโลเจนอินทรีย์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในภาคผนวกนี้
(อาทิ Y39, Y41, Y42, Y43, Y44) 

 (เอ)  เพือ่อ�านวยความสะดวกในการน�าไปใช้ตามอนสุญัญานี ้และเป็นไปตามวรรค (บี) 

(ซี) และ (ดี) ของเสียที่ระบุไว้ในภาคผนวก 8 มีคุณลักษณะความเป็นอันตรายตามข้อ 1 

วรรค 1 (เอ) ของอนุสัญญานี้ และของเสียที่ระบุไว้ในภาคผนวก 9 ท่ีไม่ครอบคลุม 

โดยข้อ 1 วรรค 1 (เอ) ของอนุสัญญานี้

 (บี) การก�าหนดของเสียอันตรายในภาคผนวก 8 ต้องไม่ห้าม โดยเฉพาะกรณี การใช้

ภาคผนวก 3 เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นของเสียไม่เป็นอันตรายตามข้อ 1 วรรค 1 (เอ) ของ

อนุสัญญานี้

 (ซี) การก�าหนดของเสยีในภาคผนวก 9 ต้องไม่ห้าม โดยเฉพาะกรณ ีคุณลักษณะของ 

ของเสียเช่นว่านั้น เป็นอันตรายตามข้อ 1 วรรค 1 (เอ) ของอนุสัญญานี้ หากว่ามีวัสดุใน

ภาคผนวก 1 จนถึงขอบเขตที่เป็นสาเหตุให้ของเสียแสดงคุณลักษณะความเป็นอันตราย

ตามภาคผนวก 3

 (ดี) ภาคผนวก 8 และภาคผนวก 9 ต้องไม่กระทบต่อการน�าไปใช้ตามข้อ 1 วรรค 1 

(เอ) ของอนุสัญญานี้ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการจ�าแนกลักษณะของของเสีย4

4 การแก้ไขโดยการเพ่ิมเติม วรรค (เอ), (บี), (ซี) และ (ดี) ในส่วนท้ายของภาคผนวก 1 มีผลใช้บังคับแล้ว 

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 หกเดือนภายหลังจากการออกประกาศการแจ้งของผู้เก็บรักษาเลขท่ี 

C.N.77.1998 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1998 (ผลจากมติข้อตัดสินใจที่ IV/9 ซึ่งได้รับรองในการประชุม 

รัฐภาคี สมัยที่ 4)
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ANNEX II

CATEGORIES OF WASTES REQUIRING SPECIAL
CONSIDERATION

Y46 Wastes collected from households
Y47 Residues arising from the incineration of household wastes

	

	

CATEGORIES OF WASTES REQUIRING SPECIALCATEGORIES OF WASTES REQUIRING SPECIAL
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ภาคผนวก 2

ประเภทของของเสียซึ่งต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Y46 ของเสียที่เก็บรวบรวมจากบ้านเรือน

Y47 กากที่เกิดจากการเผาของเสียจากบ้านเรือน
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ANNEX III

LIST OF HAZARDOUS CHARACTERISTICS

UN Class5 Code Characteristics
1 H1 Explosive

An explosive substance or waste is a solid 
or liquid substance or waste (or mixture of 
substances or wastes) which is in itself capable 
by chemical reaction of producing gas at such a 
temperature and pressure and at such a speed 
as to cause damage to the surroundings.

3 H3 Flammable liquids

The word “flammable” has the same meaning 
as “inflammable”. Flammable liquids are 
liquids, or mixtures of liquids, or liquids 
containing solids in solution or suspension 
(for example, paints, varnishes, lacquers, 
etc., but not including substances or wastes 
otherwise classified on account of their 
dangerous characteristics) which give off a 
flammable vapour at temperatures of not 
more than 60.5ºC, closed-cup test, or not more 
than 65.6ºC, open-cup test. (Since the results 
of open-cup tests and of closed-cup tests are 
not strictly comparable and even individual 
results by the same test are often variable, 
regulations varying from the above figures to 
make allowance for such differences would be 
within the spirit of this definition.)

5 Corresponds to the hazard classification system included in the United Nations 
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (ST/SG/AC.10/1Rev.5, United 
Nations, New York, 1988).

LIST OF HAZARDOUS CHARACTERISTICSLIST OF HAZARDOUS CHARACTERISTICS
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ประเภท UN5 รหัส คุณลักษณะ

1 H1 ระเบิดได้ 

สารหรือของเสียซึ่งอยู่ในรูปของแข็งหรือของเหลวหรือของเสีย 
(หรือของผสมระหว่างสารหรือของเสีย) ที่ระเบิดได ้ ซึ่งโดยตัว
ของมันเองมีความสามารถในการก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีท�าให้เกิด
ก๊าซ ณ อณุหภมิูและความดันระดับหนึง่ และ ณ ความเร็วระดับหน่ึง
ที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณโดยรอบ

3 H3 ของเหลวไวไฟ

ค�าว่า “ติดไฟได้ (flammable)” มีความหมายเช่นเดียวกับ 
“จุดให้ติดไฟ (inflammable)” ของเหลวไวไฟอาจอยู่ในรูป
ของเหลว หรือของผสมทีเ่ป็นของเหลว หรือของเหลวทีมี่ของแขง็
ผสมอยู่ในสภาพสารละลายหรือสารแขวนลอย (ตัวอย่างเช่น สี 
น�้ามันครั่ง น�้ามันขัดเงา เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงสารหรือของเสีย 
ทีมี่การจดัประเภทคณุสมบัตคิวามเป็นอนัตรายไว้เป็นอย่างอืน่) 
ซึง่มีจดุตดิไฟท่ีอณุหภมิูต�า่กว่า 60.5 องศาเซลเซยีส เม่ือทดสอบ
ด้วยวิธี close-cup test แล ้ว หรือเม่ือทดสอบด้วยวิธ ี
open-cup test แล้วมีอุณหภูมิต�่ากว่า 65.6 องศาเซลเซียส 
(เน่ืองจากผลการทดสอบด้วยวิธี Open-cup tests และ 
Close-cup tests เปรียบเทยีบกันไม่ได้แน่ชัดและผลการทดสอบ
แต่ละวิธีในแต่ละครั้งไม่คงที่ ดังนั้น กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมี
การเปล่ียนแปลงจากตวัเลขข้างต้นเพือ่ก�าหนดค่าทีย่อมรับได้นัน้ 
จึงขึ้นกับเจตนาของค�าจ�ากัดความนี้)

ภาคผนวก 3

บัญชีคุณลักษณะความเป็นอันตราย

5 สอดคล้องกับระบบคุณลักษณะความเป็นอันตรายท่ีได้รวมไว้ในข้อเสนอแนะของสหประชาชาติ เก่ียวกับ 

การขนส่งสินค้าที่เป็นอันตราย (ST/SG/AC.10/1 Rev.5, สหประชาชาติ, นิวยอร์ก, 1988)
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UN Class5 Code Characteristics
4.1 H4.1 Flammable solids

Solids, or waste solids, other than those 
classed as explosives, which under conditions 
encountered in transport are readily 
combustible, or may cause or contribute to fire 
through friction.

4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous 
combustion

Substances or wastes which are liable to 
spontaneous heating under normal conditions 
encountered in transport, or to heating up on 
contact with air, and being then liable to catch 
fire. 

4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with 
water emit flammable gases

Substances or wastes which, by interaction 
with water, are liable to become spontaneously 
flammable or to give off flammable gases in 
dangerous quantities.

5.1 H5.1 Oxidizing

Substances or wastes which, while in 
themselves not necessarily combustible, 
may, generally by yielding oxygen cause, 
or contribute to, the combustion of other 
materials.

5.2 H5.2 Organic Peroxides

Organic substances or wastes which contain 
the bivalent-o-o-structure are thermally 
unstable substances which may undergo 
exothermic self-accelerating decomposition.

14-0730(098-182).indd   108 9/29/57 BE   11:34 AM



109

BASEL CONVENTIONBASEL CONVENTION

ประเภท UN5 รหัส คุณลักษณะ

4.1 H4.1 ของแข็งติดไฟ

ของแขง็หรอืของเสียท่ีเป็นของแขง็ นอกเหนอืจากทีจ่ดัประเภท
อยู ่ในสารที่ระเบิดได้ซึ่งสภาพปกติในการขนส่งอาจเกิด 
การลุกไหม้ได้หรืออาจเป็นสาเหตุหรือเกิดติดไฟได้เนื่องจาก 
การเสียดสี

4.2 H4.2 สารหรือของเสียซึ่งอาจลุกไหม้ได้เอง

สารหรือของเสียซ่ึงเกิดความร้อนขึ้นเองภายใต้สภาพปกต ิ
ในการขนส่ง หรือเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นเม่ือสัมผัสอากาศ และ
ท�าให้ลุกติดไฟได้

4.3 H4.3 สารหรือของเสียซึ่งเมื่อสัมผัสกับน�้าจะให้ก๊าซไวไฟ

สารหรือของเสียซึ่งเม่ือท�าปฏิกิริยากับน�้า ท�าให้ลุกติดไฟ 
ด้วยตัวเองหรือให้ก๊าซไวไฟในปริมาณที่เป็นอันตราย

5.1 H5.1 ออกซิไดซิงส์

สารหรือของเสียซึ่งโดยตัวของมันเอง ปกติไม่ติดไฟ แต่เม่ือ 
ได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นอาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนสนับสนุนให้
เกิดการลุกติดไฟของสารอื่นโดยรอบ

5.2 H5.2 เปอร์ออกไซด์อินทรีย์

สารหรือของเสียอินทรีย ์ที่ มีโครงสร ้างออกซิเจน 2 ตัว 
(bivalent-o-o-structure) ซึง่เป็นสารทีไ่ม่เสถยีร ซ�า้อาจสลายตวั
เพื่อให้ความร้อนได้ด้วยตนเอง
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UN Class5 Code Characteristics
6.1 H6.1 Poisonous (Acute)

Substances or wastes liable either to cause 
death or serious injury or to harm human 
health if swallowed or inhaled or by skin 
contact.

6.2 H6.2 Infectious substances

Substances or wastes containing viable micro 
organisms or their toxins which are known 
or suspected to cause disease in animals or 
humans.

8 H8 Corrosives

Substances or wastes which, by chemical 
action, will cause severe damage when in 
contact with living tissue, or, in the case of 
leakage, will materially damage, or even 
destroy, other goods or the means of transport; 
they may also cause other hazards.

9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or 
water

Substances or wastes which, by interaction 
with air or water, are liable to give off toxic 
gases in dangerous quantities.

9 H11 Toxic (Delayed or chronic)

Substances or wastes which, if they are inhaled 
or ingested or if they penetrate the skin, may 
involve delayed or chronic effects, including 
carcinogenicity.
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ประเภท UN5 รหัส คุณลักษณะ

6.1 H6.1 เป็นพิษ (อย่างเฉียบพลัน)

สารหรือของเสียซึ่งอาจเป็นสาเหตุท�าให้ถึงแก่ความตายหรือ
บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์เมื่อกลืนกิน หรือหายใจ หรือสัมผัสทางผิวหนัง

6.2 H6.2 สารติดเชื้อ

สารหรือของเสียที่มีจุลินทรีย์ขนาดเล็ก หรือสารพิษของมัน 
ซ่ึงทราบหรือสันนิษฐานว่าเป็นเหตใุห้เกดิโรคในสตัว์หรือมนษุย์

8 H8 กัดกร่อน

สารหรือของเสียซ่ึงเม่ือเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจะเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายรุนแรงเม่ือสัมผัสกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต หรือ 
เม่ือเกิดการร่ัวไหลท�าให้เกิดความเสียหาย หรือท�าลาย หรือ 
ท�าอันตรายกับสินค้าอื่น ๆ หรือยานพาหนะที่ใช้ขนส่งและ 
อาจท�าให้เกิดความเป็นอันตรายอื่น ๆ

9 H10 ให้ก๊าซพิษเมื่อสัมผัสกับอากาศหรือน�้า

สารหรือของเสียซึ่งเม่ือท�าปฏิกิริยากับอากาศหรือน�้าจะให้ 
ก๊าซพิษในปริมาณที่เป็นอันตราย

9 H11 เป็นพิษ (อย่างช้าหรือเรื้อรัง)

สารพิษหรือของเสียซึ่งเม่ือหายใจหรือกลืนกินหรือซึมผ่าน
ผิวหนังแล้ว อาจมีผลท�าให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างช้า ๆ หรือ
อย่างเรื้อรัง รวมทั้งการก่อให้เกิดมะเร็ง
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UN Class5 Code Characteristics
9 H12 Ecotoxic

Substances or wastes which if released present 
or may present immediate or delayed adverse 
impacts to the environment by means of  
bioaccumulation and/or toxic effects upon 
biotic systems.

9 H13 

Capable, by any means, after disposal, of 
yielding another material, e.g., leachate, which 
possesses any of the characteristics listed 
above.

TESTS

 The potential hazards posed by certain types of wastes are not yet 
fully documented; tests to define quantitatively these hazards do not exist. 
Further research is necessary in order to develop means to characterise 
potential hazards posed to man and/or the environment by these wastes. 
Standardized tests have been derived with respect to pure substances and 
materials. Many countries have developed national tests which can be 
applied to materials listed in Annex I, in order to decide if these materials 
exhibit any of the characteristics listed in this Annex.

14-0730(098-182).indd   112 9/29/57 BE   11:34 AM



113

BASEL CONVENTIONBASEL CONVENTION

ประเภท UN5 รหัส คุณลักษณะ

9 H12 เป็นพิษต่อระบบนิเวศ

สารหรือของเสียซ่ึงเม่ือมีการปลดปล่อยออกมา อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทันที หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายร้ายแรง
อย่างช้า ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม โดยท�าให้เกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิต
และ/หรือท�าให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบร่างกายของสิ่งมีชีวิต

9 H13
สามารถท�าให้เกิดของเสียโดยวิธีใด ๆ ก็ตามซึ่งมีคุณลักษณะ
ตามที่ระบุข้างต้นภายหลังจากการก�าจัดสารดังกล่าว

การทดสอบ

 ศักยภาพในการก่อให้เกิดความเป็นอันตรายของของเสียชนิดต่าง ๆ ยังมิได้จัดท�า 

เป็นเอกสารอย่างสมบูรณ์ การทดสอบเพื่อก�าหนดความเป็นอันตรายในเชิงปริมาณ 

ยงัไม่มีปรากฎ การศกึษาวจิยัเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับการพฒันาวธิกีารซึง่แสดงถงึศักยภาพ

ในการก่อให้เกิดความเป็นอนัตรายต่อมนษุย์และ/หรอืส่ิงแวดล้อมอนัเนือ่งมาจากของเสยี

เหล่าน้ี การทดสอบด้วยวิธีตามมาตรฐานอยู ่ในระหว่างการจัดท�าโดยใช้สารหรือ 

วสัดบุรสิทุธิ ์หลายประเทศได้พฒันาวิธกีารทดสอบซึง่สามารถน�าไปใช้กบัวัสดุชนดิต่าง ๆ  

ตามที่ระบุในภาคผนวก 1 เพื่อพิจารณาตัดสินใจในกรณีท่ีวัสดุเหล่านั้นมีคุณลักษณะ 

เป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้
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ANNEX IV

DISPOSAL OPERATIONS
A. OPERATIONS WHICH DO NOT LEAD TO THE POSSIBILITY
OF RESOURCE RECOVERY, RECYCLING, RECLAMATION,
DIRECT RE-USE OR ALTERNATIVE USES

Section A encompasses all such disposal operations which occur in 
practice.

