ตัวบทของอนุสัญญาบาเซล
(ที่มา: http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_basel.html)
อนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยายและการกําจัดของเสียอันตรายขามแดน
ภาคีแหงอนุสัญญานี้
ตระหนักถึง ความเสี่ยงของความเสียหายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมที่มีสาเหตุจากของเสีย
อันตรายและของเสียประเภทอื่น และการเคลื่อนยายของเสียเหลานั้นขามแดน
คํานึงถึง การคุกคามสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมซึ่งขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการ
กอกําเนิดและความซับซอน และการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น
คํานึงถึงดวยวา วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากอันตราย
ซึ่งเกิดจากของเสียดังกลาว คือการลดการทําใหกอกําเนิดต่ําที่สุดทั้งดานปริมาณและ/หรือศักยภาพความเปนอันตราย
เชื่อมั่นวา รัฐควรดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อประกันวาการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น รวมทั้งการ
เคลื่อนยายขามแดนและการกําจัดของเสียเหลานั้นสอดคลองกับการคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมไมวาสถานที่กําจัดจะเปนอยางไร
รับทราบวา รัฐควรประกันวาผูกอกําเนิดควรจะปฏิบัติตามหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับการขนสงและการกําจัดของ
เสียอันตราย และของเสียอื่นในลักษณะที่สอดคลองกับการคุมครองสิ่งแวดลอมไมวาสถานที่กําจัดจะเปนอยางไร
ยอมรับอยางเต็มที่วา รัฐใดๆ มีสิทธิอธิปไตยในการหามการนําเขาหรือการกําจัดของเสียที่อันตรายและของเสียอื่น
จากตางประเทศในอาณาเขตของตน
ยอมรับดวย ถึงความปรารถนาที่เพิ่มขึ้นในการหามเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัดในรัฐอื่น
โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา
ยอมรับวา การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย โดยเฉพาะอยางยิ่งไปยังประเทศกําลังพัฒนามีความเสี่ยงสูง
จากการที่ของเสียอันตรายไมไดรับการจัดการที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอมตามที่กําหนดโดยอนุสัญญานี้
เชื่อมั่นวา ของเสียอันตรายและของเสียอื่น ควรไดรับการกําจัดภายในรัฐที่เปนแหลงกอกําเนิดดวยวิธีการที่เขากันได
กับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตระหนักดวยวา การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียดังกลาวจากรัฐที่เปนแหลงกําเนิดไปยังรัฐอื่น ควรจะไดรับ
อนุญาตเฉพาะเมื่อไดดําเนินการภายใตเงื่อนไขที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม
และภายใตเงื่อนไขที่สอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้
พิจารณาวา การควบคุมที่เพิ่มขึ้นของการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นจะเปนสิ่งจูงใจใน
การจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการลดปริมาณการเคลื่อนยายขามแดนดังกลาว
เชื่อมั่นวา รัฐควรดําเนินมาตรการในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เหมาะสมและการควบคุมการเคลื่อนยายขาม
แดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น จากรัฐอื่นและไปยังรัฐเหลานั้น
รับทราบวา ความตกลงระหวางประเทศและระดับภูมิภาคจํานวนหนึ่งไดกลาวถึงประเด็นเกี่ยวกับการคุมครองและ
การรักษาสิ่งแวดลอม ในสวนที่เกี่ยวกับการสงผานสินคาอันตราย
คํานึงถึง ปฏิญญาของการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมของมนุษย (กรุงสตอคโฮลม ค.ศ.1972) แนวทาง
และหลักการกรุงไคโรในการจัดการของเสียอันตรายที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรับรองโดยคณะมนตรีประศาสนการ
โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (ยูเเอ็นอีพี) ตามขอวินิจฉัยที่ 14/30 วันที่ 17 พฤษภาคม 1987 (พ.ศ. 2503)
ขอเสนอของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย (จัดทําขึ้นในป 1957 และ
แกไขเพิ่มเติมทุกสองป) ขอเสนอแนะคําประกาศตราสาร และขอบังคับที่เกี่ยวของที่ไดมีการรับรองภายในระบบของ
สหประชาชาติ ตลอดจนงานและการศึกษาที่กระทําขึ้นภายในองคการระหวางประเทศและองคกรระดับภูมิภาคอื่นๆ

คํานึงถึง เจตนารมณ หลักการ ความมุงหมายและหนาที่ของกฎบัตรโลกสําหรับธรรมชาติซึ่งรับรองโดยสมัชชา
สหประชาชาติในการประชุมสมัยที่ 37 (ค.ศ.1982) วาเปนกฎจริยธรรมในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอมของ
มนุษยและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ยืนยันวา รัฐมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติใหบรรลุผลซึ่งพันธกรณีระหวางประเทศของตนที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและการคุมครองและการรักษาสิ่งแวดลอม และมีความรับผิดตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ
ยอมรับวา ในกรณีที่มีการละเมิดในสวนที่เปนสาระสําคัญของบทบัญญัติของอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใดของอนุสัญญา
นี้ใหนํากฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของวาดวยสนธิสัญญาที่เกี่ยวของมาใชบังคับ
ตระหนักถึง ความตองการที่จะพัฒนาและการใชเทคโนโลยีใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมซึ่งกอใหเกิดของเสียต่ํา
ทางเลือกในการนํากลับมาใชประโยชนใหม ระบบการจัดการและการควบคุมดูแลที่ดีอยางตอเนื่องเพื่อลดการเกิดของ
เสียอันตรายและของเสียอื่นใหเหลือต่ําที่สุด
ตระหนักดวยวา ขอกังวลระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความจําเปนในการควบคุมอยางเขมงวดของการการ
เคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่น และความตองการในการลดการเคลื่อนยายดังกลาวใหเหลือ
ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได
กังวลถึง ปญหาการขนสงขามแดนอยางผิดกฎหมายของของเสียอันตรายและของเสียอื่น
คํานึงถึงดวย ขีดความสามารถที่จํากัดของประเทศกําลังพัฒนาในการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น
ยอมรับถึง ความตองการในการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นซึ่ง
เกิดขึ้นในทองถิ่นอยางเหมาะสม โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา ตามเจตนารมณของแนวทางกรุงไคโร และขอ
ตัดสินใจที่ 14/16 ของคณะมนตรีประศาสนการของยูเอ็นอีพีวาดวยการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีดานการ
คุมครองสิ่งแวดลอม
ยอมรับดวยวา ของเสียอันตรายและของเสียอื่นควรไดรับการขนสงตามอนุสัญญาและขอเสนอแนะระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ
เชื่อมั่นดวยวา การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นควรไดรับอนุญาตเฉพาะเมื่อการขนสง
และการกําจัดขั้นสุดทายของของเสียดังกลาว ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
มุงมั่นที่จะ คุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมโดยการควบคุมอยางเขมงวด เพื่อปองกันผลกระทบที่
รายแรง ซึงอาจเปนผลมาจากการกอกําเนิดและการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น
ไดตกลงกันดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบเขตของอนุสัญญา
ของเสียดังตอไปนี้ที่มีการเคลื่อนยายขามแดน ถือวาเปน"ของเสียอันตราย" เพื่อความมุงประสงคของ
อนุสัญญานี้
(ก) ของเสียประเภทใที่ระบุในภาคผนวก I เวนแตที่ไมเขาลักษณะใดลักษณะหนึ่งในภาคผนวก 3
และ
(ข) ของเสียที่ไมอยูในขายของวรรค (ก) แตไดรับการนิยามหรือไดรับการพิจารณาวาเปนของเสีย
อันตรายโดยกฎหมายภายในของภาคีผูสงออก, ผูนําเขาหรือผูถูกนําผาน
2. ของเสียประเภทที่ระบุในภาคผนวก 2 ที่มีการเคลื่อนยายขามแดนเปน “ของเสียอื่น” เพื่อความมุงประสงค
ของอนุสัญญานี้