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 of 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 Annex 
which results in final compounds or mixtures which are 
discarded by means of any of the operations in Section A

D9 

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

D10 Incineration on land
D11 Incineration at sea
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ภาคผนวก 4

การด�าเนินการก�าจัด
เอ การด�าเนินการซึ่งไม่น�าไปสู่ความเป็นไปได้ในการน�ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ การรีไซเคิล การฟื้นฟูสภาพ การน�ามาใช้ซ�้าโดยตรง
หรือน�ามาใช้งานอื่น ๆ

ตอน เอ การด�าเนินการก�าจัดทั้งหมด ซึ่งเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

D1 การทิ้งลงใน/หรือบนพื้นดิน (เช่น การฝังกลบ เป็นต้น)

D2
การบ�าบัดบนพื้นดิน (เช่น การย่อยสลายทางชีวภาพของของเหลวหรือ 
กากตะกอนซึ่งอยู่ในรูปของแข็ง เป็นต้น)

D3
การฉีดพ่นแบบลึก (เช่น การฉีดพ่นโดยการปั๊มลงสู่บ่อน�้า บ่อเกลือที่เกิด 
ตามธรรมชาติ เป็นต้น)

D4
การเก็บกักไว้บนพื้นผิว (เช่น การเก็บกักของเหลวหรือกากตะกอนในหลุม บ่อ 
หรือทะเลสาบ เป็นต้น)

D5
การฝังกลบเชิงวิศวกรรม (เช่น การเก็บกักในช่องว่างที่แยกจากกันซึ่งถูกปิด 
เป็นส่วน ๆ แยกจากกันและแยกจากสิ่งแวดล้อม)

D6 การปลดปล่อยลงสู่แหล่งน�้า ยกเว้นทะเล/มหาสมุทร

D7 การปลดปล่อยลงสู่ทะเล/มหาสมุทร รวมทั้ง การทิ้งลงสู่ก้นทะเล

D8
การบ�าบัดทางชีวภาพซึ่งมิได้ก�าหนดไว้ที่ใดในภาคผนวกนี้ ซึ่งเป็นผลให้เกิด
สารประกอบสุดท้าย หรือของผสมที่จะต้องถูกก�าจัดด้วยวิธีด�าเนินการใดตามที่
ก�าหนดในตอน เอ นี้

D9

การบ�าบัดทางฟิสิกส์-เคมี ซึง่มิได้ก�าหนดไว้ท่ีใดในภาคผนวกนี ้ซึง่เป็นผลให้เกิด
สารประกอบสุดท้าย หรือของผสมท่ีจะต้องก�าจัดด้วยวิธีด�าเนินการตามที่ระบุ
ในตอน เอ (เช่น การระเหย การท�าให้แห้ง การผสมด้วยปูน การท�าให้เป็นกลาง 
การตกตะกอน เป็นต้น)

D10 การเผาบนพื้นดิน

D11 การเผาในทะเล
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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 Section A

D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in 
Section A

D15 Storage pending any of the operations in Section A

B. OPERATIONS WHICH MAY LEAD TO RESOURCE
RECOVERY, RECYCLING RECLAMATION, DIRECT RE-USE OR
ALTERNATIVE USES

Section B encompasses all such operations with respect to materials  
legally defined as or considered to be hazardous wastes and which 
otherwise would have been destined for operations included in Section A

R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means 
to generate energy

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
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D12 การเก็บกักอย่างถาวร (เช่น การบรรจุในภาชนะเพื่อเก็บในเหมืองแร่ เป็นต้น)

D13 การผสมหรือการผสมก่อนที่จะด�าเนินการก�าจัดตามที่ระบุในตอน เอ

D14
การบรรจหุบีห่อใหม่เพือ่การขนส่งก่อนทีจ่ะขนส่งไปด�าเนนิการก�าจดัตามทีร่ะบุ
ในตอน เอ

D15 การเก็บกักระหว่างรอการด�าเนินการก�าจัดตามที่ระบุในตอน เอ

R1
การใช้เป็นเชื้อเพลิง (นอกเหนือจากการเผาในเตาโดยตรง) หรือวิธีการอื่น 
ที่ให้พลังงาน

R2
การน�าตัวท�าละลายมาแปรสภาพใหม่/การฟื ้นฟูสภาพของตัวท�าละลาย 
เพื่อให้น�ามาใช้ใหม่ได้

R3 การรีไซเคิล/การฟื้นฟูสภาพสารอินทรีย์ที่ไม่ใช้เป็นตัวท�าละลาย

R4 การรีไซเคิล/การฟื้นฟูสภาพของโลหะและสารประกอบโลหะ

R5 การรีไซเคิล/การฟื้นฟูสภาพของสารอนินทรีย์อื่น ๆ

R6 การแปรสภาพใหม่ของกรดหรือด่างเให้พื่อน�ามาใช้ใหม่ได้

R7 การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของส่วนประกอบที่ใช้ในการควบคุมมลพิษ

R8 การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของส่วนประกอบจากตัวเร่งปฏิกิริยา

R9
การน�าน�้ามันใช้แล้วกลับมากล่ันใช้ใหม่หรือการน�าน�้ามันที่ผ่านการใช้งานแล้ว
มาใช้ซ�้า

R10
การบ�าบัดบนพื้นดินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือใช้ในการเกษตรหรือ
การพัฒนาระบบนิเวศ

R11 การใช้วัสดุตกค้างที่ได้จากการด�าเนินตาม R1-R10

บี การด�าเนนิการทีอ่าจน�าไปสู่การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

การรีไซเคลิ การฟื้นฟูสภาพ การใช้ซ�้าโดยตรง หรือการน�ามาใช้งานอื่น ๆ

ตอน บี การด�าเนินการท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุซึ่งได้ก�าหนดไว้ตามกฎหมายหรือ

พิจารณาว่าเป็นของเสียอันตรายหรือในทางตรงกันข้ามตามที่ได้ก�าหนดให้ด�าเนินการ 

ตามที่ระบุในตอน เอ
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R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations 
numbered R1-R11

R13 Accumulation of material intended for any operation in Section B
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R12 การแลกเปลี่ยนของเสียเพื่อส่งไปด�าเนินการตาม R1-R11

R13 การเก็บสะสมวัสดุเพื่อการด�าเนินการตามตอน บี
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ANNEX V A

INFORMATION TO BE PROVIDED ON NOTIFICATION

1.  Reason for waste export

2.  Exporter of the waste 1/

3.  Generator(s) of the waste and site of generation 1/

4.  Disposer of the waste and actual site of disposal 1/

5.  Intended carrier(s) of the waste or their agents, if known 1/

6. Country of export of the waste
 Competent authority 2/

7.  Expected countries of transit
 Competent authority 2/

8.  Country of import of the waste
 Competent authority 2/

9.  General or single notification

10. Projected date(s) of shipment(s) and period of time over which waste 
is to be exported and proposed itinerary (including point of entry and 
exit)3/

11.  Means of transport envisaged (road, rail, sea, air, inland waters)

12. Information relating to insurance 4/
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ภาคผนวก 5 เอ

ข้อสนเทศที่ระบุในการแจ้ง

1.  เหตุผลในการส่งออกของเสีย

2.  ผู้ส่งออกของเสีย 1/

3.  ผู้ก่อก�าเนิดของเสียและสถานที่ที่เป็นแหล่งก่อก�าเนิดของเสีย 1/

4.  ผู้ก�าจัดของเสียและสถานที่ก�าจัดจริง 1/

5.  ผู้ด�าเนินการขนส่งของเสียหรือตัวแทนขนส่งที่ก�าหนด (หากทราบ) 1/

6.  ประเทศผู้ส่งออกของเสีย
 หน่วยงานผู้มีอ�านาจ 2/

7.  ประเทศที่คาดว่าของเสียจะน�าผ่าน
 หน่วยงานผู้มีอ�านาจ 2/

8.  ประเทศผู้น�าเข้าของเสีย
 หน่วยงานผู้มีอ�านาจ 2/

9.  การแจ้งโดยทั่วไปหรือการแจ้งเฉพาะเจาะจง

10. วันท่ีระบุให้มีการขนส่งและระยะเวลาซึ่งของเสียได้ส่งออก และก�าหนดการท่ีเสนอ  
 (รวมทั้งจุดที่มีการน�าเข้าและส่งออก) 3/

11. วิธีการขนส่งที่ก�าหนด (ขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางน�้า 
 ภายในประเทศ)

12. ข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 4/
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13.  Designation and physical description of the waste including Y number 
and UN number and its composition 5/ and information on any 
special handling requirements including emergency provisions in 
case of accidents

14.  Type of packaging envisaged (e.g. bulk, drummed, tanker)

15.  Estimated quantity in weight/volume 6/

16.  Process by which the waste is generated 7/

17.  For wastes listed in Annex I, classifications from Annex III: hazardous 
characteristic, H number, and UN class

18.  Method of disposal as per Annex IV

19.  Declaration by the generator and exporter that the information  
is correct

20.  Information transmitted (including technical description of the plant) 
to the exporter or generator from the disposer of the waste upon 
which the latter has based his assessment that there was no reason 
to believe that the wastes will not be managed in an environmen-
tally sound manner in accordance with the laws and regulations of  
the country of import

21. Information concerning the contract between the exporter and 
disposer.
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13. การระบุและแสดงรายละเอยีดทางกายภาพของของเสีย รวมทัง้รหสั Y และรหสั UN  

 และองค์ประกอบของของเสีย 5/ และข้อสนเทศเก่ียวกับข้อก�าหนดพิเศษใด ๆ 

 ส�าหรับการจัดการ รวมทั้งบทบัญญัติกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ

14. ชนิดของการบรรจุหีบห่อที่ก�าหนดไว้ (เช่น บรรจุมาเป็นก้อนขนาดใหญ่ บรรจุในถัง  

 บรรจุในเรือบรรทุก)

15. ปริมาณน�้าหนัก/ปริมาตร โดยประมาณ 6/

16. กระบวนการที่ก่อให้เกิดของเสีย 7/

17. ส�าหรับของเสียตามรายการในภาคผนวก 1 การจัดประเภทตามภาคผนวก 3  

 คุณลักษณะความเป็นอันตราย รหัส H และรหัส UN

18. วิธีการก�าจัดตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก 4

19. ค�าประกาศโดยผู้ก่อก�าเนิดของเสียและผู้ส่งออกว่าข้อสนเทศนั้นถูกต้อง

20. ข้อสนเทศจากผูก้�าจดัของเสยี (รวมทัง้รายละเอยีดทางเทคนคิวชิาการของโรงงาน)  

 ที่ส่งไปให้ผู้ส่งออกหรือผู้ก่อก�าเนิดโดยต้องอ้างหลักฐานประกอบการประเมินว่า 

 ไม่มีเหตุท่ีจะเช่ือได้ว่าของเสียจะไม่ได้รับการจัดการด้วยวิธีการอย่างเป็นมิตรกับ 

 สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศผู้น�าเข้า

21. ข้อสนเทศที่เกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ส่งออกและผู้ก�าจัด
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Notes

1/  Full name and address, telephone, telex or telefax number and the 
name, address, telephone, telex or telefax number of the person to  
be contacted.

2/  Full name and address, telephone, telex or telefax number.

3/  In the case of a general notification covering several shipments, either 
the expected dates of each shipment or, if this is not known, the 
expected frequency of the shipments will be required.

4/  Information to be provided on relevant insurance requirements and 
how they are met by exporter, carrier and disposer.

5/  The nature and the concentration of the most hazardous components, 
in terms of toxicity and other dangers presented by the waste both in 
handling and in relation to the proposed disposal method.

6/  In the case of a general notification covering several shipments, both 
the estimated total quantity and the estimated quantities for each 
individual shipment will be required.

7/  Insofar as this is necessary to assess the hazard and determine the 
appropriateness of the proposed disposal operation.
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หมายเหตุ

1/ ชื่อเต็มของผู้ส่งออก ผู้ก่อก�าเนิด ผู้ก�าจัดและผู้ขนส่งพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  

 หมายเลขโทรพมิพ์ หรือโทรสาร และชือ่ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรพมิพ์  

 หรือโทรสารของบุคคลที่สามารถติดต่อได้

2/  ชื่อเต็มของหน่วยงานผู้มีอ�านาจของประเทศผู้ส่งออก ประเทศที่น�าผ่านแดนและ 

 ประเทศผู้น�าเข้าพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสาร

3/  ในกรณกีารแจ้งโดยท่ัวไปซึง่ครอบคลมุการขนส่งหลายคร้ังต้องระบุวนัเวลาทีค่าดว่า 

 จะมีการขนส่งแต่ละครั้ง หรือหากไม่ทราบต้องระบุความถี่ของการขนส่งที่คาดไว้

4/ ต้องให้ข้อสนเทศเก่ียวกับข้อก�าหนดในการประกันภัยท่ีเก่ียวข้องและข้อปฏิบัต ิ

 ที่ผู้ส่งออก ผู้ขนส่งและผู้ก�าจัดต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนด

5/ ลักษณะและความเข้มข้นขององค์ประกอบของเสียท่ีเป็นอันตรายมากที่สุด 

 ทั้งในแง่ของความเป็นพิษและความเป็นอันตรายอื่น ๆ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในระหว่าง 

 ด�าเนินการและการก�าจัดตามวิธีการที่เสนอไว้

6/ ในกรณีการแจ้งโดยทั่วไป ซึ่งครอบคลุมการขนส่งหลายคร้ัง ต้องระบุท้ังปริมาณ 

 โดยรวมทั้งหมด ที่คาดว่าจะขนส่งและปริมาณที่คาดว่าจะขนส่งในแต่ละครั้ง

7/ ในกรณีที่จ�าเป็นต้องประเมินความเป็นอันตรายและพิจารณาความเหมาะสมของ 

 การด�าเนินการก�าจัดตามที่เสนอ
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ANNEX V B

INFORMATION TO BE PROVIDED ON THE MOVEMENT
DOCUMENT

1.  Exporter of the waste 1/

2.  Generator(s) of the waste and site of generation 1/

3.  Disposer of the waste and actual site of disposal 1/

4.  Carrier(s) of the waste 1/ or his agent(s)

5.  Subject of general or single notification

6.  The date the transboundary movement started and date(s) and 
signature on receipt by each person who takes charge of the waste

7.  Means of transport (road, rail, inland waterway, sea, air) including 
countries of export, transit and import, also point of entry and exit 
where these have been designated

8.  General description of the waste (physical state, proper UN shipping 
name and class, UN number, Y number and H number as applicable)

9.  Information on special handling requirements including emergency 
provision in case of accidents

10.  Type and number of packages

11.  Quantity in weight/volume
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ภาคผนวก 5 บี

ข้อสนเทศที่ต้องระบุในเอกสารก�ากับการเคลื่อนย้าย

1. ผู้ส่งออกของเสีย 1/

2.  ผู้ก่อก�าเนิดของเสียและสถานที่ที่เป็นแหล่งก�าเนิดของเสีย 1/

3.  ผู้ก�าจัดของเสียและสถานที่ก�าจัดจริง 1/

4.  ผู้ขนส่งของเสีย หรือตัวแทน

5.  การแจ้งโดยทั่วไปหรือการแจ้งเฉพาะเจาะจง

6.  วันที่เริ่มการเคล่ือนย้ายข้ามแดน และวันท่ีต่าง ๆ และการลงชื่อก�ากับในเอกสาร 
  ของแต่ละบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับของเสีย

7. วิธีการขนส่ง (โดยทางถนน ทางรถไฟ ทางน�้าภายในประเทศ ทางทะเล ทางอากาศ)  
  รวมท้ังประเทศผู้ส่งออก ประเทศที่น�าผ่านแดนและประเทศผู้น�าเข้า รวมทั้งจุดท่ีมี 
  การน�าเข้าและส่งออกตามที่ได้ก�าหนดไว้

8. รายละเอียดโดยทั่วไปของของเสีย (ลักษณะทางกายภาพ ชื่อและประเภทการขนส่ง 
  ตาม UN ที่เหมาะสมและรหัส UN รหัส Y และรหัส H ที่น�ามาใช้)

9. ข้อสนเทศที่เก่ียวกับข้อก�าหนดพิเศษใด ๆ ส�าหรับการจัดการรวมท้ังบทบัญญัต ิ
  กรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ

10. ชนิดและจ�านวนการบรรจุหีบห่อ

11. ปริมาณน�้าหนัก/ปริมาตร

14-0730(098-182).indd   127 9/29/57 BE   11:34 AM



128

BASEL CONVENTIONBASEL CONVENTION

| 67

12.  Declaration by the generator or exporter that the information is correct

13.  Declaration by the generator or exporter indicating no objection from 
the competent authorities of all States concerned which are Parties

14.  Certification by disposer of receipt at designated disposal facility 
and indication of method of disposal and of the approximate date of 
disposal.