3. ของเสียซึ่งเปนผลมาจากเปนวัตถุกัมมันตรังสี ที่อยูภายใตระบบการควบคุมระหวางประเทศระบบอื่น
รวมทั้งตราสารระหวางประเทศที่ใชบังคับเฉพาะกับวัสดุกัมมันตรังสี อยูนอกขอบเขตของอนุสัญญานี้
4. ของเสียซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ การระบายทิ้งของเสียดังกลาว ซึ่งอยูในบังคับโดย
ตราสารระหวางประเทศอื่น อยูนอกขอบเขตของอนุสัญญานี้
ขอ 2 คํานิยาม
เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้
1. “ของเสีย”หมายถึง สารหรือวัตถุซึ่งถูกกําจัดหรือเจตนาจะกําจัดหรือตองการกําจัด โดยบทบัญญัติของ
กฎหมายแหงชาติ
2. “การจัดการ” หมายถึง การเก็บรวบรวม การขนสง แเดละการกําจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น
รวมทั้งการดูแลรักษาสถานที่กําจัดภายหลังการกําจัดดวย
3. “การเคลื่อนยายขามแดน” หมายถึง การเคลื่อนยายของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นจากพื้นที่ภายใตเขต
อํานาจแหงรัฐหนึ่งไปยังหรือผานพื้นที่ภายใตเขตอํานาจแหงชาติของรัฐหนึ่ง หรือไปยังหรือผานพื้นที่ที่มิได
อยูภายใตเขตอํานาจแหงรัฐใด โดย มีรัฐที่เกี่ยวของในการเคลื่อนยายอยางนอย 2 รัฐ
4. “การกําจัด” หมายถึง การปฏิบัติใด ที่ระบุไวในภาคผนวก 4 แหงอนุสัญญานี้
5. “สถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดรับความเห็นชอบ” หมายถึง สถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการกําจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นซึ่งไดรับมอบอํานาจหรืออนุญาตใหปฏิบัติการเพื่อความมุง
ประสงคนี้ โดยหนวยงานผูมีอํานาจที่เกี่ยวของของรัฐซึ่งสถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นตั้งอยู
6. “หนวยงานผูมีอํานาจ”หมายถึง หนวยงานผูมีอํานาจของรัฐบาลซึ่งไดรับแตงตั้งภาคีใหรับผิดชอบภายใน
พื้นที่ทางภูมิศาสตรตามที่ภาคีเห็นวาเหมาะสม เพื่อรับแจงเกี่ยวกับการเคลื่อนยายขามแดนของเสียอันตราย
หรือของเสียอื่น และขอมูลขาวสารอื่นใดที่เกี่ยวของและเพื่อตอบสนองตอการแจงเชนวาตามที่บัญญัติไวใน
ขอ 6
7. “ศูนยประสานงาน” หมายถึง องคกรของภาคีที่อางถึงในขอ 5 ซึ่งรับผิดชอบในการรับและการสงขอมูล
ขาวสารตามที่กําหนดไวในขอ 13 และ 16
8. “การจัดการของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” หมายถึง การดําเนินตามขั้นตอนที่
เปนไปไดในทางปฏิบัติทั้งปวงเพื่อประกันวาของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น ไดรับการจัดการในลักษณะที่
จะคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมตอผลกระทบรายแรงซึ่งอาจเปนผลมาจากของเสีย
ดังกลาว
9. “พื้นที่ภายใตเขตอํานาจแหงรัฐ” หมายถึงพื้นดิน พื้นที่ทางทะเลหรือหวงอากาศใดซึ่งรัฐรับผิดชอบ ดาน
การบริหารและกฎระเบียบตามกฎหมายระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองสุขภาพอนามัย
ของมนุษยหรือสิ่งแวดลอม

10. “รัฐผูสงออก”หมายถึง ภาคีซึ่งมีการวางแผนที่จะเริ่มไดเริ่มการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย
หรือของเสียอื่นออกไป
11. “รัฐผูนําเขา” หมายถึง ภาคีซึ่งมีการวางแผน หรือมีการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือ
ของเสียอื่นเขามา เพื่อความมุงประสงคในการกําจัดภายในประเทศนั้นหรือเพื่อความมุงประสงคในการขน
ถายกอนนําไปกําจัดในพื้นที่ซึ่งมิไดอยูภายใตเขตอํานาจแหงรัฐใด
12. “รัฐที่ถูกนําผานแดน” หมายถึง รัฐใดๆ นอกเหนือจากรัฐผูสงออกหรือนําเขาซึ่งถูกวางแผน ใหมีการ
เคลื่อนยายของเสียหรือมีการเคลื่อนยายของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นผานแดน
13. “รัฐที่เกี่ยวของ” หมายถึง ภาคีซึ่งเปนรัฐผูการสงออกหรือนําเขา หรือรัฐถูกนําผานแดน ไมวาจะเปนภาคี
หรือไมตาม
14. “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ
15. “ผูสงออก” หมายถึง บุคคลใดก็ตามซึ่งอยูภายใตเขตอํานาจแหงรัฐผูสงออกซึ่งเปนผูจัดใหมีการสงออก
ของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น
16. “ผูนําเขา” หมายถึง บุคคลใดก็ตามซึ่งอยูภายใตเขตอํานาจแหงรัฐผูนําเขาซึ่งเปนผูจัดใหมีการนําเขาของ
เสียอันตรายหรือของเสียอื่น
17. “ผูขนสง” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ผูดําเนินการขนสงของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น
18. “ผูกอกําเนิด” หมายถึง บุคคลใดก็ตามซึ่งกิจกรรมของตนกอกําเนิดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นหรือ
หากหาตัวบุคคลผูนั้นไมไดใหหมายถึงบุคคลผูครอบครองและ/หรือควบคุมของเสียเหลานั้น
19 “ผูกําจัด” หมายถึง บุคคลใดก็ตามซึ่งถูกขนสงของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นถูกสงไปใหและเปน
ผูดําเนินการกําจัดของเสียดังกลาว
20. “องคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ” หมายถึง องคการที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐอธิปไตย
ซึ่งรัฐสมาชิกไดโอนอํานาจเกี่ยวกับเรื่องในบังคับของอนุสัญญานี้ไปให และซึ่งไดรับมอบอํานาจอยางถูกตอง
ตามวิธีดําเนินการภายในของตนใหลงนาม สัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบ ยืนยันอยางเปนทางการ หรือ
ภาคยานุวัติอนุสัญญานี้
21. “การขนยายที่ผิดกฎหมาย” หมายถึง การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น
ตามที่ระบุไวในขอ 9
ขอ 3 คํานิยามของเสียอันตรายของชาติ
1. ภายใน 6 เดือน หลังจากเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้ ภาคีแตละฝายตองแจงใหสํานักเลขาธิการอนุสัญญา
ทราบถึงของเสียอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในภาคผนวก 1 และ 2 ซึ่งไดรับการพิจารณาหรือกําหนดใหเปน
ของเสียอันตรายภายใตกฎหมายของชาติ และขอกําหนดใดที่เกี่ยวของกับขั้นตอนเคลื่อนยายขามแดนซึ่งใช
บังคับตอของเสียดังกลาว

2. ภาคีแตละฝายตองแจงใหสํานักเลขาธิการทราบในภายหลังถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่สําคัญของขอมูล
ขาวสารที่ไดแจงไวตามวรรค 1
3. สํานักเลขาธิการตองแจงใหภาคีทั้งปวงทราบโดยทันทีถึงขอมูลขาวสารที่ตนไดรับตามวรรค 1 และ 2
4. ภาคีตองรับผิดชอบในการทําใหขอมูลขาวสารที่ตนไดรับจากสํานักเลขาธิการตามวรรค 3 พรอมที่จะใหแก
ผูสงออกของตน
ขอ 4 พันธกรณีทั่วไป
1.
(ก) ภาคีซึ่งใชสทิ ธิของตนในการหามนําเขาของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นเพื่อการกําจัดตองแจง
ภาคีอื่นใหทราบถึงการตัดสินใจของตนตามขอ 13
(ข) ภาคีตองหามหรือตองไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายและของเสียอื่นไปยังภาคีซึ่ง
ไดหามการนําเขาของเสียดังกลาวเมื่อไดรับแจงตามอนุวรรค 1 (ก) ขางตน
(ค) ภาคีตองหามหรือตองไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายและของเสียอื่น หากรัฐที่ผู
นําเขาไมยินยอมเปนลายลักษณอักษรตอการนําเขานั้นเปนการเฉพาะ ในกรณีรัฐที่นําเขาไมได
หามการนําเขาของเสียดังกลาว
2.ภาคีแตละฝายตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
(ก) ประกันวา การกอกําเนิดของเสียอันตรายและของเสียอื่นภายในรัฐของตนถูกลดลงใหต่ําที่สุด
โดยคํานึงถึงดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
(ข) ประกันวา มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการกําจัดที่เพียงพอสําหรับการจัดการของเสียอันตราย
และของเสียอื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งตองตั้งอยูในรัฐนั้น เทาที่จะเปนไปได ไมวาสถานที่
กําจัดจะเปนอยางไรก็ตาม
(ค) ประกันวาบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นในรัฐของตนจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปน เพื่อปองกันมลพิษจากของเสียอันตรายและของเสียอื่นซึ่งเกิดขึ้น
จากการจัดการดังกลาว และหากมลพิษดังกลาวเกิดขึ้นตองลดผลที่จะเกิดตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษยและสิ่งแวดลอมใหต่ําที่สุด
(ง) ประกันวาการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นไดรับการลดใหเหลือต่ํา
ที่สุดใหสอดคลองกับการจัดการของเสียดังกลาว โดยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีประสิทธิภาพ
และไดกระทําการในลักษณะที่จะคุมครองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากผลกระทบ
ที่รายแรงซึ่งอาจเปนผลจากการเคลื่อนยายดังกลาว
(จ) ไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นไปยังรัฐหรือกลุมรัฐที่อยูในองคการ
ความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจซึ่งเปนภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลัง
พัฒนาที่ไดหามการนําเขาทั้งปวงโดยกฎหมายของตน หรือหากมีเหตุผลที่จะเชื่อไดวาของเสียที่

เปนปญหาจะไมไดรับการจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามเกณฑมาตรฐานที่จะกําหนดโดย
ภาคีทั้งหลายในการประชุมครั้งแรก
(ฉ) กําหนดใหจดั ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเสนอขอเคลื่อนยายของขามแดนของเสียอันตรายและ
ของเสียอื่น ใหแกรัฐที่เกี่ยวของตามภาคผนวก 5 ก. เพื่อระบุใหชัดเจนถึงผลกระทบจากการ
เคลื่อนยายที่เสนอนั้นตอสุขภาพอนามัยมนุษยและสิ่งแวดลอม
(ช) ปองกันการนําเขาของเสียอันตรายและของเสียอื่น หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวาของเสียที่เปน
ปญหาจะไมไดรับการจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(ซ) รวมมือในกิจกรรมตาง ๆ กับภาคีและองคการที่สนใจ ทั้งโดยตรงและผานสํานักเลขาธิการ
รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารวาดวยการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสีย
อื่น เพื่อปรับปรุงการจัดการของเสียอันตรายที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อใหบรรลุผลในการ
ปองกันการขนยายที่ผิดกฎหมาย
3. ภาคีถือวาการขนยายซึ่งของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นที่ผิดกฎหมายเปนอาชญากรรม
4. ภาคีแตละฝายตองดําเนินมาตรการดานกฎหมาย ดานบริหาร และมาตรการอื่นที่เหมาะสมอันที่จะปฏิบัติ
ตามและบังคับใชบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ รวมทั้งมาตรการในการปองกันและลงโทษการกระทําที่ละเมิด
อนุสัญญานี้
5. ภาคีตองไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นไปยังประเทศที่มิไดเปนภาคี หรือ
นําเขาจากประเทศที่มิไดเปนภาคี
6. ภาคีตกลงที่จะไมอนุญาตใหมีการสงออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น เพื่อนําไปกําจัดภายในพื้นที่ใต
เสนละติจูดที่ 60 องศาใต ไมวา ของเสียดังกลาวจะมีการเคลื่อนยายขามแดนหรือไม
7. ยิ่งไปกวานั้น ภาคีแตละฝายตอง
(ก) หามบุคคลทั้งปวงที่อยูภายใตเขตอํานาจแหงชาติของตนจากการขนสงหรือกําจัดของเสีย
อันตรายหรือของเสียอื่น เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดรับมอบอํานาจหรือไดรับอนุญาตใหปฏิบัติการ
ดังกลาวนั้น
(ข) กําหนดใหของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่จะมีการเคลื่อนยายขามแดน ไดรับการบรรจุหีบหอ
ติดฉลากและขนสงโดยสอดคลองกับหลักเกณฑและมาตรฐานระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับ
และรับรองเปนการทั่วไปในดานการบรรจุหีบหอ การติดฉลากและการขนสง และโดยใหคํานึงตาม
ควรถึงทางปฏิบัติที่เกี่ยวของซึ่งเปนที่ยอมรับระหวางประเทศ
(ค) กําหนดใหจัดทําเอกสารการเคลื่อนยายแนบไปกับของเสียอันตรายและของเสียอื่นตั้งแตจุดที่
เริ่มตนเคลื่อนยายขามแดนจนถึงจุดที่มีการกําจัด
8. ภาคีแตละฝายตองกําหนดใหของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น ซึ่งจะถูกสงออกไปไดรับการจัดการโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอมในรัฐที่ผูนําเขาหรือที่อื่นใด แนวทางดานเทคนิคในการจัดการของเสียที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมภายใตบังคับของอนุสัญญาจะไดรับการกําหนดโดยภาคีทั้งหลายในการประชุมครั้งแรก

9. ภาคตองดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันวาการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของ
เสียอื่นจะไดรับการอนุญาตเฉพาะเมื่อ
(ก) รัฐผูสงออกไมมีความสามารถทางเทคนิคและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน ความสามารถ
หรือสถานที่กําจัดที่เหมาะสมเพื่อกําจัดของเสียที่เปนปญหาอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม หรือ
(ข) ของเสียที่เปนปญหาถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการนํากลับมาใชประโยชนใหมใน
รัฐผูนําเขา หรือ
(ค) การเคลื่อนยายขามแดนที่เปนปญหาเปนไปตามเกณฑอื่นที่ถูกกําหนดโดยภาคีหากวาเกณฑ
เหลานั้นจะตองไมตางไปจากวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้
10. พันธกรณีภายใตอนุสัญญานี้ของรัฐกําหนดใหของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่ไดถูกกอกําเนิดขึ้น
ภายในรัฐ ตองดรับการจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนั้น โดยไมอาจโอนไปยังรัฐที่นําเขาหรือนําผานไมวา
ภายใตสถานการณใด
11. ไมมีบทบัญญัติใดในอนุสัญญานี้หามมิใหภาคีออกขอกําหนดเพิ่มเติมที่สอดคลองกับบทบัญญัติแหง
อนุสัญญานี้ และเปนไปตามหลักกฎหมายระหวางประเทศเพื่อใหมีการคุมครองสุขอนามัยของมนุษย
และสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
12. ไมมีบทบัญญัติใดในอนุสัญญานี้ที่จะกระทบไมวาในทางใดตออํานาจอธิปไตยของรัฐเหนือทะเลอาณา
เขตของตนซึ่งกําหนดขึ้นตามกฎหมายระหวางประเทศ และสิทธิอธิปไตยและเขตอํานาจซึ่งรัฐมีอยูในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะและไหลทวีปของตนตามกฎหมายระหวางประเทศ และการใชงานเรือและอากาศยานของ
รัฐทั้งปวงคงไดซึ่งสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือเทาที่กําหนดตามกฎหมายระหวางประเทศ และตามที่นัย
ในตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
13. ภาคีตองรับที่จะทบทวนเปนระยะๆ ถึงความเปนไปไดในการลดจํานวน และ/หรือศักยภาพของการ
กอใหเกิดมลพิษของของเสียอันตรายและของเสียอื่นซึ่งสงออกไปยังรัฐอื่น โดยเฉพาะไปยังประเทศกําลัง
พัฒนา
ขอ 4 ทวิ [ขอกําไขการหามสงออก ซึ่งยังไมมีผลบังคับใช]
1. ภาคีแตละฝาย ตามบัญชีรายชื่อที่ระบุในภาคผนวก 7 ตองหามการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตรายทั้งหมด ซึ่งมีจจุดมุงหมายในการดําเนินการตามวิธีในภาคผนวก 4ก ไปยังรัฐที่ไมไดระบุใน
ภาคผนวก 7
2. ภาคีแตละฝายตามบัญชีรายชื่อในภาคผนวก 7 ตองลดและหามการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตราย ทั้งหมดภายใตขอ 1 (1) (ก) ของอนุสัญญา ซึ่งมีจุดมุงหมาย เพื่อการดําเนินการตามวิธีใน
ภาคผนวก 4ข ไปยังรัฐที่ไมไดระบุในภาคผนวก 7 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2540 การเคลื่อนยายขามแดน
เชนวา ตองไมถูกหาม หากวาของเสียที่เปนปญหาไมแสดงลักษณะอันตราย ภายใตอนุสัญญา
ขอ 5 การแตงตั้งหนวยงานผูมีอํานาจและศูนยประสานงาน

เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ ภาคี
1. แตงตั้งหรือจัดตั้งหนวยงานผูมีอํานาจหนึ่งแหงหรือมากกวา และศูนยประสานงานหนึ่งแหง ตองจะไดรับ
แตงตั้งใหรับการแจงในกรณีเปนรัฐที่ถูกนําผานแดน
2. แจงสํานักงานเลขาธิการ ภายใน 3 เดือนนับแตวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับกับตน ถึงหนวยงานที่ตนได
แตงตั้งเปนศูนยประสานงานและหนวยงานผูมีอํานาจ
3. แจงสํานักงานเลขาธิการ ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดมีการตัดสินใจใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับ
การมอบหมายภายใตวรรค 2 ขางตน
ขอ 6 การเคลื่อนยายขามแดนระหวางภาคี
1. รัฐผูสงออกตองแจงหรือกําหนดใหผูกอกําเนิดหรือผูสงออกแจงเปนลายลักษณอักษรผานหนวยงานผูมี
อํานาจของรัฐผูสงออก หนวยงานผูมีอํานาจของรัฐที่เกี่ยวของทราบถึงการเคลื่อนยายขามแดนของของเสีย
อันตรายหรือของเสียอื่น การแจงดังกลาวจะตองประกอบดวยเอกสารและขอมูลขาวสารตามที่ระบุไวใน
ภาคผนวก 5 ก. ที่ทําขึ้นในภาษาซึ่งเปนที่ยอมรับของรัฐที่นําเขา การแจงไปยังรัฐที่เกี่ยวของแตละฝายใหทํา
เพียงครั้งเดียวเทานั้น
2. รัฐผูนําเขาจะตอบผูแจงเปนลายลักษณอักษร ในการยินยอมใหมีการเคลื่อนยายโดยมีหรือไมมีเงื่อนไขใน
การปฏิเสธการอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายหรือในการขอขอมูลขาวสารเพิ่มเติม สําเนาคําตอบสุดทายของรัฐ
ผูนําเขาจะตองสงไปใหหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐที่เกี่ยวของซึ่งเปนภาคี
3. รัฐที่ผูสงออกตองไมอนุญาตใหผูกําเนิดหรือผูสงออกเริ่มการเคลื่อนยายขามแดนจนกวาจะไดรับคํายืนยัน
เปนลายลักษณอักษรวา
(ก) ผูแจงไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากรัฐผูนําเขา และ
(ข) ผูแจงไดรับการยืนยันจากรัฐผูนําเขาถึงความมีอยูของสัญญาระหวางผูสงออกและผูกําจัด ซึ่ง
ระบุถึงการจัดการของเสียที่กลาวถึงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. รัฐที่ถูกนําผานแตละรัฐซึ่งเปนภาคีจะตองตอบรับการแจงโดยพลันไปยังผูแจง หลังจากนั้นรัฐนั้นอาจจะ
ตอบไปยังผูแจงเปนลายลักษณอักษรภายใน 60 วัน ยินยอมใหมีการเคลื่อนยายโดยมีหรือไมมีเงื่อนไข
ปฏิเสธการอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายหรือการขอขอมูลขาวสาร รัฐผูสงออกตองไมอนุญาตใหเริ่มการ
เคลื่อนยายขามแดนจนกวาจะไดรับคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรจากรัฐที่ถูกนําผานแดน อยางไรก็ตาม
หากเมื่อใดก็ตามที่ภาคีวินิจฉัยวาไมตองการคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนา ไมวาจะเปนการทั่วไป
หรือภายใตเงื่อนไขเฉพาะสําหรับการ เคลื่อนยายขามแดนที่เปนการของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นผาน
แดนหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของตนในเรื่องนี้ภาคีนั้นจะตองแจงโดยทันทีไปยังภาคีอื่นเกี่ยวกับการ
วินิจฉัยของตนตาม ขอ 13ในกรณีหลังนี้ หากรัฐที่มีการสงออกไมไดรับคําตอบภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับการแจงโดยรัฐที่สงออกอาจอนุญาตใหมีการสงออกผานรัฐที่ถูกนําผานแดนได