Notes

 The information required on the movement document shall where  
possible be integrated in one document with that required under  
transport rules. Where this is not possible the information should 
complement rather than duplicate that required under the transport  
rules. The movement document shall carry instructions as to who is to 
provide information and fill-out any form.

1/  Full name and address, telephone, telex or telefax number and the 
name, address, telephone, telex or telefax number of the person to be 
contacted in case of emergency..
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12. ค�าประกาศโดยผู้ก่อก�าเนิดของเสียหรือผู้ส่งออกว่าข้อสนเทศนั้นถูกต้อง

13.  ค�าประกาศโดยผู้ก่อก�าเนิดของเสียหรือผู้ส่งออก ซึ่งระบุว่าไม่มีการคัดค้านจาก 

  หน่วยงานผู้มีอ�านาจของประเทศภาคีทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง

14.  การรับรองเอกสารโดยผู ้ก�าจัดเก่ียวกับสถานที่ก�าจัดท่ีได้รับการรับรองแล้ว 

  และการระบุถึงวิธีการก�าจัดและวันเวลาที่คาดว่าจะก�าจัด

หมายเหตุ

  ข้อสนเทศที่ก�าหนดไว้ในเอกสารก�ากับการเคลื่อนย้าย หากเป็นไปได้ควรรวมไว้ 

ในเอกสารฉบับเดียวกันกับที่ก�าหนดไว้ภายใต้ระเบียบการขนส่ง กรณีท่ีเป็นไปไม่ได้ 

ควรจัดท�าข้อสนเทศให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มากกว่าท่ีจะให้ซ�้าซ้อนตามท่ีก�าหนดไว ้

ภายใต้ระเบียบการขนส่ง เอกสารก�ากับการเคลื่อนย้ายต้องเป็นเอกสารท่ีจัดส่งไปให ้

ผู้จัดหาข้อสนเทศและกรอกรายการใด ๆ

1/ ชื่อเต็มของผู้ส่งออก ผู้ก่อก�าเนิด ผู้ก�าจัด และผู้ขนส่งพร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  

  หมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสาร และช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรพิมพ์หรือ 

  โทรสารของบุคคลที่สามารถติดต่อได้
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ANNEX VI

ARBITRATION

ARTICLE 1
 Unless the agreement referred to in Article 20 of the Convention 
provides otherwise, the arbitration procedure shall be conducted in 
accordance with Articles 2 to 10 below.

ARTICLE 2
 The claimant Party shall notify the Secretariat that the Parties have 
agreed to submit the dispute to arbitration pursuant to paragraph 2 or 
paragraph 3 of Article 20 and include, in particular, the Articles of the 
Convention the interpretation or application of which are at issue. The 
Secretariat shall forward the information thus received to all Parties to the 
Convention.

ARTICLE 3
 The arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the 
Parties to the dispute shall appoint an arbitrator, and the two arbitrators 
so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, 
who shall be the chairman of the tribunal. The latter shall not be a national 
of one of the Parties to the dispute, nor have his usual place of residence  
in the territory of one of these Parties, nor be employed by any of them, 
nor have dealt with the case in any other capacity.

ARTICLE 4
1.  If the chairman of the arbitral tribunal has not been designated within 
two months of the appointment of the second arbitrator, the Secretary- 
General of the United Nations shall, at the request of either Party,  
designate him within a further two months period.

ARBITRATIONARBITRATION
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ภาคผนวก 6

การอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 1

  เว้นแต่จะมีการตกลงตามข้อ 20 ของอนุสัญญานี้ ก�าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้

กระบวนการขั้นตอนการตัดสินอนุญาโตตุลาการเป็นไปตามข้อ 2 ถึง 10 ท้ายนี้

ข้อ 2

  ภาคีผู ้อ ้างสิทธิต้องแจ้งส�านักเลขาธิการว่าภาคีได้ตกลงที่จะเสนอข้อพิพาท 

สู่การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามวรรค 2 หรือวรรค 3 ในข้อ 20 และรวมท้ัง 

ข้ออื่นของอนุสัญญาท่ีระบุการตีความหรือการน�ามาใช้เม่ือเกิดกรณีพิพาท ส�านัก

เลขาธิการต้องแจ้งข้อสนเทศซึ่งได้รับให้แก่ภาคีทั้งปวงของอนุสัญญา

ข้อ 3

  ให ้คณะอนุญาโตตุลาการประกอบด้วยสมาชิกสามคน ภาคีแต่ละฝ ่ายที่ มี 

กรณีพิพาทต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการสองคนท่ีได้รับแต่งตั้ง 

ต้องท�าความตกลงร่วมกันในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนท่ีสามข้ึนเป็นประธาน 

ประธานต้องไม่ใช่ชาติของภาคีใดภาคีหนึ่งที่มีกรณีพิพาทหรือไม่มีถิ่นท่ีอยู่โดยปกติใน 

ดินแดนของภาคีใดภาคีหนึ่งที่มีกรณีพิพาทและไม่ได้รับจ้างโดยภาคีใดภาคีหนึ่ง 

และไม่เกี่ยวข้องในกรณีใด ๆ

ข้อ 4

1. หากประธานของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ได้รับการแต่งตั้งภายในสองเดือน 

นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง เลขาธิการสหประชาชาติโดยได้รับ 

การร้องขอจากภาคีใดภาคีหนึ่งต้องแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ภายในเวลาสองเดือน
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2.  If one of the Parties to the dispute does not appoint an arbitrator 
within two months of the receipt of the request, the other Party may 
inform the Secretary-General of the United Nations who shall designate 
the chairman of the arbitral tribunal within a further two months’ period. 
Upon designation, the chairman of the arbitral tribunal shall request the 
Party which has not appointed an arbitrator to do so within two months. 
After such period, he shall inform the Secretary-General of the United 
Nations, who shall make this appointment within a further two months’ 
period.

ARTICLE 5
1.  The arbitral tribunal shall render its decision in accordance 
with international law and in accordance with the provisions of  
this Convention.

2.  Any arbitral tribunal constituted under the provisions of this Annex 
shall draw up its own rules of procedure.

ARTICLE 6
1.  The decisions of the arbitral tribunal both on procedure and on 
substance, shall be taken by majority vote of its members.

2.  The tribunal may take all appropriate measures in order to establish 
the facts. It may, at the request of one of the Parties, recommend essential 
interim measures of protection.

3.  The Parties to the dispute shall provide all facilities necessary for the 
effective conduct of the proceedings.

4.  The absence or default of a Party in the dispute shall not constitute  
an impediment to the proceedings.

14-0730(098-182).indd   132 9/29/57 BE   11:34 AM



133

BASEL CONVENTIONBASEL CONVENTION

2. หากภาคีใดภาคีหนึ่งที่มีกรณีพิพาทไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการภายในสองเดือน 

ภายหลังได้รับการร้องขอ ภาคีคู่กรณีอีกฝ่ายอาจแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งจะ

แต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการภายในสองเดือน เม่ือมีการแต่งตั้งประธาน 

คณะอนุญาโตตุลาการต้องร้องขอภาคีที่มิได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการให้ด�าเนินการ 

ภายในสองเดือน ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ประธานต้องแจ้งเลขาธิการ

สหประชาชาติให้ด�าเนินการแต่งตั้งภายในสองเดือน

ข้อ 5

1. คณะอนุญาโตตุลาการต้องตัดสินตามกฎหมายระหว่างประเทศ และบทบัญญัต ิ

ของอนุสัญญานี้

2. คณะอนุญาโตตุลาการใดท่ีจัดตั้งข้ึนภายใต้บทบัญญัติในภาคผนวกของอนุสัญญานี้ 

ต้องจัดท�ากฎระเบียบบังคับของตนเอง

ข้อ 6

1. ค�าตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการท้ังในระเบียบบังคับและสาระ ต้องได้รับ 

การสนับสนุนจากเสียงข้างมากของสมาชิก

2. คณะอนุญาโตตุลาการอาจใช้มาตรการที่เหมาะสมท้ังปวงเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง 

โดยการร้องขอจากภาคีใดภาคีหนึ่ง คณะอนุญาโตตุลาการการอาจเสนอแนะมาตรการ

คุ้มครองชั่วคราวที่จ�าเป็นเบื้องต้นเพื่อการป้องกันอารักขา

3.  ภาคีท่ีมีกรณีพิพาทต้องจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกท้ังปวงท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 

การด�าเนินกระบวนการพิจารณาที่มีประสิทธิภาพ

4.  การไม่ปรากฏตัวหรือการไม่ท�าตามสัญญาของภาคีที่มีกรณีพิพาทไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการด�าเนินการกระบวนการพิจารณา
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ARTICLE 7
 The tribunal may hear and determine counter-claims arising directly 
out of the subject-matter of the dispute.

ARTICLE 8
 Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the 
particular circumstances of the case, the expenses of the tribunal, including 
the remuneration of its members, shall be borne by the Parties to the 
dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its expenses, 
and shall furnish a final statement thereof to the Parties.

ARTICLE 9
 Any Party that has an interest of a legal nature in the subject-matter 
of the dispute which may be affected by the decision in the case, may 
intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

ARTICLE 10
1.  The tribunal shall render its award within five months of the date on 
which it is established unless it finds it necessary to extend the time-limit 
for a period which should not exceed five months.

2.  The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement 
of reasons. It shall be final and binding upon the Parties to the dispute.

3.  Any dispute which may arise between the Parties concerning the 
interpretation or execution of the award may be submitted by either Party 
to the arbitral tribunal which made the award or, if the latter cannot be 
seized thereof, to another tribunal constituted for this purpose in the same 
manner as the first.
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ข้อ 7

  คณะอนุญาโตตุลาการอาจรับฟังและพิจารณาการโต้แย้งอ้างสิทธิที่เกิดขึ้นโดยตรง

จากประเด็นข้อพิพาท

ข้อ 8

  หากคณะอนุญาโตตุลาการมิได ้ มีการพิจารณาเป ็นอย ่ างอื่ น เนื่ องจาก 

เหตุแวดล้อมแห่งคดี ค่าใช้จ่ายของคณะอนุญาโตตุลาการ รวมท้ังค่าตอบแทนของ 

สมาชิกคณะอนุญาโตตุลาการ ต ้องอยู ่ ในความรับผิดชอบของภาคีสมาชิกที่ มี 

กรณีพิพาทในจ�านวนที่เท่ากัน คณะอนุญาโตตุลาการต้องเก็บหลักฐานค่าใช้จ่าย 

ทั้งหมดไว้และจัดส่งหลักฐานครั้งสุดท้ายให้ภาคี

ข้อ 9

  ภาคีใดท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในแง่กฎหมายเก่ียวกับประเด็นข้อพิพาท ซึ่งอาจได้รับ 

ผลกระทบจากค�าตัดสินในคดีอาจเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดีโดยการยินยอม 

ของคณะอนุญาโตตุลาการ

ข้อ 10

1. คณะอนุญาโตตุลาการต้องชี้ขาดภายในเวลาห้าเดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการจัดตั้ง

คณะอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่พบว่ามีความจ�าเป็นต้องขยายเวลา ซึ่งไม่ควรเกินห้าเดือน

2. ค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องประกอบด้วยเหตุผลประกอบค�าชี้ขาด 

ให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันต่อภาคีที่มีกรณีพิพาท

3. ข้อพิพาทใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างภาคีเก่ียวกับการตีความหรือการบังคับตาม 

ค�าชี้ขาด อาจได้รับการยื่นโดยภาคีไปยังคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นผู้ท�าค�าชี้ขาดนั้น 

หากกรณีหลังนี้ไม่สามารถกระท�าได้ ให้จัดส่งให้คณะอนุญาโตตุลาการอ่ืนซึ่งตั้งขึ้น 

ส�าหรับความมุ่งประสงค์ในเรื่องเดียวกันกับข้างต้น
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ANNEX VII

[not yet entered into force]6

 

6 Annex VII is an integral part of the Amendment adopted by the third meeting of the 
Conference of the Parties in 1995 in its Decision III/1. The amendment is not yet in force. 
The relevant part of Decision III/1 provides as follows:

“The Conference
 …
 3. Decides to adopt the following amendment to the Convention:

 ‘Annex VII

 Parties and other States which are members of OECD, EC, Liechtenstein.”’ 
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6  ภาคผนวก 7 เป็นส่วนหนึง่ของการบูรณาการการแก้ไขซ่ึงได้รบัรองในการประชมุรฐัภาคสีมยัท่ี 3 ในปี ค.ศ. 1995 

ตามมติข้อตัดสินใจที่ III/1 การแก้ไขยังไม่มีผลใช้บังคับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติข้อตัดสินใจที่ III/1 ดังนี้ :

“ ที่ประชุม

 ...

 3. ตัดสินใจให้รับรองการแก้ไขอนุสัญญาดังนี้ :

 “ภาคผนวก 7

 ภาคีและรัฐอื่น ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศ OECD, EC, ลิกเตนสไตน์.”

ภาคผนวก 7
 

[ยังไม่มีผลใช้บังคับ]6
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ANNEX VIII7

LIST A

 Wastes contained in this Annex are characterized as hazardous under 
Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention, and their designation on this 
Annex does not preclude the use of Annex III to demonstrate that a waste 
is not hazardous.

A1 METAL AND METAL-BEARING WASTES

A1010 Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the 
following:
•  Antimony
•  Arsenic
•  Beryllium
•  Cadmium
•  Lead
•  Mercury
•  Selenium
•  Tellurium
•  Thallium
but excluding such wastes specifically listed on list B.

7 The amendment whereby Annex VIII was added to the Convention entered into force 
on 6 November 1998, six months following the issuance of depositary notification 
C.N.77.1998 of 6 May 1998 (reflecting Decision IV/9 adopted by the Conference of the 
Parties at its fourth meeting). The amendment to Annex VIII whereby new entries were 
added entered into force on 20 November 2003 (depositary notification C.N.1314.2003), 
six months following the issuance of depositary notification C.N.399.2003 of 20 May 2003 
(reflecting Decision VI/35 adopted by the Conference of the Parties at its sixth meeting). 
The amendment to Annex VIII whereby one new entry was added entered into force 
on 8 October 2005 (depositary notification C.N.1044.2005), six months following the 
issuance of depositary notification C.N.263.2005 of 8 April 2005 (re-issued on 13 June 
2005, reflecting Decision VII/19 adopted by the Conference of the Parties at its seventh 
meeting). The present text includes all amendments.

LIST ALIST A
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A1010 ของเสียประเภทโลหะ และของเสียที่ประกอบด้วยโลหะผสม ดังต่อไปนี้:
• พลวง
•  สารหนู
•  เบริลเลียม
•  แคดเมียม
•  ตะกั่ว
•  ปรอท
•  ซีลีเนียม
•  เทลลูเรียม
•  แทลเลียม
ยกเว้นของเสียนั้นได้รับการระบุเป็นพิเศษในบัญชีรายชื่อ บี

ภาคผนวก 87

บัญชีรายชื่อ เอ

  ของเสยีทีร่ะบุในภาคผนวกนีมี้คุณลักษณะความเป็นอนัตรายภายใต้ข้อ 1 วรรค 1 (เอ) 

ของอนุสัญญาน้ีและการระบุของเสียในภาคผนวกนี้ไม่ห้ามการใช้งานในภาคผนวก 3  

ซึ่งอธิบายได้ว่าของเสียนั้นไม่เป็นอันตราย

A1 ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ

7 การแก้ไขโดยการเพิ่มเติมภาคผนวก 8 ในอนุสัญญา มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998  
หกเดือนภายหลังจากการออกประกาศการแจ้งของผู้เก็บรักษาเลขที่ C.N.77.1998  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 
1998 (ผลจากมติข้อตัดสินใจที่ IV/9 ซึ่งได้รับรองในการประชุมรัฐภาคีสมัยท่ี 4) การแก้ไขภาคผนวก 8  
โดยการเพิ่มเติมรายการใหม่ มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 (การแจ้งของผู้เก็บรักษา 
เลขท่ี C.N.1314.2003) หกเดือนภายหลังจากการออกประกาศการแจ้งของผู้รักษาเลขที่ C.N.399.2003) 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 (ผลจากมติข้อตัดสินใจที่ VI/35 ซึ่งได้รับรองในการประชุมรัฐภาคีสมัยที่ 6) 
การแก้ไขภาคผนวก 8 โดยการเพ่ิมเติมรายการใหม่อีกหนึ่งรายการ มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 
ค.ศ. 2005 (การแจ้งของผู้เก็บรักษาเลขที่ C.N.1044.2005) หกเดือนภายหลังจากการออกประกาศการแจ้งของ
ผู้เก็บรักษาเลขที ่C.N.263.2005 เมือ่วันท่ี 8 เมษายน ค.ศ. 2005 (ประเด็นท่ีน�ากลบัมาใหม่ เมือ่วันท่ี 13 มถุินายน 
ค.ศ. 2005, ผลจากมติข้อตัดสินใจที่ VII/19 ซึ่งได้รับรองในการประชุมรัฐภาคีสมัยท่ี 7) ตัวบทท่ีปรากฏน้ี 
ได้รวมการแก้ไขทั้งหมดแล้ว
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A1020 Waste having as constituents or contaminants, excluding 
metal waste in massive form, any of the following:

•  Antimony; antimony compounds
•  Beryllium; beryllium compounds
•  Cadmium; cadmium compounds
•  Lead; lead compounds
•  Selenium; selenium compounds
•  Tellurium; tellurium compounds

A1030 Wastes having as constituents or contaminants any of the 
following:
•  Arsenic; arsenic compounds
•  Mercury; mercury compounds
•  Thallium; thallium compounds

A1040 Wastes having as constituents any of the following:
•  Metal carbonyls
•  Hexavalent chromium compounds

A1050 Galvanic sludges

A1060 Waste liquors from the pickling of metals

A1070 Leaching  residues  from  zinc  processing,  dust  and  sludges 
such as jarosite, hematite, etc.

A1080 Waste zinc  residues not  included on  list B, containing lead 
and cadmium in concentrations sufficient to exhibit Annex 
III characteristics

A1090 Ashes from the incineration of insulated copper wire

A1100 Dusts  and  residues  from  gas  cleaning  systems  of  copper 
smelters

A1110 Spent electrolytic solutions from copper electrorefining and 
electrowinning operations
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A1020 ของเสียท่ีมีองค์ประกอบหรอืสารปนเป้ือน ดังต่อไปนี ้ (ไม่รวมของเสียโลหะ 
ในรูปขนาดใหญ่)
• พลวง และสารประกอบพลวง
•  เบริลเลียม และสารประกอบเบริลเลียม
•  แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม
•  ตะกั่ว และสารประกอบตะกั่ว
•  ซีลีเนียม และสารประกอบซีลีเนียม
•  เทลลูเรียม และสารประกอบเทลลูเรียม

A1030 ของเสียที่มีองค์ประกอบและสารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้
• สารหนู และสารประกอบสารหนู
•  ปรอท และสารประกอบปรอท
•  แทลเลียม และสารประกอบแทลเลียม

A1040 ของเสียที่มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้:
•  โลหะคาร์บอนิล
•  สารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท์

A1050 กากตะกอนจากการชุบโลหะ

A1060 ของเสียที่เป็นของเหลวที่เกิดจากการท�าความสะอาดโลหะด้วยกรด

A1070 กากที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตสังกะสี ฝุ่น และกากตะกอน เช่น 
จาโรไซท์ เฮมาไทท์ เป็นต้น

A1080 ของเสียประเภทกากสังกะสี ไม่รวมที่ระบุในบัญชีรายชื่อ บี ที่มีสารตะกั่ว
และแคดเมียม ในระดับความเข้มข้นมากเพียงพอท่ีแสดงคุณลักษณะ 
ตามภาคผนวก 3

A1090 เถ้าจากการเผาสายฉนวนหุ้มเส้นลวดทองแดง

A1100 ฝุ่นและกากจากระบบกรองก๊าซในโรงถลุงทองแดง

A1110 สารละลายน�าไฟฟ้าที่ใช้แล้ว จากกระบวนการแยกทองแดงให้บริสุทธิ์
ด้วยไฟฟ้า
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A1120 Waste sludges, excluding anode slimes, from electrolyte 
purification systems in copper electrorefining and 
electrowinning operations

A1130 Spent etching solutions containing dissolved copper
A1140 Waste cupric chloride and copper cyanide catalysts
A1150 Precious metal ash from incineration of printed circuit boards 

not included on list B8

A1160 Waste lead-acid batteries, whole or crushed

A1170 Unsorted waste batteries excluding mixtures of only list B 
batteries. Waste batteries not specified on list B containing 
Annex I constituents to an extent to render them hazardous

A1180 Waste electrical and electronic assemblies or scrap9 
containing components such as accumulators and other 
batteries included on list A, mercury-switches, glass from 
cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-
capacitors, or contaminated with Annex I constituents (e.g., 
cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an 
extent that they possess any of the characteristics contained 
in Annex III (note the related entry on list B B1110)10

A1190 Waste metal cables coated or insulated with plastics 
containing or contaminated with coal tar, PCB11, lead, 
cadmium, other organohalogen compounds or other Annex 
I constituents to an extent that they exhibit Annex III charac-
teristics.

8 Note that mirror entry on list B (B1160) does not specify exceptions
9 This entry does not include scrap assemblies from electric power generation.
10 PCBs are at a concentration level of 50 mg/kg or more.
11 PCBs are at a concentration level of 50 mg/kg or more.
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A1120 กากตะกอน ยกเว้นสารที่ท�าหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าบวก (anode slimes) 
จากกระบวนการแยกทองแดงให้บริสุทธิ์ด้วยไฟฟ้า

A1130 สารละลายที่ใช้ขึ้นรูปแม่พิมพ์ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบของทองแดง
ที่ละลายได้

A1140 ของเสียจากสารเร่งปฏิกิริยาประเภททองแดงไซยาไนด์ 
และคิวปริคคลอไรด์

A1150 เถ้าโลหะมีค่าจากการเผาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่รวมที่ระบุในบัญชี
รายชื่อ บี8

A1160 แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ทั้งที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และแยกส่วน

A1170 ของเสียประเภทแบตเตอร่ีที่ยังไม่ได้แยกประเภท ยกเว้นของผสมของ
แบตเตอร่ีท่ีระบุในบัญชีรายช่ือ บี ของเสียประเภทแบตเตอร่ีที่ไม่ระบุ 
ในบัญชรีายชือ่ บี ทีมี่องค์ประกอบของสารในภาคผนวก 1 จนถงึขอบเขต
ที่มีความเป็นอันตราย

A1180 ของเสียประเภทเศษหรือช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์9 ที่มี
ส่วนประกอบ ซ่ึงได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่อื่น ๆ ท่ีรวม 
ในบัญชีรายชื่อ เอ สวิตซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบ แก้วจากหลอด 
Cathode-ray และ Activated glass อื่น ๆ และตัวเก็บประจุไฟฟ้าท่ีมี 
สารพีซีบีหรือท่ีปนเปื ้อนด้วยองค์ประกอบในภาคผนวก 1 (เช่น  
แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโพลีคลอริเนทเตดไบฟีนิล) จนถึงขอบเขต 
ที่ท�าให้ของเสียนั้นมีคุณลักษณะใด ๆ ตามภาคผนวก 3 (ซึ่งสัมพันธ์กับ 
รายการ B1110 ในบัญชีรายชื่อ บี)10

A1190 ของเสยีสายเคเบิลโลหะท่ีเคลอืบหรือหุม้ด้วยพลาสตกิ ซึง่มีหรอืปนเป้ือน
ด้วยน�้ามันดิบจากถ่านหิน (Coal tar) สารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล11 

ตะก่ัว แคดเมียม และสารประกอบฮาโลเจนอินทรีย์ (organohalogen 
compounds) อืน่ หรือองค์ประกอบในภาคผนวก 1 จนถงึขอบเขตทีท่�าให้
ของเสียนั้นมีคุณลักษณะใด ๆ ตามภาคผนวก 3

8 รายการที่ระบุในบัญชีรายชื่อ บี (B1160) ไม่มีการยกเว้นพิเศษ
9 รายการนี้ไม่รวมเศษชิ้นส่วนจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
10 สารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิลที่ระดับความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือมากกว่า
11 สารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิลที่ระดับความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือมากกว่า
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A2 WASTES CONTAINING PRINCIPALLY INORGANIC
CONSTITUENTS, WHICH MAY CONTAIN METALS AND 
ORGANIC MATERIALS

A2010 Glass waste from cathode-ray tubes and other activated 
glasses

A2020 Waste inorganic fluorine compounds in the form of liquids  
or sludges but excluding such wastes specified on list B

A2030 Waste catalysts but excluding such wastes specified on list B

A2040 Waste gypsum arising from chemical industry processes, 
when containing Annex I constituents to the extent that 
it exhibits an Annex III hazardous characteristic (note the 
related entry on list B B2080)

A2050 Waste asbestos (dusts and fibres)

A2060 Coal-fired power plant fly-ash containing Annex I substances 
in concentrations sufficient to exhibit Annex III characteris-
tics (note the related entry on list B B2050)

A3 WASTES CONTAINING PRINCIPALLY ORGANIC
CONSTITUENTS, WHICH MAY CONTAIN METALS AND 
INORGANIC MATERIALS

A3010 Waste from the production or processing of petroleum coke 
and bitumen

A3020 Waste mineral oils unfit for their originally intended use
A3030 Wastes that contain, consist of or are contaminated with 

leaded anti-knock compound sludges

A3040 Waste thermal (heat transfer) fluids

A3050 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, 
plasticizers, glues/adhesives excluding such wastes specified 
on list B (note the related entry on list B B4020)
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A2010 ของเสียแก้วจากหลอดแก้ว Cathode-ray และ Activated glass อื่น ๆ

A2020 ของเสียประเภทสารประกอบฟลูออรีนอนินทรีย์ในรูปของเหลวหรือ 

กากตะกอน ยกเว้นของเสียเช่นว่าที่ระบุในบัญชีรายชื่อ บี

A2030 ของเสียประเภทสารเร่งปฏิกิริยา ยกเว้นของเสียเช่นว่าท่ีระบุในบัญชี 

รายชื่อ บี

A2040 ของเสียยิปซัมท่ีเกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งมี 

องค์ประกอบในภาคผนวก 1 จนถึงขอบเขตที่แสดงคุณลักษณะอันตราย

ตามภาคผนวก 3 (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ B2080 ในบัญชีรายชื่อ บี)

A2050 ของเสียแอสเบสตอส (ฝุ่นและเส้นใย)

A2060 เถ้าลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินที่มีสารในภาคผนวก 1 

ในปรมิาณความเข้มข้นมากเพยีงพอทีแ่สดงคณุลักษณะตามภาคผนวก 3 

(ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ B2050 ในบัญชีรายชื่อ บี)

A2 ของเสียที่มีสารอนินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและ

สารอินทรีย์

A3 ของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและ

สารอนินทรีย์

A3010 ของเสียจากการผลิตหรอืกระบวนการผลิต Petroleum coke และ Bitumen

A3020 ของเสียประเภทน�้ามันแร่ที่มีสภาพไม่เหมาะส�าหรับการใช้งานตาม

วัตถุประสงค์เดิม

A3030 ของเสียซึ่งมี ประกอบด้วย หรือปนเปื้อนด้วยกากตะกอนสารประกอบ 

ที่ใช้ป้องกันเครื่องยนต์ดับที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบ

A3040 ของเสียประเภทของไหลที่ใช้ถ่ายเทความร้อน

A3050 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้เรซนิ ลาเท็กซ์ พลาสตกิไซเซอร์ 
กาว/ผลิตภณัฑ์ประเภทกาว ยกเว้นของเสยีเช่นว่าทีร่ะบุในบัญชรีายชือ่ บ ี
(ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ B4020 ในบัญชีรายชื่อ บี)
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A3060 Waste nitrocellulose
A3070 Waste phenols, phenol compounds including chlorophenol 

in the form of liquids or sludges

A3080 Waste ethers not including those specified on list B

A3090 Waste leather dust, ash, sludges and flours when containing 
hexavalent chromium compounds or biocides (note the 
related entry on list B B3100)

A3100 Waste paring and other waste of leather or of composition 
leather not suitable for the manufacture of leather articles 
containing hexavalent chromium compounds or biocides 
(note the related entry on list B B3090)

A3110 Fellmongery wastes containing hexavalent chromium 
compounds or biocides or infectious substances (note the 
related entry on list B B3110)

A3120 Fluff - light fraction from shredding
A3130 Waste organic phosphorous compounds
A3140 Waste non-halogenated organic solvents but excluding such 

wastes specified on list B

A3150 Waste halogenated organic solvents

A3160 Waste halogenated or unhalogenated non-aqueous 
distillation residues arising from organic solvent recovery 
operations

A3170 Wastes arising from the production of aliphatic halogenated 
hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, 
vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and 
epichlorhydrin)
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A3060 ของเสียประเภทไนโตรเซลูโลส