5. ในกรณีที่มีการเคลื่อนยายของเสียขามแดนในที่ซึ่งของเสียนั้นไดรับการกําหนดตามกฎหมายหรือไดรับ
การพิจารณาใหเปนของเสียอันตรายเฉพาะ
(ก) โดยรัฐผูสงออก ขอกําหนดของวรรค 9 ของขอนี้ ซึ่งใชบังคับกับผูนําเขาหรือรัฐผูกําจัด และรัฐ
ที่นําเขาตองใชบังคับโดยอนุโลมกับผูสงออกและรัฐผูสงออก ตามลําดับ
(ข) โดยรัฐผูนําเขา หรือโดยรัฐผูนําเขาและรัฐที่ถูกนําผานซึ่งเปนภาคี ขอกําหนดของวรรค 1 3 4
และ 6 ของขอนี้ ซึ่งใชบังคับกับผูสงออกและรัฐผูสงออก ตองใชบังคับโดยอนุโลมกับผูนําเขาหรือผู
กําจัด และรัฐผูนําเขาตามลําดับ หรือ
(ค) โดยรัฐถูกนําผานซึ่งเปนภาคี ขอกําหนดของวรรค 4 ตองใชบังคับกับรัฐ ดังกลาว
6. รัฐผูสงออกภายใตคํายินยอมเปนลายลักษณอกั ษรของรัฐที่เกี่ยวของอาจอนุญาตใหผูกอกําเนิดหรือผู
สงออกใชการแจงทั่วไป ในกรณีที่ของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นมีลักษณะทางกายภาพและเคมี
เชนเดียวกันถูกสง เปนประจําไปยังผูกําจัดรายเดียวกันของรัฐผูนําเขาและในกรณีที่มีการนําผานแดน ผาน
สํานักงานศุลกากร ขาเขาและขาออกเดียวกันของรัฐผูนําเขาและในกรณีที่มีการนําผานแดน ผานสํานักงาน
ศุลกากรขาเขาและขาออกเดียวกันของรัฐที่นําผานแดน
7. รัฐที่เกี่ยวของอาจทําคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรสําหรับการใชการแจงทั่วไปที่อางถึงในวรรค 6
ภายใตการใหขอมูลขาวสารบางประการให เชน ปริมาณที่แนชัด หรือบัญชีรายการของเสียอันตรายหรือของ
เสียอื่นที่ถูกขนสงในแตละครั้ง
8. การแจงทั่วไปและคํายินยอมเปนลายลักษณอักษรที่อางถึงในวรรค 6 และ 7 อาจครอบคลุมการขนสงของ
เสียอันตรายหรือของเสียอื่นหลายครั้งในชวงระยะเวลานานที่สุด 12 เดือน
9. ภาคีตองกําหนดใหแตละบุคคลที่รับผิดชอบในการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสีย
อื่น ลงนามในเอกสารกํากับการเคลื่อนยายเมื่อสงมอบหรือรับของเสียที่เปนปญหา ภาคีตองกําหนดดวยวา
ใหผูกําจัดแจงใหทั้งผูสงออกและหนวยงานที่มีอํานาจของรัฐที่สงออกทราบถึงการไดรับของเสียที่เปนปญหา
และภายในเวลาอันควร ใหทราบวาการกําจัดไดเสร็จสิ้นลงแลวตามที่ไดระบุไวในคําแจง หากภายในรัฐผู
สงออกไมไดรับขอมูลขาวสารดังกลาว หนวยงานผูมีอํานาจของรัฐผูสงออกหรือผูสงออกจะแจงใหรัฐผูนําเขา
ทราบตามนั้น
10. การแจงและการตอบซึ่งกําหนดไวโดยขอนี้จะตองสงไปยังหนวยงานผูมีอํานาจของภาคีที่เกี่ยวของ หรือ
ไปยังหนวยงานของรัฐบาลที่เหมาะสมในกรณีของประเทศที่มิไดเปนภาคี
11. การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นจะตองไดรับการประกันภัย ประกันทัณฑ
บน หรือหลักประกันทางการเงินอื่นตามที่อาจถูกกําหนดโดยรัฐผูนําเขาหรือรัฐผูนําผานแดนซึ่งเปนภาคี
ขอ 7 การเคลื่อนยายขามแดนจากภาคีผานรัฐที่มิไดเปนภาคี
วรรค 1 ของขอ 6 ของอนุสัญญาตองนํามาใชบังคับโดยอนุโลมกับการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือ
ของเสียอื่นจากภาคีผานรัฐซึ่งมิไดเปนภาคีรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ

ขอ 8 หนาที่ในการนํากลับ
ภายใตบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ เมื่อการเคลื่อนยายของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นขามแดน ซึ่งไดรับการยินยอม
จากรัฐที่เกี่ยวของวา ไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามขอกําหนดในสัญญา รัฐผูสงออกประกันวาของเสียที่เปน
ปญหาตองถูกนํากลับไปยังรัฐผูสงออกโดยผูสงออก หากการดําเนินการการจัดการที่เปนทางเลือกอื่นไมสามารถ
กระทําได เพื่อการกําจัดของเสียที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 90 วันนับแตเวลาที่รัฐผูนําเขาไดแจงรัฐผูสงออกและ
สํานักเลขาธิการ หรือภายในชวงเวลาที่รัฐที่เกี่ยวของตกลง เพื่อใหวัตถุประสงคนี้ รัฐผูสงออกและภาคีที่ถูกนําผาน
แดนตองไมคัดคาน ขัดขวาง หรือหามการสงของเสียเหลานั้นกลับไปยังรัฐผูสงออก
ขอ 9 การขนยายที่ผิดกฎหมาย
เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น
(ก) โดยปราศจากการแจงตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ไปยังรัฐที่เกี่ยวของทั้งปวง หรือ
(ข) โดยปราศจากการยินยอมตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ของรัฐที่เกี่ยวของ หรือ
(ค) ดวยการยินยอมจากรัฐที่เกี่ยวของที่ไดมาโดยการปลอมแปลง การสําแดงเท็จหรือกลฉอฉล
หรือ
(ง) ที่ไมสอดคลองในสาระสําคัญกับเอกสารอื่นๆ หรือ
(จ) ซึ่งเปนผลใหมีการกําจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นอยางจงใจ (เชน การถายทิ้ง) โดยขัด
ตออนุสัญญานี้และหลักการทั่วไปของกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป ใหถือวาเปนการขนยายที่ผิด
กฎหมาย
2. ในกรณีการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นที่ถือวาเปนการขนยายที่ผิดกฎหมาย
เปนผลเนื่องมาจากการกระทําในสวนของผูสงออกหรือผูกอกําเนิด รัฐผูสงออกจะตองประกันวาของเสียที่
เปนปญหาตอง
(ก) ถูกนํากลับไปโดยผูสงออกหรือผูกอกําเนิด หรือหากจําเปนโดยตนเองไปยังรัฐที่สงออกหรือ
หากไมสามารถทําในทางปฏิบัติ หากจําเปนหรือหากไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
(ข) หรือมิฉะนั้นจะถูกกําจัดตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ภายใน 30 วัน นับแตเวลารัฐผูสงออก
ไดรับแจงเกี่ยวกับการขนยายที่ผิดกฎหมายหรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่รัฐที่เกี่ยวของอาจตกลง
เพื่อวัตถุประสงคนี้ ภาคีที่เกี่ยวของไมคัดคาน ขัดขวางหรือหามการสงของเสียเหลานี้กลับไปยังรัฐ
ผูสงออก
3. ในกรณีที่การเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น ที่ถือวาเปนการขนยายที่ผิด
กฎหมายเปนผลเนื่องมาจากการกระทําในสวนของผูนําเขาหรือผูกําจัด รัฐผูนําเขาตองประกันวาของเสียที่
เปนปญหาไดรับการกําจัดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยผูนําเขาหรือผูกําจัด หรือหากจําเปนโดยตนเอง
ภายใน 30 วัน นับแตเวลาที่การขนยายที่ผิดกฎหมายเปนที่ลวงรูของรัฐที่นําเขาหรือภายในระยะเวลาอื่นซึ่ง

รัฐที่เกี่ยวของอาจตกลงเพื่อวัตถุประสงคนี้ ภาคีที่เกี่ยวของตองใหความรวมมือตามที่จําเปนในการกําจัดของ
เสียที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. ในกรณีที่ไมสามารถกําหนดความรับผิดชอบในการขนยายที่ผิดกฎหมายวาเปนของผูสงออกหรือผู
กอกําเนิดหรือเปนของผูนําเขาหรือผูกําจัด ภาคีที่เกี่ยวของหรือภาคีอื่น ตามเหมาะสม ตองประกัน โดยการ
ผานการใหความรวมมือกําจัด ของเสียที่เปนปญหาไดรับการกําจัดอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมวาในรัฐผู
สงออกหรือรัฐผูนําเขา หรือที่อื่นตามที่เหมาะสม
5. ภาคีแตละฝายตองออกกฎหมายแหงชาติที่เหมาะสมเพื่อปองกันและลงโทษการขนยายที่ผิดกฎหมาย
ภาคีตองรวมมือกันโดยมุงใหบรรลุวัตถุประสงคของขอนี้
ขอ 10 ความรวมมือระหวางประเทศ
1. ภาคีตองรวมมือกันและกันเพื่อปรับปรุงและบรรลุผลสําเร็จในการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. เพื่อวัตถุประสงคนี้ ภาคีตอง
(ก) เมื่อไดรับการรองขอจัดใหมีขอมูล ไมวาระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี โดยมุงที่จะสงเสริมการ
จัดการ ของเสียอันตรายและของเสียอื่น สิ่งแวดลอม รวมทั้งการทําใหมีความสอดคลองกันในดาน
มาตรฐานทางวิชาการและทางปฏิบัติสําหรับการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น ที่เพียงพอ
(ข) รวมมือในการติดตามตรวจสอบผลกระทบของการจัดการของเสียอันตรายตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม
(ค) รวมมือภายใตกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและนโยบายแหงชาติของตน ในการพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีใหมที่เปนมิตรกับตอสิ่งแวดลอมซึ่งกอใหเกิดของเสียนอยมาใชและทําการปรับปรุง
เทคโนโลยีที่ ใชอยูโดยมุงที่จะกําจัดการเกิดของเสียอันตรายและของเสียอื่นใหมากที่สุดเทาที่จะ
ปฏิบัติได เพื่อใหไดมาซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อประกันการจัดการที่เปนมิตรกับดาน
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการศึกษาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมในการนําเอา
เทคโนโลยีใหมหรือที่ไดปรับปรุงแลวมาใช
(ง) รวมมืออยางจริงจังภายใตกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและนโยบายแหงชาติของตน ในการ
ถายทอดทางเทคโนโลยี และระบบการของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ภาคีทั้งหลายตองรวมมือในการพัฒนาความสามารถทางวิชาการระหวางภาคีดวยกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคีซึ่งอาจตองการและรองของความชวยเหลือทางดานวิชาการในสาขานี้
(จ) รวมมือในการพัฒนาแนวทางและ/หรือหลักปฏิบัติทางวิชาการที่เหมาะสม
3. ภาคีตองใชวิธีการรวมมือที่เหมาะสมเพื่อที่จะชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการปฏิบัติตามอนุวรรค (ก)
(ข) (ค) และ (ง) และของวรรค 2 ของขอ 4