A3070 ของเสยีประเภทฟีนอล สารประกอบฟีนอล รวมทัง้คลอโลฟีนอล ทัง้ในรูป
ของเหลวหรือกากตะกอน

A3080 ของเสียประเภทอีเทอร์ ไม่รวมที่ระบุในบัญชีรายชื่อ บี

A3090 ของเสียท่ีเกิดจากฝุ่นหนัง เถ้า กากตะกอน และแป้ง ที่มีสารประกอบ
โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ หรือสารท�าลายสิ่งมีชีวิต (ซึ่งสัมพันธ์กับ 
รายการ B3100 ในบัญชีรายชื่อ บี)

A3100 ของเสียประเภทเศษหนังหรือส่วนประกอบของหนังท่ีไม่เหมาะส�าหรับ 
การผลิตหนังซึ่งมีสารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ หรือ สารท�าลาย
สิ่งมีชีวิต (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ B3090 ในบัญชีรายชื่อ บี)

A3110 ของเสียจากการผลิตหนังแกะที่มีสารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ 
หรือสารท�าลายสิ่งมีชีวิต หรือสารติดเชื้อ (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ B3110 
ในบัญชีรายชื่อ บี)

A3120 ปุยขนาดเล็กที่มีการตัด หั่น ซอย

A3130 ของเสียประเภทสารประกอบฟอสฟอรัสอินทรีย์

A3140 ของเสยีประเภทตวัท�าละลายอนิทรย์ีทีไ่ม่มีธาตฮุาโลเจนเป็นองค์ประกอบ 
ยกเว้นของเสียเช่นว่าที่ระบุในบัญชีรายชื่อ บี

A3150 ของเสียประเภทตัวท�าลายอินทรีย์ที่มีธาตุฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบ

A3160 กากของเสียจากการกลั่นของเหลวท่ีไม่ละลายน�้าท้ังท่ีมีฮาโลเจนและ 
ที่ไม่มีฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบในกระบวนการน�าตัวท�าละลายอินทรีย์
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

A3170 ของเสียจากการผลิต Aliphatic halogenated hydrocarbon (ได้แก ่ 
คลอโรมีเทน ไดคลอโรอเีทนไวนลิคลอไรด์ ไวนลิอดีินคลอไรด์ อลัลลิคลอไรด์ 
และอีพิคลอไฮดริน)
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A3180 Wastes, substances and articles containing, consisting of or 
contaminated with polychlorinated biphenyl (PCB), poly-
chlorinated terphenyl (PCT), polychlorinated naphthalene 
(PCN) or polybrominated biphenyl (PBB), or any other 
polybrominated analogues of these compounds, at a 
concentration level of 50 mg/kg or more12

A3190 Waste tarry residues (excluding asphalt cements) arising 
from refining, distillation and any pyrolitic treatment of 
organic materials

A3200 Bituminous material (asphalt waste) from road construction 
and maintenance, containing tar (note the related entry on 
list B, B2130)

A4 WASTES WHICH MAY CONTAIN EITHER INORGANIC OR
ORGANIC CONSTITUENTS

A4010 Wastes from the production, preparation and use of 
pharmaceutical products but excluding such wastes 
specified on list B

A4020 Clinical and related wastes; that is wastes arising from 
medical, nursing, dental, veterinary, or similar practices, and 
wastes generated in hospitals or other facilities during the 
investigation or treatment of patients, or research projects

A4030 Wastes from the production, formulation and use of biocides 
and phytopharmaceuticals, including waste pesticides and 
herbicides which are off-specification, outdated,13 or unfit for 
their originally intended use

12 The 50 mg/kg level is considered to be an internationally practical level for all wastes. 
However, many individual countries have established lower regulatory levels (e.g., 20 mg/
kg) for specific wastes.

13 “Outdated” means unused within the period recommended by the manufacturer.
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A3180 ของเสีย สาร และชิ้นส่วนที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยโพลีคลอริเนทเต็ด 
ไบฟีนิล โพลีคลอริเนทเต็ดเทอร์ฟีนิล โพลีคลอริเนทเต็ดแนฟทาลีน หรือ
โพลีโบรมิเนทเต็ดไบฟีนิล หรือโพลีโบรมีเนทเต็ดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
ที่ระดับความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม12 หรือมากกว่า

A3190 กากน�้ามันดิบ (ยกเว้น Asphalt cements) ที่เกิดจากโรงกลั่นน�้ามัน และ
กระบวนการกลั่น หรือการบ�าบัดอินทรียวัตถุด้วยวิธีไพโรไลติก

A3200 บิทูมินัส (ของเสียยางมะตอย – asphalt waste) จากการก่อสร้างและ 
บ�ารุงรักษาถนน ซึ่งมีน�้ามันดิน (tar) เป็นองค์ประกอบ (ซึ่งสัมพันธ์กับ
รายการ B2130 ในบัญชีรายชื่อ บี) 

A4010 ของเสียจากการผลิต การเตรียม และการใช้ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม 
แต่ยกเว้นของเสียเช่นว่าที่ระบุในบัญชีรายชื่อ บี

A4020 ของเสียจากการรักษาพยาบาล หรือโครงการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทาง 
การแพทย์ พยาบาล ทันตกรรม การรักษาสัตว์ หรือท่ีเกิดจากโรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาลอื่นๆ

A4030 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้สารท�าลายส่ิงมีชีวิต และ 
Phytopharmaceuticals รวมถึงของเสียประเภทสารป้องกันก�าจัด 
ศัตรูพืชและสัตว์และสารก�าจัดวัชพืช ซึ่งไม่ได้คุณภาพตามก�าหนดหรือ
หมดอายุ13 หรือไม่เหมาะสมส�าหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เดิม

A4 ของเสียที่มีองค์ประกอบอนินทรีย์หรืออินทรีย์

12 ที่ระดับ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนี้ ได้รับการพิจารณาว่าเป็นระดับที่เหมาะสมส�าหรับของเสียทุกประเภท 

ในระดับนานาประเทศ อย่างไรก็ตามหลาย ๆ ประเทศได้มีการก�าหนดระดับการบังคับตามกฎหมายส�าหรับ 

ของเสียพิเศษบางชนิดในระดับที่ต�่ากว่า (เช่น 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
13  “หมดอายุ” หมายถึง ไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่แนะน�าโดยผู้ผลิต
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A4040 Wastes from the manufacture, formulation and use of wood-
preserving chemicals14

A4050 Wastes that contain, consist of or are contaminated with any 
of the following:
•  Inorganic  cyanides,  excepting  precious-metal-bearing 

residues in solid form containing traces of inorganic 
cyanides

•  Organic cyanides

A4060 Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions

A4070 Wastes from the production, formulation and use of inks, 
dyes, pigments, paints, lacquers, varnish excluding any such 
waste specified on list B (note the related entry on list B 
B4010)

A4080 Wastes  of  an  explosive  nature  (but  excluding  such wastes 
specified on list B)

A4090 Waste acidic or basic solutions, other than those specified in 
the corresponding entry on list B (note the related entry on 
list B B2120)

A4100 Wastes from industrial pollution control devices for cleaning 
of  industrial  off-gases but excluding  such wastes  specified 
on list B

A4110 Wastes that contain, consist of or are contaminated with any 
of the following:
•  Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan
•  Any congenor of polychlorinated dibenzo-P-dioxin

A4120 Wastes that contain, consist of or are contaminated with 
peroxides

14 This entry does not include wood treated with wood preserving chemicals. 
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A4040 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้สารเคมีรักษาเนื้อไม้14

A4050 ของเสียที่มี ประกอบ หรือปนเปื้อนด้วยสาร ดังต่อไปนี้
• ไซยาไนด์อนินทรีย์ ยกเว้น กากโลหะมีค่าที่เป็นของแข็ง
  ซึ่งมีสารไซยาไนด์อนินทรีย์ในปริมาณน้อย
• ไซยาไนด์อินทรีย์

A4060 ของเสียผสมระหว่างน�้ามัน/น�้า หรือ ไฮโดรคาร์บอน/น�้า หรืออยู่ในรูป 
อิมัลชั่น

A4070 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้หมึก สีย้อม สารสี สี น�้ามันครั่ง 
และน�้ามันขัดเงา ยกเว้นของเสียเช่นว่าที่ระบุในบัญชีรายชื่อ บี

A4080 ของเสยีทีส่ามารถระเบิดได้ (ยกเว้นของเสยีเช่นว่าท่ีระบุในบัญชรีายชือ่ บี)

A4090 ของเสียประเภทสารละลายกรดหรือด่าง นอกเหนือจากท่ีระบุในบัญช ี
รายชื่อ บี (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ B2120 ในบัญชีรายชื่อ บี)

A4100 ของเสียจากอปุกรณ์ควบคุมมลพษิส�าหรับการบ�าบัดก๊าซเสยีจากอตุสาหกรรม 
ยกเว้นของเสียเช่นว่าที่ระบุในบัญชีรายชื่อ บี

A4110 ของเสียที่มี ประกอบ หรือปนเปื้อนด้วยสาร ดังต่อไปนี้:
• สารใด ๆ (Congenor) ของสารคลอริเนทเต็ดไดเบนโซ-ฟิวแรน
• สารใด ๆ (Congenor) ของสารโพลีคลอริเนทเต็ด
  ไดเบนโซ-พารา-ไดออกซิน

A4120 ของเสียที่มี ประกอบ หรือปนเปื้อนด้วยสารประกอบเปอร์ออกไซด์

14  รายการนี้ไม่รวมถึงไม้ที่ได้รับการรักษาด้วยสารเคมีรักษาเนื้อไม้นั้น
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A4130 Waste packages and containers containing Annex I 
substances in concentrations sufficient to exhibit Annex III 
hazard characteristics

A4140 Waste consisting of or containing off specification or 
outdated15 chemicals corresponding to Annex I categories 
and exhibiting Annex III hazard characteristics

A4150 Waste chemical substances arising from research and 
development or teaching activities which are not identified 
and/or are new and whose effects on human health and/or 
the environment are not known

A4160 Spent activated carbon not included on list B  
(note the related entry on list B B2060)

15 “Outdated” means unused within the period recommended by the manufacturer. 
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A4130 ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ์ และภาชนะบรรจุท่ีมีสารในภาคผนวก 1 
ในปริมาณความเข ้มข ้นมากเพียงพอท่ีแสดงคุณลักษณะความ 
เป็นอันตรายตามภาคผนวก 3

A4140 ของเสียประเภทที่ประกอบหรือมีสารเคมีท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีก�าหนด
หรือหมดอายุ15 ซึ่งสอดคล้องกับรายการในภาคผนวก 1 และท่ีแสดง
คุณลักษณะความเป็นอันตรายตามภาคผนวก 3

A4150 ของเสยีสารเคมีทีเ่กดิจากการศกึษาวจิยัและพฒันาหรือกิจกรรมการสอน
ซึง่ยังไม่ได้จ�าแนกชนดิและ/หรือเป็นสิง่ใหม่และมีผลต่อสขุภาพของมนษุย์
และ/หรือยังไม่เคยพบในสิ่งแวดล้อม

A4160 Activated carbon ทีใ่ช้แล้ว ซึง่ไม่รวมทีร่ะบุในบัญชรีายชือ่ บี (ซึง่สมัพนัธ์
กับรายการ B2060 ในบัญชีรายชื่อ บี)

15 “หมดอายุ” หมายถึง ไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาที่แนะน�าโดยผู้ผลิต

14-0730(098-182).indd   153 9/29/57 BE   11:34 AM



154

BASEL CONVENTIONBASEL CONVENTION

| 80

ANNEX IX16

LIST B
 Wastes contained in the Annex will not be wastes covered by Article 1, 
paragraph 1 (a), of this Convention unless they contain Annex I material to 
an extent causing them to exhibit an Annex III characteristic.

B1 METAL AND METAL-BEARING WASTES

B1010 Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form:
•  Precious metals (gold, silver, the platinum group,  

but not mercury)
•  Iron and steel scrap
•  Copper scrap
•  Nickel scrap
•  Aluminium scrap
•  Zinc scrap
•  Tin scrap
•  Tungsten scrap
•  Molybdenum scrap
•  Tantalum scrap
•  Magnesium scrap
•  Cobalt scrap
•  Bismuth scrap
•  Titanium scrap

LIST BLIST B

16 The amendment whereby Annex IX was added to the Convention entered into force on 6 
November 1998, six months following the issuance of depositary notification C.N.77.1998 
(reflecting Decision IV/9 adopted by the Conference of the Parties at its fourth meeting). 
The amendment to Annex IX whereby new entries were added entered into force on 
20  November  2003  (depositary  notification  C.N.1314.2003),  six  months  following  the 
issuance  of  depositary  notification  C.N.399.2003  of  20 May  2003  (reflecting  Decision 
VI/35 adopted by the Conference of the Parties at its sixth meeting). The amendment to 
Annex IX whereby one entry was added entered into force on 8 October 2005 (depositary 
notification C.N.1044.2005) six months following the issuance of depositary notification 
C.N.263.2005 of 8 April 2005 (re-issued on 13 June 2005, reflecting Decision VII/19 adopted 
by  the Conference of  the  Parties at its seventh meeting). The present text includes all 
amendments. 
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ภาคผนวก 916

บัญชีรายชื่อ บี

 ของเสียที่มีในภาคผนวกจะไม่เป็นของเสียท่ีครอบคลุมโดยข้อ 1 วรรค 1 (เอ) 
ของอนุสัญญานี้ หากว่าของเสียนั้นไม่มีวัสดุในภาคผนวก 1 จนเป็นเหตุให้แสดง
คุณลักษณะตามภาคผนวก 3

B1 ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะในองค์ประกอบ

B1010 ของเสียโลหะและโลหะผสมในรูปโลหะที่ไม่ฟุ้งกระจาย:
• โลหะมีค่า (กลุ่มทอง เงิน แพลทินัม แต่ไม่รวมปรอท)
•  เศษเหล็กและเหล็กกล้า
•  เศษทองแดง
•  เศษนิกเกิล
•  เศษอะลูมิเนียม
• เศษสังกะสี
•  เศษดีบุก
•  เศษทังสเตน
•  เศษโมลิบดินัม
•  เศษแทนทาลัม
•  เศษแมกนีเซียม
•  เศษโคบอล์ต
•  เศษบิสมัธ
•  เศษไทเทเนียม

16 การแก้ไขโดยการเพ่ิมเติมภาคผนวก 8 ในอนุสัญญา มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันท่ี 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 
หกเดือนภายหลังจากการออกประกาศการแจ้งของผู้รักษาเลขที่ C.N.77.1998 (ผลจากมติตัดสินใจที่ IV/9  
ซึ่งได้รับรองในการประชุมรัฐภาคีสมัยที่ 4) การแก้ไขภาคผนวก 8 โดยการเพิ่มเติมรายการใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 (การแจ้งของผู้รักษาเลขที่ C.N.1314.2003) หกเดือนภายหลังจาก 
การออกประกาศการแจ้งของผู้รักษาเลขท่ี C.N.399.2003 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 (ผลจากมติ 
ข้อตดัสนิใจท่ี VI/35 ซึง่ได้รบัรองในการประชมุรฐัภาคสีมยัที ่6) การแก้ไขภาคผนวก 8 โดยการเพ่ิมเตมิรายการใหม่
อีกหนึ่งรายการ มีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2005 (การแจ้งของผู้รักษาเลขที่ C.N.1044.2005) 
หกเดือนภายหลังจากการออกประกาศการแจ้งของผู้รักษาเลขที่ C.N.263.2005 เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2005 
(ประเด็นท่ีน�ากลับมาใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2005, ผลจากมติข้อตัดสินใจที่ VII/19 ซึ่งได้รับรอง 
ในการประชุมรัฐภาคสีมัยที่ 7 ) ตัวบทที่ปรากฏนี้ได้รวมการแก้ไขทั้งหมดแล้ว
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B1010 •  Zirconium scrap 
•  Manganese scrap
•  Germanium scrap
•  Vanadium scrap
•  Scrap of hafnium, indium, niobium, rhenium and gallium
•  Thorium scrap
•  Rare earths scrap
•  Chromium scrap

B1020 Clean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk 
finished form (sheet, plate, beams, rods, etc), of:
•  Antimony scrap
•  Beryllium scrap
•  Cadmium scrap
•  Lead scrap (but excluding lead-acid batteries)
•  Selenium scrap
•  Tellurium scrap

B1030 Refractory metals containing residues

B1031 Molybdenum,  tungsten,  titanium,  tantalum,  niobium  and 
rhenium metal and metal alloy wastes in metallic dispersible 
form (metal powder), excluding such wastes as specified in 
list A under entry A1050, Galvanic sludges

B1040 Scrap  assemblies  from  electrical  power  generation  not 
contaminated with lubricating oil, PCB or PCT to an extent to 
render them hazardous

B1050 Mixed  non-ferrous  metal,  heavy  fraction  scrap,  not 
containing Annex I materials in concentrations sufficient to 
exhibit Annex III characteristics17

17  Note  that  even  where  low  level  contamination  with  Annex  I  materials  initially  exists, 
subsequent processes,  including  recycling processes, may  result  in  separated  fractions 
containing significantly enhanced concentrations of those Annex I materials.
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B1010 •  เศษเซอร์โคเนียม
•  เศษแมงกานีส
•  เศษเจอร์เมเนียม
•  เศษเวเนเดียม
•  เศษแฮฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม รีเนียม และแกลเลียม
•  เศษธอเรียม
•  เศษโลหะหายาก
•  เศษโครเมียม

B1020 เศษโลหะที่สะอาด ไม่ปนเปื้อน รวมถึงโลหะผสมในรูปส�าเร็จขนาดใหญ่ 
(แผ่น เพลท ล�า แท่ง ฯลฯ) ของ
• เศษพลวง
• เศษเบริลเลียม
• เศษแคดเมียม
• เศษตะกั่ว (แต่ยกเว้นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด)
• เศษซีลีเนียม
• เศษเทลลูเรียม

B1030 เศษโลหะที่หลอมยากซึ่งมีกากเจือปน

B1031 ของเสียโลหะและโลหะผสม ในรูปโลหะท่ีฟุ้งกระจายได้ (ผงโลหะ) ของ 
โมลิบนัม ทังสเตน ไทเทเนียมแทนทาลัม ไนโอเบียม และรีเนียม ยกเว้น 
ของเสียเช่นว่า ที่ระบุในบัญชีรายชื่อ เอ ภายใต้รายการ A1050 
กากตะกอนจากการชุบโลหะ

B1040 เศษชิ้นส่วนจากเคร่ืองก�าเนิดพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ปนเปื้อนน�้ามันหล่อล่ืน 
สารพีซีบี หรือพีซีที จนถึงขอบเขตที่ท�าให้ของเสียนั้นเป็นอันตราย

B1050 โลหะที่ไม่มีเหล็กผสม เศษชิ้นส่วนหนัก ที่ไม่มีวัสดุในภาคผนวก 1 ใน
ปริมาณความเข้มข้นมากเพียงพอที่แสดงคุณลักษณะตามภาคผนวก 317

17 ในขณะท่ีการปนเปื้อนด้วยวัสดุในภาคผนวก 1 ในระดับต�่าซึ่งเริ่มปรากฏขึ้นภายหลังจากกระบวนการต่าง ๆ 

รวมทั้งกระบวนการรีไซเคิล อาจท�าให้เกิดการแยกส่วนจนวัสดุในภาคผนวก 1 มีปริมาณความเข้มข้นเพ่ิมขึ้น 

อย่างมีนัยส�าคัญ
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B1060 Waste selenium and tellurium in metallic elemental form 
including powder

B1070 Waste of copper and copper alloys in dispersible form,  
unless they contain Annex I constituents to an extent that 
they exhibit Annex III characteristics

B1080 Zinc ash and residues including zinc alloys residues in 
dispersible form unless containing Annex I constituents in 
concentration such as to exhibit Annex III characteristics18

B1090 Waste batteries conforming to a specification, excluding 
those made with lead, cadmium or mercury

B1100 Metal-bearing wastes arising from melting, smelting and 
refining of metals:
•  Hard zinc spelter
•  Zinc-containing drosses:

 - Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn)
 - Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn)
 - Zinc die casting dross (>85% Zn)
 - Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch)(>92% Zn)
 - Zinc skimmings

•  Aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag
•  Slags  from  copper  processing  for further processing or 

refining not containing arsenic, lead or cadmium to an 
extent that they exhibit Annex III hazard characteristics

•  Wastes  of  refractory  linings,  including  crucibles, 
originating from copper smelting 

•  Slags from precious metals processing for further refining
•  Tantalum-bearing tin slags with less than 0.5% tin

18 The status of zinc ash is currently under review and there is a recommendation with the 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) that zinc ashes should 
not be dangerous goods.
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B1060 ของเสยีประเภทซลีีเนยีม และเทลลเูรียม ในรูปธาตโุลหะ รวมท้ังทีเ่ป็นผง

B1070 ของเสียประเภททองแดงและโลหะผสมทองแดงในรูปท่ีฟุ้งกระจายได้ 
หากของเสยีนัน้ไม่มีองค์ประกอบในภาคผนวก 1 จนถงึขอบเขตทีข่องเสยีนัน้
แสดงคุณลักษณะตามภาคผนวก 3

B1080 เถ้าและกากสังกะสี รวมถึงกากโลหะผสมสังกะสีในรูปท่ีฟุ้งกระจายได้  
หากของเสยีนัน้ไม่มีองค์ประกอบในภาคผนวก 1 ในความเข้มข้นจนท�าให้
แสดงคุณลักษณะตามภาคผนวก 318

B1090 ของเสียประเภทแบตเตอร่ีที่เป็นไปตามก�าหนด ยกเว้นท่ีท�าด้วย ตะกั่ว 
แคดเมียม หรือปรอท

B1100 ของเสียท่ีมีองค์ประกอบของโลหะจากการหลอมโลหะ การถลงุโลหะ และ
การท�าให้โลหะให้บริสุทธิ์ ดังต่อไปนี้
• แท่งสังกะสีแข็ง
• ขี้โลหะที่มีสังกะสี
  - ขี้โลหะ : สังกะสีส่วนบนจากการชุบโลหะ (มากกกว่าร้อยละ 90 
   ของสังกะสี)
  - ขี้โลหะ : สังกะสีส่วนล่างจากการชุบโลหะ (มากกกว่าร้อยละ 92 
   ของสังกะสี)
  - ขี้โลหะจากการหล่อโดยวิธีฉีดสังกะสีร้อนเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ 
   (มากกว่าร้อยละ 85 ของสังกะสี)
  - ขี้โลหะสังกะสีจากเครื่องชุบโลหะ : ร้อน (batch) (มากกกว่าร้อยละ  
   92 ของสังกะสี)
  - เศษสังกะสี
• เศษอะลูมิเนียม ยกเว้นตะกรันเกลือ
• ตะกรันจากกระบวนการเตรียมทองแดงเพื่อน�าเข้าไปท�าให้บริสุทธิ์  
  หรือกระบวนการต่อไปที่ไม่มีสารหนู ตะก่ัว หรือแคดเมียมเจือปน 
  จนถงึขอบเขตทีท่�าให้ของเสยีนัน้แสดงคุณลกัษณะความเป็นอนัตราย 
  ตามภาคผนวก 3
• ของเสียของ refractory linings รวมท้ัง crucibles จากการหลอมทองแดง
•  ตระกรันจากกระบวนการเตรียมโลหะมีค่าเพื่อน�าไปท�าให้บริสุทธิ์
• ตะกรันดีบุกท่ีมีแทนทาล่ัมในองค์ประกอบน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของดีบุก

18 สถานะของเถ้าสังกะสีในปัจจุบันได้รับการทมบทวนและมีข้อเสนอแนะจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย 

การค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ว่าเถ้าสังกะสีไม่ควรจัดเป็นสินค้าอันตราย
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B1110 Electrical and electronic assemblies:
•  Electronic assemblies consisting only of metals or alloys
•  Waste  electrical  and  electronic  assemblies  or  scrap19 
(including  printed  circuit  boards)  not  containing 
components  such  as  accumulators  and  other  batteries 
included  on  list  A,  mercury-switches,  glass  from 
cathode-ray  tubes  and  other  activated  glass  and  PCB-
capacitors, or not contaminated with Annex I constituents 
(e.g., cadmium, mercury,  lead, polychlorinated biphenyl) 
or from which these have been removed, to an extent that 
they do not possess any of the characteristics contained in 
Annex III (note the related entry on list A A1180)

•  Electrical  and  electronic  assemblies  (including  printed 
circuit boards, electronic components and wires) destined 
for direct reuse,20 and not for recycling or final disposal21

B1115 Waste  metal  cables  coated  or  insulated  with  plastics,  not 
included in list A A1190, excluding those destined for Annex 
IVA  operations  or  any  other  disposal  operations  involving, 
at any  stage,  uncontrolled  thermal  processes,  such  as 
open-burning.

19  This entry does not include scrap from electrical power generation.
20  Reuse can include repair, refurbishment or upgrading, but not major reassembly.
21 In some countries these materials destined for direct re-use are not considered wastes.
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B1110 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยโลหะหรือโลหะผสม
• ของเสียประเภทเศษหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์19 

  (รวมท้ังแผงวงจร) ท่ีไม่มีองค์ประกอบซึ่งได้แก่ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
  และแบตเตอร่ีอื่น ๆ ที่รวมในบัญชีรายชื่อ เอ สวิตช์ท่ีมีปรอทเป็น 
  องค์ประกอบ แก้วจากหลอด Cathode-ray และ activated glass 
  อื่น ๆ และตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือท่ีไม่ปนเปื้อนด้วย 
  องค์ประกอบในภาคผนวก 1 (เช ่น แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท 
  โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล) หรือท่ีซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นได้รับ 
  การก�าจัดจนถึงขอบเขตที่ท�าให้ของเสียนั้นไม่มีคุณลักษณะใด ๆ  ตาม
  ภาคผนวก 3 (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ A1180 ในบัญชีรายชื่อ เอ)
• ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รวมท้ังแผงวงจร สายไฟ 
  และองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์) ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อน�ามาใช้ซ�้า 
  โดยตรง20 และไม่ใช่เพื่อการรีไซเคิลหรือการก�าจัดขั้นสุดท้าย21

B1115 ของเสียสายเคเบิลทีเ่คลอืบหรือหุม้ด้วยพลาสตกิ ซึง่ไม่รวมทีร่ะบุในบัญชี

รายชื่อ เอ รายการ A1190 ยกเว้น แต่ของเสียเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อด�าเนินการตามภาคผนวก 4เอ หรือ การก�าจัดอื่น ๆ ที่ทุกขั้นตอน 

ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ เช่นการเผาในที่โล่ง

19 รายการนี้ไม่รวมเศษจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
20 การใช้ซ�้ารวมทั้งการซ่อมแซม การปรับปรุงให้ดีขึ้น การอัพเกรด แต่ไม่รวมการประกอบใหม่
21 ในบางประเทศ วัสดุซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อน�ามาใช้ซ�้าโดยตรงไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นของเสีย
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B1120 Spent catalysts excluding liquids used as catalysts, containing 
any of:

B1130 Cleaned spent precious-metal-bearing catalysts

B1140 Precious-metal-bearing residues in solid form which contain 
traces of inorganic cyanides

B1150 Precious metals and alloy wastes (gold, silver, the platinum 
group, but not mercury) in a dispersible, non-liquid form 
with appropriate packaging and labelling

B1160 Precious-metal ash from the incineration of printed circuit 
boards (note the related entry on list A A1150)

Transition metals, excluding 
waste catalysts (spent 
catalysts, liquid used 
catalysts or other catalysts) 
on list A:

•  Scandium 
•  Vanadium
•  Manganese
•  Cobalt
•  Copper
•  Yttrium
•  Niobium
•  Hafnium
•  Tungsten
•  Titanium 
•  Chromium
•  Iron
•  Nickel
•  Zinc
•  Zirconium
•  Molybdenum
•  Tantalum
•  Rhenium

Lanthanides  
(rare earth metals):

•  Lanthanum 
•  Praseodymium
•  Samarium 
•  Gadolinium
•  Dysprosium
•  Erbium
•  Ytterbium
•  Cerium 
•  Neodymium
•  Europium
•  Terbium
•  Holmium
•  Thulium
•  Lutetium
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B1120 สารเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ใช้แล้ว ยกเว้นของเหลวท่ีใช้เป็นสารเร่ง
ปฏิกิริยา ที่มีสารดังนี้:

โลหะ transition ยกเว้นของเสีย
ประเภทสารเร่งปฏิกิริยา (สารเร่ง
ปฏิกิริยาใช้แล้ว สารเร่งปฏิกิริยา
ใช้แล้วที่อยู่ในรูปของเหลว หรือ
สารเร่งปฏิกิริยาอื่น ๆ) ในบัญชี
รายชื่อ เอ
• สแกนเดียม
• วาเนเดียม
• แมงกานีส
• โคบอล์ต
• ทองแดง
• ลิเทียม
• ไนโอเบียม
• แฮฟเนียม
• ทังสเตน
• ไทเทเนียม
• โครเมียม
• เหล็ก
• นิกเกิล
• สังกะสี
• เซอร์โคเนียม
• โมลิบนัม
• แทนทาลัม
• รีเนียม

B1130 สารเร ่ งปฏิกิ ริยาใช ้แล ้ว ท่ี มี โลหะมีค ่า เป ็นองค ์ประกอบท่ีผ ่าน 
การท�าความสะอาดแล้ว

B1140 กากในรูปของแขง็ทีมี่โลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบ ซึง่มีไซยาไนด์อนนิทรีย์
ปริมาณน้อย

B1150 ของเสียโลหะผสมและโลหะมีค่า (กลุ่มทอง เงิน แพลทตินัม แต่ไม่รวม
ปรอท) ในรูปที่ไม่ใช่ของเหลวและฟุ้งกระจายได้ในบรรจุภัณฑ์และฉลาก
ที่เหมาะสม

B1160 เถ้าโลหะมีค่าจากการเผาแผงวงจรในเตาเผา (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ 
A1150 ในบัญชีรายชื่อ เอ)

แลนธาไนด์ 
(โลหะหายาก) 

• แลนธานัม
• เพรซีโอดิเมียม
• ซาแมเรียม
• แกโดลิเนียม
• ดิสโพรเซียม
• เออร์เบียม
• อิตเทอร์เบียม
• ซีเรียม
• นีโอดีเมียม
• ยูโรเพียม
• เทอร์เบียม
• โฮลเมียม
• ทูเลียม
• ลูทีเซียม
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B1170 Precious-metal ash from the incineration of photographic 
film

B1180 Waste photographic film containing silver halides and 
metallic silver

B1190 Waste photographic paper containing silver halides and 
metallic silver

B1200 Granulated slag arising from the manufacture of iron and 
steel

B1210 Slag arising from the manufacture of iron and steel including 
slags as a source of TiO2 and vanadium

B1220 Slag from zinc production, chemically stabilized, having a 
high iron content (above 20%) and processed according 
to industrial specifications (e.g., DIN 4301) mainly for 
construction

B1230 Mill scaling arising from the manufacture of iron and steel
B1240 Copper oxide mill-scale

B1250 Waste end-of-life motor vehicles, containing neither liquids 
nor other hazardous components

	
B2 WASTES CONTAINING PRINCIPALLY INORGANIC CONSTITUENTS,
WHICH MAY CONTAIN METALS AND ORGANIC MATERIALS

B2010 Wastes from mining operations in non-dispersible form:
•  Natural graphite waste
•  Slate waste, whether or  not  roughly  trimmed or merely 

cut, by sawing or otherwise
•  Mica waste
•  Leucite, nepheline and nepheline syenite waste
•  Feldspar waste
•  Fluorspar waste
•  Silica wastes in solid form excluding those used in foundry 

operations
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B1170 เถ้าโลหะมีค่าจากการเผาฟิล์มถ่ายภาพในเตาเผา

B1180 ของเสียประเภทฟิล์มถ่ายภาพที่มีเงินเฮไลด์ (Silver halides) และ 
โลหะเงิน (metallic silver)

B1190 ของเสียประเภทกระดาษอัดภาพที่มีเงินเฮไลด์ (Silver halides) และ 
โลหะเงิน (metallic silver)

B1200 ตระกรันโลหะที่มีลักษณะเป็นเม็ดที่เกิดจากการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

B1210 ตะกรันโลหะท่ีเกิดจากการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า รวมท้ังตะกรันที่เป็น
แหล่งก�าเนิดของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO

2
) และวาเนเดียม

B1220 ตระกรันจากการผลิตสังกะสี ที่มีเหล็กในปริมาณสูง (มากกว่าร้อยละ 20) 
ซึ่งถูกน�ามาปรับเสถียรทางเคมีและส่วนใหญ่น�ามาใช้ในการก่อสร้าง 
โดยด�าเนินการตามข้อก�าหนดทางอุตสาหกรรม (เช่น DIN 4301)

B1230 เศษจากการบดที่เกิดจากการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า

B1240 เกล็ด/สะเก็ดจากการบดทองแดงออกไซด์

B1250 ยานพาหนะทีมี่เครีอ่งยนต์ ทีห่มดอายกุารใช้งานแล้วทีไ่ม่มีของเหลวหรอื
องค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

B2 ของเสียที่มีสารอนินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและ
สารอินทรีย์

B2010 ของเสียจากกระบวนการท�าเหมืองในรูปที่ไม่ฟุ้งกระจายจาก
• ของเสียประเภทกราไฟต์ธรรมชาติ
• ของเสียประเภทหนิชนวน ไม่ว่าจะตดัหรือเล็มอย่างหยาบ ๆ  โดยเล่ือย
 หรืออื่นใด
• ของเสียประเภทไมก้า
• ของเสียประเภท Leucite nepheline และ nepheline syenite
• ของเสียประเภทเฟลด์สปาร์
• ของเสียฟลูออสปาร์
• ของเสียประเภทซิลิกาในรูปของแข็ง ยกเว้นของเสียนั้นใช้ใน
 กระบวนการหลอมเหล็ก/แก้ว 
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B2020 Glass waste in non-dispersible form:
•  Cullet and other waste and scrap of glass except for glass 
from cathode-ray tubes and other activated glasses

B2030 Ceramic wastes in non-dispersible form:
•  Cermet wastes and scrap (metal ceramic composites)
•  Ceramic based fibres not elsewhere specified or included

B2040 Other wastes containing principally inorganic constituents:
•  Partially refined calcium sulphate produced from flue-gas 
desulphurization (FGD)

•  Waste gypsum wallboard or plasterboard arising from the 
demolition of buildings

•  Slag from copper production, chemically stabilized, having 
a high iron content (above 20%) and processed according 
to  industrial specifications (e.g., DIN 4301 and DIN 8201) 
mainly for construction and abrasive applications

•  Sulphur in solid form
•  Limestone  from  the  production  of  calcium  cyanamide 
(having a pH less than 9)

•  Sodium, potassium, calcium chlorides
•  Carborundum (silicon carbide)
•  Broken concrete
•  Lithium-tantalum  and  lithium-niobium  containing  glass 
scraps

B2050 Coal-fired power plant fly-ash, not  included on  list A  (note 
the related entry on list A A2060)

B2060 Spent  activated  carbon  not  containing  any Annex  I 
constituents  to  the  extent  they  exhibit  Annex  III  charac-
teristics,  for  example,  carbon  resulting  from  the  treatment 
of potable water  and  processes  of  the  food  industry  and 
vitamin production (note the related entry on list A A4160)
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B2020 ของเสียประเภทแก้วในรูปไม่ฟุ้งกระจาย:
• เศษแก้วที่รวบรวมเพื่อหลอมใหม่ และของเสียอื่น และเศษของแก้ว  
 ยกเว้น แก้วจากหลอด Cathode – ray และ activated glass อื่น ๆ

B2030 ของเสียประเภทเซรามิกในรูปไม่ฟุ้งกระจาย
• ของเสียโลหะกันความร้อน (ของผสมเซรามิกโลหะ)
•  ใยเซรามิก ที่มีระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น

B2040 ของเสียอื่นที่มีองค์ประกอบอนินทรีย์หลักดังนี้:
•  แคลเซยีมซลัเฟตทีท่�าให้บรสิทุธิบ์างส่วน ซึง่ผลิตจากก๊าซทีร่ะบายออก 
 จากปล่อง ซึ่งยังไม่ได้ขจัดซัลเฟอร์ ( FGD) ออก
•  ของเสียประเภทฝาผนังยิปซัมหรือฝาผนังพลาสเตอร์ จากการรื้อถอน 
 อาคาร
• ตระกรนัจากการผลติทองแดง ท่ีมีเหลก็ปริมาณสงู (มากกว่าร้อยละ 20) 
 ซ่ึงถูกน�ามาปรับเสถียรทางเคมีและส่วนใหญ่น�ามาใช้ในการก่อสร้าง 
 และใช้เป็นเคร่ืองมือส�าหรับขัดถู (abrasive applications) โดย 
 การด�าเนินการตามข้อก�าหนดทางอุตสาหกรรม (เช่น DIN 4301 และ  
 DIN 8201)
• ก�ามะถันในรูปของแข็ง
• หินปูนจากการผลิตแคลเซียมไซยานาไมด์ (ท่ีมีค่าความเป็นกรด 
 เป็นด่างน้อยกว่า 9)
• โซเดียมคลอไรด์ โปรแตสเซียมคลอไซด์ และแคลเซียมคลอไรด์
• คาโบรันดัม (ซิลิกอนคาร์ไบด์)
• คอนกรีตแตก
• ลิเทียม - แทนทาลัม และ ลิเทียม - ไนโอเบียมท่ีมีเศษแก้วเป็น 
 องค์ประกอบ

B2050 เถ้าลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินท่ีไม่รวมในบัญช ี
รายชื่อ เอ (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ A2060 ในบัญชีรายชื่อ เอ)

B2060 activated carbon ใช้แล้วท่ีไม่มีวัสดุตามภาคผนวก 1 จนถึงขอบเขต 
ทีแ่สดงคณุลักษณะตามภาคผนวก 3 ตวัอย่างเช่น คาร์บอน ท่ีเป็นผลจาก
การปรับปรุงคุณภาพน�้าด่ืมส�าหรับพกพาและกระบวนการอุตสาหกรรม
อาหารและการผลิตวิตามิน (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ A4160 ในบัญช ี
รายชื่อ เอ)
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B2070 Calcium fluoride sludge

B2080 Waste gypsum arising from chemical industry processes not 
included on list A (note the related entry on list A A2040)

B2090 Waste anode butts from steel or aluminium production 
made of petroleum coke or bitumen and cleaned to normal 
industry specifications (excluding anode butts from chlor 
alkali electrolyses and from metallurgical industry)

B2100 Waste hydrates of aluminium and waste alumina and 
residues from alumina production excluding such materials 
used for gas cleaning, flocculation or filtration processes

B2110 Bauxite residue (“red mud”) (pH moderated to less than 11.5)
B2120 Waste acidic or basic solutions with a pH greater than 2 

and less than 11.5, which are not corrosive or otherwise 
hazardous (note the related entry on list A A4090)

B2130 Bituminous material (asphalt waste) from road construction 
and maintenance, not containing tar22 (note the related 
entry on list A, A3200)

22 The concentration level of Benzol (a) pyrene should not be 50mg/kg or more.
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B2070 กากตะกอนแคลเซียมฟลูออไรด์

B2080 ของเสียประเภทยิปซัมท่ีเกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีท่ีรวมใน
บัญชีรายชื่อ เอ (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ A2040 ในบัญชีรายชื่อ เอ)

B2090 ของเสียประเภทปลายขั้วบวกจากการผลิตอะลูมิเนียมและเหล็กกล้าท่ี 
ท�าด้วยถ่านโค้ก หรือบิทเูมนและได้รับการท�าความสะอาดตามข้อก�าหนด
ทางอุตสาหกรรมตามปกติ (ยกเว้นปลายขั้วบวกจากอุตสาหกรรม 
คลออัลคาไลน์อิเล็กโตรไลส์และถลุงโลหะ)

B2100 ของเสียประเภทสารประกอบอะลูมิเนียมท่ีมีน�้าเป็นองค์ประกอบ และ 
ของเสียประเภทออกไซด์ของอะลูมิเนียมและกากจากการผลิตออกไซด์
ของอะลูมิเนียม ยกเว้นวัสดุนั้นใช้ส�าหรับการท�าความสะอาดก๊าซ 
การตกตะกอนหรือการกรอง

B2110 กากแร่อะลูมิเนียม (“Bauxite residue” หรือ “red mud”) (ท่ีมีค่า 
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ตั้งแต่ปานกลางจนถึงไม่เกิน 11.5)

B2120 ของเสียประเภทสารละลายกรดหรือด่างท่ีมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 11.5 ซึ่งไม่กัดกร่อนหรือเป็นอันตรายอ่ืนใด 
(ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ A4090 ในบัญชีรายชื่อ เอ)

B2130 บิทูมินัส (ของเสียยางมะตอย – asphalt waste) จากการก่อสร้างและ 
บ�ารุงรกัษาถนนทีไ่ม่มีน�า้มันดินปนเป้ือน22 (ซึง่สมัพนัธ์กับรายการ A3200 
ในบัญชีรายชื่อ เอ)

22 ระดับความเข้มข้นของเบนโซล (เอ) ไพรีน ไม่ควรเป็น 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือมากกว่า
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B3 WASTES CONTAINING PRINCIPALLY ORGANIC CONSTITUENTS,
WHICH MAY CONTAIN METALS AND INORGANIC MATERIALS

B3010 Solid plastic waste:
The following plastic or mixed plastic materials, provided 
they are not mixed with other wastes and are prepared to a 
specification:
•  Scrap  plastic  of  non-halogenated  polymers  and 
co-polymers, including but not limited to the following23

 - ethylene
 - styrene
 - polypropylene
 - polyethylene terephthalate
 - acrylonitrile
 - butadiene
 - polyacetals
 - polyamides
 - polybutylene terephthalate
 - polycarbonates
 - polyethers
 - polyphenylene sulphides
 - acrylic polymers
 - alkanes C10-C13 (plasticiser)
 - polyurethane (not containing CFCs)
 - polysiloxanes
 - polymethyl methacrylate
 - polyvinyl alcohol
 - polyvinyl butyral
 - polyvinyl acetate

23 It is understood that such scraps are completely polymerized.
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B3 ของเสียที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะ
และสารอนินทรีย์

23 เป็นที่เข้าใจว่าเศษเหล่านั้นได้ผ่านการท�าเป็นโพลิเมอร์อย่างสมบูรณ์

B3010 ของเสียประเภทพลาสติกที่เป็นของแข็ง ดังนี้
วัสดุพลาสติกและพลาสติกผสม ที่ไม่ผสมกับของเสียอ่ืนและได้ผ่าน 
การจัดเตรียมจนได้คุณภาพที่ก�าหนด
• เศษพลาสติกของโพลิเมอร์และโคโพลิเมอร์ท่ีไม่มีธาตุฮาโลเจน 
 เป็นองค์ประกอบ23 เช่น
 - เอทธิลีน
 - สไตรีน
 - โพลีโพรพีลีน
 - โพลีเอทีลีนเทอร์เรฟาธาเลต
 - อคริโลไนไตร์ล
 - บิวทาไดอีน
 - โพลีอะเซตัล
 - โพลีอะไมด์
 - โพลีบิวทิลีนเทอร์เรฟาธาเลต
 - โพลีคาร์บอเนต
 - โพลีอีเทอร์
 - โพลีพินิลีนซัลไฟด์
 - อะคริลิกโพลีเมอร์
 - อัลเคน C10 – C13 (พลาสติกไซเซอร์)
 - โพลียูรีเทน (ไม่มีสาร CFCs)
 - โพลีซิโลเซน
 - โพลีเมธิลเมทาคริเลต
 - โพลีไวนิลแอลกอฮอล์
 - โพลีไวนิลบิวไทรอล
 - โพลีไวนิลอะซิเตต
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B3010 •  Cured waste  resins  or  condensation  products  including 
the following:
 - urea formaldehyde resins
 - phenol formaldehyde resins
 - melamine formaldehyde resins
 - epoxy resins
 - alkyd resins
 - polyamides 

•  The following fluorinated polymer wastes24

 - perfluoroethylene/propylene (FEP)
 - perfluoro alkoxyl alkane
 - tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)
 - tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether (MFA)
 - polyvinylfluoride (PVF)
 - polyvinylidenefluoride (PVDF)

B3020 Paper, paperboard and paper product wastes
The  following materials, provided  they are not mixed with 
hazardous wastes: 
Waste and scrap of paper or paperboard of:
•  unbleached paper or paperboard or of corrugated paper 
or paperboard

•  other  paper  or  paperboard,  made  mainly  of  bleached 
chemical pulp, not coloured in the mass

•  paper  or  paperboard  made  mainly  of  mechanical  pulp  
(for  example,  newspapers,  journals  and  similar  printed 
matter)

•  other,  including  but  not  limited  to  1)  laminated 
paperboard 2) unsorted scrap

24  Post-consumer wastes are excluded from this entry:
  -  Wastes shall not be mixed
  -  Problems arising from open-burning practices to be considered
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B3010 • ของเสียประเภทเรซินที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว ดังต่อไปนี้
 - เรซินยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
 - เรซินฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์
 - เรซินเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์
 - เรซินอิพอกซี่
 - เรซินอัลไคล์
 - โพลีอะไมด์  
• ของเสียประเภทฟลูออริเนเตต โพลีเมอร์24 ดังต่อไปนี้
 - เปอร์ฟลูออไรด์เอทธิลีน/โพรไพลีน (เอฟอีพี)
 - เปอร์ฟลูออไร อัลโคซิล อัลเคน
• เตตระฟลูออโรเอทธิลีน/เปอร์ฟลูออโร ไวนิลอีเทอร์ (พีเอฟเอ)
• เตตระฟลูออโรเอทธลินี/เปอร์ฟลอูอโร เมทธลิไวนลิอเีทอร์ (เอม็เอฟเอ)
 - โพลีไวนิลฟลูออไรด์ (พีวีเอฟ)
 - โพลีไวนิลอิดีนฟลูออไรด์ (พีวีดีเอฟ)

B3020 ของเสียประเภทผลิตภัณฑ์ของกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษ
วัสดุดังต่อไปนี้ ที่ไม่ผสมกับของเสียอันตราย ได้แก่ ของเสียและ 
เศษกระดาษ หรือบอร์ดกระดาษดังต่อไปนี้
• กระดาษหรือกระดาษแข็งท่ีไม่ฟอกขาว กระดาษหรือกระดาษแข็ง 
 ที่เป็นลูกฟูก
• กระดาษหรือกระดาษแข็งอื่นซึ่งส่วนใหญ่ท�าจากเยื่อท่ีฟอกขาว 
 ด้วยสารเคมีที่ไม่มีสี
•  กระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่ งส ่วนใหญ ่ท�าจากเ ย่ือกระดาษ 
 แบบ mechanical (ตวัอย่างเป็น หนงัสอืพมิพ์ วารสาร และสิง่พมิพ์อืน่ 
 ที่คล้ายคลึงกัน)
• อื่น ๆ รวมทั้ง 1) กระดาษแข็งท่ีมีการเคลือบ (laminated) 
 2) เศษที่จ�าแนกไม่ได้   

24 ของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการบริโภค ซึ่งได้รับการยกเว้นจากรายการนี้:
 -  ของเสียไม่ควรถูกผสมกัน
 -  ปัญหาจากการเผาในที่โล่งควรได้รับการพิจารณา
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B3030 Textile wastes
The following materials, provided they are not mixed with 
other wastes and are prepared to a specification:
•  Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn 
waste and garnetted stock)
 - not carded or combed
 - other

•  Waste of wool or of fine or coarse animal hair,  including 
yarn waste but excluding garnetted stock
 - noils of wool or of fine animal hair
 - other waste of wool or of fine animal hair
 - waste of coarse animal hair

•  Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)
 - yarn waste (including thread waste)
 - garnetted stock
 - other

•  Flax tow and waste
•  Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) 
of true hemp (Cannabis sativa L.)

•  Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) 
of  jute  and other  textile bast  fibres  (excluding flax,  true 
hemp and ramie)

•  Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) 
of sisal and other textile fibres of the genus Agave

•  Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted 
stock) of coconut

•  Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted 
stock) of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee)

•  Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted 
stock)  of  ramie  and  other  vegetable  textile  fibres,  not 
elsewhere specified or included
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B3030 ของเสียสิ่งทอ
วสัดุดังต่อไปนี ้ท่ีไม่ผสมกับของเสียอืน่และได้รบัการเตรียมจนได้คุณภาพ
ที่ก�าหนด
• ของเสียประเภทไหม (รวมทั้งรังไหมที่ไม่เหมาะส�าหรับม้วน ของเสีย 
 ประเภทไหมพรมและ garnetted stock)
 - ไม่แข็ง หรือสางไม่ได้
 - อื่น ๆ
• ของเสยีจากขนแกะหรอืขนสตัว์ทัง้ทีล่ะเอยีดหรือหยาบ รวมทัง้ของเสยี 
 ประเภทไหมพรม ยกเว้น garnetted stock
 - เส้นใยสั้น ๆ จากขนแกะหรือขนสัตว์ละเอียด
 - ของเสียอื่น ๆ จากขนแกะหรือขนสัตว์ละเอียด
 - ของเสียจากขนสัตว์หยาบ
• ของเสียประเภทฝ้าย (รวมทั้งของเสียประเภทไหมพรม และ  
 garnetted stock)
 - ของเสียประเภทไหมพรม (รวมทั้งของเสียประเภทด้าย)
 - garnetted stock
 - อื่น ๆ
• เศษจากต้นแฟลกซ์ที่น�ามาจากผ้าลินิน และของเสีย
• เศษปอและของเสีย (รวมทั้งของเสียประเภทไหมพรม และ  
 garnetted stock) ของป่านแท้ (Cannabis sativa L.)
• เศษปอและของเสีย (รวมทั้งของเสียประเภทไหมพรม และ  
 garnetted stock) ของปอกระเจา (jute) และเส้นใย ส่ิงทอ อื่น ๆ 
 (ยกเว้นแฟลกซ์ ป่านแท้ และป่าน ramie)
•  เศษปอของ เสี ย  ( รวมทั้ งของ เ สียประ เภทไหมพรม และ 
 garnetted stock) ของ sisal และเส้นใยสิ่งทออื่น ๆ ของไม้ตระกูล  
 Agave
• เศษปอ เส้นใยสั้นๆ และของเสีย (รวมทั้งของเสียประเภทไหมพรม  
 และ garnetted stock) ของมะพร้าว
• เศษปอ เส้นใยส้ัน ๆ  และของเสยี (รวมท้ังของเสยีประเภทไหมพรม และ  
 garnetted stock) ของ abaca (ป่านมนิลา หรือ Musa textilis Nee)
• เศษปอ เส้นใยส้ัน ๆ  และของเสยี (รวมท้ังของเสยีประเภทไหมพรม และ  
 garnetted stock) ของป่าน ramie และเส้นใยส่ิงทอจากพืชอ่ืน ๆ 
 ที่ไม่ระบุหรือรวมไว้เป็นอย่างอื่น
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B3030
cont.

•  Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of 
man-made fibres
 - of synthetic fibres
 - of artificial fibres

•  Worn clothing and other worn textile articles
•  Used  rags,  scrap  twine,  cordage,  rope  and  cables  and 
worn  out  articles  of  twine,  cordage,  rope  or  cables  of 
textile materials
 - sorted
 - other

B3035 Waste textile floor coverings, carpets
B3040 Rubber wastes

The  following materials, provided  they are not mixed with 
other wastes:
•  Waste and scrap of hard rubber (e.g., ebonite)
•  Other  rubber  wastes  (excluding  such  wastes  specified 
elsewhere)

B3050 Untreated cork and wood waste:
•  Wood waste and scrap, whether or not agglomerated in 
logs, briquettes, pellets or similar forms

•  Cork waste: crushed, granulated or ground cork
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B3030 •  ของเสีย (รวมทั้งเส้นใยสั้น ๆ ของเสียประเภทไหมพรม และ 
 garnetted stock) ของเส้นใยที่มนุษย์ท�าขึ้น ได้แก่
 - เส้นใยสังเคราะห์
 - เส้นใยเทียม
• เสื้อผ้าและชิ้นส่วนสิ่งทออื่น ๆ ที่สวมใส่แล้ว
• เศษเสื้อผ้าเก่าที่ใช้แล้ว เศษเชือกชนิดฟั่น เชือก เคเบิล และชิ้นส่วน
 เชือกชนิดฟั่น ของวัสดุสิ่งทอที่ไม่สวมใส่แล้ว
 - ที่จ�าแนกแล้ว
 - อื่น ๆ

B3035 ของเสียประเภทพรม สิ่งทอที่ใช้คลุมพื้น

B3040 ของเสียประเภทยาง
วัสดุดังต่อไปนี้ ซึ่งมิได้ผสมกับของเสียอื่น:
• ของเสียและเศษของยางแข็ง (เช่น ยางผสมก�ามะถัน (ebonite))
•  ของเสียยางอื่น ๆ (ยกเว้น ของเสียนั้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

B3050 ของเสียประเภทไม้ และคอร์ก (cork) ที่ไม่ได้รับการบ�าบัด ดังนี้
•  เศษของเสียประเภทไม้ ทั้งที่เป็นซุง ก้อน ก้อนกลม หรือรูปแบบอื่น 
 ที่คล้ายกัน
• ของเสียประเภทคอร์ก (cork) ได้แก่ คอร์กไม่บด ท�าให้เป็นเม็ด หรือ 
 บีบอัด
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B3060 Wastes arising from agro-food industries provided it is not 
infectious:
•  Wine lees
•  Dried  and  sterilized  vegetable  waste,  residues  and 
byproducts,  whether  or  not  in  the  form  of  pellets,  of  a 
kind used  in  animal  feeding, not  elsewhere  specified or 
included

•  Degras:  residues  resulting  from  the  treatment  of  fatty 
substances or animal or vegetable waxes

•  Waste  of  bones  and  horn-cores,  unworked,  defatted, 
simply prepared (but not cut to shape), treated with acid 
or degelatinised

•  Fish waste
•  Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
•  Other  wastes  from  the  agro-food  industry  excluding 
by-products  which  meet  national  and  international 
requirements and standards for  human  or  animal 
consumption

B3065 Waste  edible  fats  and  oils  of  animal  or  vegetable  origin 
(e.g.  frying oils),  provided  they do not  exhibit  an Annex III 
characteristic

B3070 The following wastes: 
•  Waste of human hair
•  Waste straw
•  Deactivated fungus mycelium from penicillin production 

to be used as animal feed
B3080 Waste parings and scrap of rubber

B3090 Paring and other wastes of leather or of composition leather 
not suitable for the manufacture of leather articles, excluding 
leather  sludges,  not  containing  hexavalent  chromium 
compounds  and  biocides  (note  the  related  entry  on  list  A 
A3100)
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B3060 ของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารซึ่งไม่ติดเชื้อ
• กาก/ตะกอนไวน์
• ของเสียประเภทพืชผักท่ีท�าให้ปราศจากเชื้อและท�าให้แห้ง กากและ 
 วสัดพุลอยได้ไม่ว่าจะเป็นก้อนกลม  ใช้เป็นอาหารสตัว์  หรืออืน่ ๆ  ทัง้หมด  
 ซึ่งไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
• ไขมัน ได้แก่ กากจากการบ�าบัดสารไขมันหรือไขจากสัตว์หรือพืช
• ของเสียจากกระดูกและเขาซึง่ใช้งานไม่ได้แล้วได้รับการขจดัไขมันออก  
 โดยเตรียมอย่างง่าย (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปร่าง) บ�าบัดด้วยกรด หรือ 
 ขจัดเยลลาตินออก
• ของเสียจากปลา
• เปลือก เปลือกแข็ง ผิวของโกโก้ และของเสียอื่น ๆ จากโกโก้
• ของเสยีอืน่จากอตุสาหกรรมอาหารจากผลผลติทางการเกษตร ยกเว้น 
 วัสดุพลอยได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�าหนดระดับชาติและ 
 นานาชาติ ส�าหรับการบริโภคของมนุษย์และสัตว์

B3065 ของเสียจากไขมันและน�้ามันสัตว์ หรือพืชท่ีรับประทานได้ (เช่น น�้ามัน
ส�าหรับทอด) ที่ไม่แสดงคุณลักษณะตามภาคผนวก 3

B3070 ของเสียดังนี้
• ของเสียที่เป็นเส้นผมมนุษย์
• ของเสียที่เป็นฟาง
• ราไมซิเลียมที่ท�าให้หมดฤทธิ์แล้วซึ่งเกิดจากการผลิตเพนิซิลิน 
 ที่จะน�าไปใช้เป็นอาหารสัตว์

B3080 ของเสียจากเปลือกและเศษยาง

B3090 เปลือกและของเสยีอืน่ท่ีเป็นหนงัหรือหนงัประกอบซึง่ไม่เหมาะสมส�าหรับ
การผลิตงานหนังที่ไม่มีสารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท์และ 
สารท�าลายส่ิงมีชีวิต ยกเว้นกากตะกอนหนัง (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ 
A3100 ในบัญชีรายชื่อ เอ)
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B3100 Leather dust, ash, sludges or flours not containing hexavalent 
chromium compounds or biocides (note the related entry on 
list A A3090)

B3110 Fellmongery wastes not containing hexavalent chromium 
compounds or biocides or infectious substances (note the 
related entry on list A A3110)

B3120 Wastes consisting of food dyes

B3130 Waste polymer ethers and waste non-hazardous monomer 
ethers incapable of forming peroxides

B3140 Waste pneumatic tyres, excluding those destined for Annex 
IVA operations

B4 WASTES WHICH MAY CONTAIN EITHER INORGANIC OR ORGANIC
CONSTITUENTS

B4010 Wastes consisting mainly of water-based/latex paints, inks and 
hardened varnishes not containing organic solvents, heavy 
metals or biocides to an extent to render them hazardous 
(note the related entry on list A A4070)

B4020 Wastes from production, formulation and use of resins, 
latex, plasticizers, glues/adhesives, not listed on list A, free of 
solvents and other contaminants to an extent that they do 
not exhibit Annex III characteristics, e.g., water-based, or glues 
based on casein, starch, dextrin, cellulose ethers, polyvinyl 
alcohols (note the related entry on list A A3050)

B4030 Used single-use cameras, with batteries not included on list A
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B3100 แป้ง กากตะกอน เถ้า ฝุ ่น หรือหนัง ท่ีไม่มีสารประกอบโครเมียม 
เฮกซาวาเลนท์ หรือสารท�าลายสิ่งมีชีวิต (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ A 3090 
ในบัญชีรายชื่อ เอ)

B3110 ของเสีย Fellmongery ที่ไม่มีสารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ หรือ
สารท�าลายสิ่งมีชีวิต หรือสารติดเชื้อ (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ A3110 
ในบัญชีรายชื่อ เอ)

B3120 ของเสียซึ่งประกอบด้วยสีย้อมอาหาร

B3130 ของเสียโพลีเมอร์อีเทอร์และของเสียโมโนเมอร์อิเทอร์ท่ีไม่อันตราย 
ซึ่งไม่สามารถก่อรูปเป็นเปอร์ออกไซด์

B3140 ของเสียยางที่ขับดันด้วยแรงลม ยกเว้นที่มีจุดประสงค์ส�าหรับการด�าเนิน
การตามภาคผนวก 4เอ

B4010 ของเสียประกอบด้วยสีน�้า สีพลาสติก หมึก และน�้ามันขัดเงาที่จับตัวแข็ง
ซึ่งไม่มีตัวท�าลายอินทรีย์โลหะหนักหรือสารท�าลายสิ่งมีชีวิตเป็น 
องค์ประกอบจนถึงขอบเขตท่ีท�าให้ของเสียนั้นเป็นอันตราย (ซึ่งสัมพันธ์
กับรายการ A4070 ในบัญชีรายชื่อ เอ)

B4020 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใช้เรซนิ ลาเท็กซ์ พลาสตกิไซเซอร์ 
กาวและผลิตภัณฑ์ท่ีท�าให้เกาะยึดซึ่งไม่ได้ก�าหนดในบัญชีรายชื่อ เอ 
โดยปราศจากตัวท�าละลาย และสารปนเปื ้อนอ่ืนในระดับท่ีไม่ท�าให้ 
ของเสียนั้นแสดงคุณลักษณะตามภาคผนวก 3 เช่น แป้งเดกซ์ทริน 
เซลลูโลส อีเทอร์ โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ท่ีละลายด้วยน�้าหรือท่ีท�าจาก
โปรตีนนม (ซึ่งสัมพันธ์กับรายการ A3050 ในบัญชีรายชื่อ เอ)

B4030 กล้องแบบใช้คร้ังเดียวที่ใช้งานแล้วพร้อมแบตเตอร่ีท่ีไม่รวมอยู่ในบัญช ี
รายชื่อ เอ

B4 ของเสียที่มีทั้งองค์ประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์
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