4. พิจารณาถึงความตองการของประเทศกําลังพัฒนาไมเฉพาะแต ความรวมมือระหวางภาคีและองคการ
ระหวางประเทศที่มีอํานาจไดรับการสนับสนุนเพื่อสงเสริมในบรรดาสิ่งทั้งหลาย จิตสํานึกของประชาชน การ
พัฒนาการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่เหมาะสม และการรับเอาเทคโนโลยีใหมซึ่งกอใหเกิดของ
เสียนอยมาใช
ขอ 11 ความตกลงทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาค
1. ไมวาบทบัญญัติของขอ 4 วรรค 5 จะบัญญัติประการใด ภาคีอาจทําความตกลงทวิภาคี พหุภาคี และ
ระดับภูมิภาค เกี่ยวกับการเคลื่อนยายของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นกับรัฐที่เปนภาคีหรือมิไดเปนภาคีโดย
มีเงื่อนไขวา ความตกลงหรือขอตกลงเชนวาจะตองไมผิดไปจากการจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่
เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ ความตกลงหรือขอตกลงเหลานี้ตองกําหนด
บทบัญญัติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมไมนอยกวาที่บัญญัติไวโดยอนุสัญญานี้ โดยอยางยิ่งตองคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศกําลังพัฒนาดวย
2. ภาคีทั้งปวงตองแจงใหสํานักเลขาธิการทราบถึงความตกลงหรือขอตกลงทวิภาคี พหุภาคี หรือระดับ
ภูมิภาคที่อางถึงในวรรค 1 และความตกลงหรือขอตกลงฉบับอื่น ๆ ที่ไดทําไวกอนอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช
บังคับกับตน เพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายและของเสียอื่นซึ่ง
มีขึ้นทั้งหมดในระหวางภาคีของความตกลงเชนวา บทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้จะไมกระทบกระเทือนตอการ
เคลื่อนยายขามแดนที่มีขึ้นภายใตความตกลงเชนวา โดยมีเงื่อนไขวาตองสอดคลองกับการจัดการของเสีย
อันตรายและของเสียอื่นที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้
ขอ 12 การปรึกษาหารือวาดวยความรับผิด
ภาคีตองรวมมือกันโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได ที่จะใหมีการรับเอาพิธีที่กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีดําเนินการที่เหมาะสม ในเรื่องความรับผิดและการชดใชความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายขาม
แดนและการกําจัดของเสียอันตรายและของเสียอื่น
ขอ 13 การสงขอมูล
1. เมื่อใดก็ตามที่ตนทราบภาคีตองใหประกันวาในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหวางการเคลื่อนยายขามแดนของ
ของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น หรือเพื่อการจัดการของเสียดังกลาว ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมในรัฐอื่น รัฐเหลานั้นจะตองไดรับแจงในทันที
2. ภาคีจะแจงแกกัน ผานสํานักเลขาธิการถึงเรื่อง
(ก) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแตงตั้งหนวยงานผูมีอํานาจและ/หรือศูนยประสานงานตามขอ 5
(ข) การเปลี่ยนแปลงคํานิยามแหงชาติของของเสียอันตรายตามขอ 3 และโดยเร็วที่สุดที่จะเปนไป
ได
(ค) ขอตัดสินใจของตนที่จะไมยินยอมทั้งหมดหรือบางสวนในการนําเขาของเสียอันตราย หรือของ
เสียอื่นเพื่อการกําจัดในพื้นที่ภายใตเขตอํานาจของชาติ

(ง) ขอตัดสินใจของตนในการกําจัดหรือหามการสงออกของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น
(จ) ขอมูลขาวสารอื่นใดที่กําหนดไวตามวรรค 4 ของขอนี้
3. โดยสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับแหงชาติ ภาคีตองสงรายงานของปปฏิทินกอนหนานี้ผาน
สํานักเลขาธิการไปยังที่ประชุมภาคีซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตขอ 15 กอนสิ้นสุดปปฏิทินแตละปโดยมีขอมูลขาวสาร
ดังตอไปนี้
(ก) หนวยงานผูมีอํานาจและศูนยประสานงานที่ตนไดแตงตั้งตามขอ 5
(ข) ขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนยายขามแดนซึ่งของเสียอันตราย หรือของเสียอื่น ซึ่งภาคีเกี่ยวของ
ดวย โดยรวมถึง
(1) ปริมาณของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่สงออก ชนิด จุดหมายปลายทาง ประเทศที่ถูกนํา
ผานแดนทั้งหมด วิธีการกําจัดตามที่ระบุไวในการตอบรับการแจงใหทราบ
(2) จํานวนของเสียอันตรายและของเสียอื่นที่นําเขา ชนิด ลักษณะ ตนทางและวิธีการกําจัด
(3) การกําจัดที่มิไดมีการดําเนินการไปตามที่กําหนดไว
(4) ความพยายามที่จะบรรลุผลสําเร็จในการลดปริมาณของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น ที่จะตองมี
การเคลื่อนยายขามแดน
(ค) ขอมูลวาดวยมาตรการที่ภาคีนํามาใชเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้
(ง) ขอมูลที่วาดวยสถิติที่ถูกตองที่มีอยู ซึ่งภาคีรวบรวมไวเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพอนามัย
ของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากการกอกําเนิดการขนสงและการกําจัดของเสียที่เปนอันตรายหรือ
ของเสียอื่น
(จ) ขอมูลเกี่ยวกับขอตกลงและขอตกลงทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาคซึ่งไดมีการทําตามขอ 11
ของอนุสัญญานี้
(ฉ) ขอมูลวาดวยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการเคลื่อนยายขามแดนและการกําจัดของเสียอันตราย
และของเสียอื่น และมาตรการที่ไดดําเนินการไปแลวเพื่อจัดการกับอุบัติเหตุเหลานั้น
(ช) ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับทางเลือกในการกําจัดที่ปฏิบัติอยูภายในพื้นที่ภายใตเขตอํานาจของ
ประเทศตน
(ซ) ขอมูลวาดวยมาตรการที่ดําเนินการไปเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการลดและ/หรือการกําจัด
การกอใหเกิดของเสียอันตรายและของเสียอื่น และ
(ฌ) เรื่องอื่นซึ่งที่ประชุมภาคีพิจารณาเห็นวาเกี่ยวของ

4. โดยสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับแหงชาติ ภาคีตองประกันวาสําเนาการแจงเกี่ยวกับการให
เคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น และการตอบรับการแจงนั้นไดถูกสงไปยังสํานัก
เลขาธิการ เมื่อภาคีที่พิจารณาวา สิ่งแวดลอมของตนอาจจะไดรับผลกระทบจากการเคลื่อนยายขามแดนได
รองขอให
กระทําเชนนั้น
ขอ 14 ประเด็นดานการเงิน
1. ตามความแตกตางในแตละภูมิภาคและอนุถูมิภาค ภาคีตกลงวา ควรจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาคหรืออนุ
ภูมิภาค เพื่อการฝกอบรมและการถายทอดทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายและของเสีย
อื่น และการลดการกอกําเนิดของเสีย ภาคีตองตัดสินใจเรื่องจัดตั้งกลไกที่เหมาะสมในการจัดหาหาทุนใน
ลักษณะที่เปนไปโดยความสมัครใจ
2. ภาคีตองพิจารณาการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือในชั่วคราวในสถานการณฉุกเฉิน เพื่อลด
ความเสียหายใหเหลือนอยที่สุดจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายขามแดนของของเสียอันตราย
และของเสียอื่นหรือเกิดขึ้นระหวางการกําจัดของเสียเหลานั้น
ขอ 15 ที่ประชุมใหญภาคี
1. โดยการนี้ที่ประชุมใหญภาคีไดถูกจัดตั้งขึ้น การประชุมครั้งแรกของที่ประชุมใหญภาคีจะจัดขึ้นโดย
ผูอํานวยการบริหารของยูเอ็นอีพี ในเวลาไมเกิน 1 ป ีหลังจากอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช หลังจากนั้น การ
ประชุมสามัญของที่ประชุมภาคี จะมีขึ้นเปนประจําในชวงเวลาที่จะกําหนดโดยที่ประชุมในการประชุมครั้ง
แรก
2. การประชุมวิสามัญของที่ประชุมใหญภาคีตองถูกจัดขึ้นในเวลาอื่นตามที่ที่ประชุมใหญอาจเห็นสมควรวา
จําเปนหรือตามคํารองขอเปนลายลักษณอักษรของภาคีใด โดยมีเงื่อนไขวา จะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ภาคีอยางนอย หนึ่งในสามภายในเวลาหก เดือนหลังจากที่ภาคีไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการใหทราบถึงคํา
รองขอดังกลาว
3. ที่ประชุมใหญภาคีตองตกลงกันโดยฉันทามติในการรับเอาระเบียบขอบังคับประชุมใหญและขององคการ
ยอยซึ่งที่ประชุมจัดตั้งขึ้นรวมทั้งกฎทางการเงิน ที่กําหนดโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการมีสวนรวมทางดาน
การเงินของภาคีภายใตอนุสัญญานี้
4. ในการประชุมใหญครั้งแรก ภาคีตองพิจารณามาตรการเพิ่มเติมใดที่จําเปนในการชวยเหลือใหตนให
ปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุตามความรับผิดชอบอยางเต็มที่เกี่ยวกับการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเลใน
บริบทของอนุสัญญานี้
5. ที่ประชุมใหญภาคีตองติดตามทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิภาพของอนุสัญญานี้
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังตอง
(ก) สนับสนุนการประสานนโยบายที่เหมาะสม กลยุทธและมาตรการที่จะลดอันตรายใหต่ําที่สุดจาก
ของเสียอันตรายและของเสียตอสุขอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม ใหเหลือนอยที่สุด

(ข) พิจารณาและรับเอาขอแกไขของอนุสัญญานี้ และภาคผนวกตามที่จําเปนโดยคํานึงถึงในบรรดา
สิ่งแวดลอม ไมเฉพาะแตขอมูลขาวสารทางดานวิทยาศาสตร วิชาการ เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
(ค) พิจารณาและดําเนินการกิจกรรมเพิ่มเติมที่กําหนดเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงประสงค
ของอนุสัญญานี้ โดยอาศัยประสบการณที่ไดรับจากผลบังคับของอนุสัญญาและผลบังคับของความ
ตกลงและขอตกลงที่กําหนดไวในขอ 11
(ง) พิจารณาและรับเอาพิธีสารตามที่จําเปน และ
(จ) จัดตั้งองคกรยอยตามที่เห็นสมควรวาจะเปนเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้
6. สหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ ตลอดจนรัฐใดที่มิไดเปนภาคีของอนุสัญญานี้
อาจมีผูแทนในการประชุมใหญภาคีในฐานะผูสังเกตการณ องคกรหรือตัวแทนอื่นไมวาจะเปนระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ รัฐบาลหรือมิใชรัฐบาลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาที่เกี่ยวกับของเสียอันตรายหรือของ
เสียอื่น ซึ่งไดแจงสํานักเลขาธิการแลววา ประสงคจะมีผูแทนในฐานะผูสังเกตการณในการประชุมของที่
ประชุมภาคี อาจไดรับการยอมรับหาก หนึ่งในสาม ของภาคีที่มาประชุมไมคัดคาน การยอมรับและการเขา
รวมประชุมของผูสังเกตการณใหขึ้นอยูกับระเบียบ ขอบังคับการประชุมตามขั้นตอนที่รับเอาโดยที่ประชุม
ใหญภาคี
7. 3 ป หลังจากอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ และอยางนอยทุก 6 ป หลังจากนั้น ที่ประชุมภาคีจะดําเนินการ
ประเมินผลประสิทธิภาพของอนุสญ
ั ญา และหากเห็นสมควรวาจําเปนจะพิจารณาการหามโดยสิ้นเชิงหรือ
เพียงบางสวนตอการเคลื่อนยายขามแดนของเสียอันตรายและของเสียอื่น โดยคํานึงถึงขอมูลขาวสารลาสุด
ทางดานวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม วิชาการและเศรษฐกิจ
ขอ 16 สํานักเลขาธิการ
1. หนาที่ของสํานักเลขาธิการ คือ
(ก) จัดและใหการบริการตางๆ แกการประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 15 และ 17
(ข) จัดเตรียมและสงรายงานโดยอาศัยขอมูลขาวสารที่ไดรับตามขอ 3 4 6 11 และ 13 รวมทั้ง
ขอมูลที่ไดจากการประชุมองคกรยอยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามขอ 15 ตลอดจนขอมูลขาวสารที่ไดจากองค
ภาวะที่เกี่ยวของของรัฐบาลและมิใชรัฐบาลตามที่เหมาะสม
(ค) จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งตนไดปฏิบัติตามหนาที่ของตนภายใตอนุสัญญา นี้และ
นําเสนอรายงานตอที่ประชุมใหญภาคี
(ง) ประกันวามีการประสานงานที่จําเปนกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเขาทําขอตกลงดานการบริหาร ดานสัญญา ตามที่อาจกําหนดเพื่อการปฏิบัติหนาที่ของตนอยาง
มีประสิทธิภาพ
(จ) ติดตอกับศูนยประสานงานและหนวยงานผูมีอํานาจซึ่งจะจัดตั้งขึ้นโดยภาคี ตามขอ 5 ของ
อนุสัญญานี้

(ฉ) รวบรวมขอเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในประเทศของภาคีซึ่งเปนที่กําจัดของ
เสียอันตรายและของเสียอื่นของตน และเวียนขอมูลนี้ใหแกภาคีทราบ
(ช) รับและสงขอสนเทศจากและไปยังภาคีเกี่ยวกับ
- แหลงความชวยเหลือและการฝกอบรมทางวิชาการ
- ความรูทางวิชาการและวิทยาศาสตรที่มีอยู
- แหลงใหคําแนะนํา และความรูความชํานาญและ
- ทรัพยากรที่มีอยูในดานตาง ๆ โดยมุงที่จะชวยเหลือภาคีเมื่อไดรบั การขอรอง เชน
- การดูแลระบบการแจงตามอนุสัญญานี้
- การจัดการของเสียอันตรายและของเสียอื่น
- เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับของเสียอันตรายและของเสียอื่น เชน
เทคโนโลยีทําใหเกิดของเสียในปริมาณนอยและที่ไมกอใหเกิดของเสีย
- การประเมินขีดความสามารถในการกําจัดและสถานที่กําจัด
- การติดตามตรวจสอบของเสียอันตรายและของเสียอื่น และ - การตอบสนองในกรณี
ฉุกเฉิน
(ซ) เมื่อไดรับการรองขอ ใหขอมูลแกภาคีเกี่ยวกับที่ปรึกษา หรือบริษัทที่ปรึกษาที่มีความสามารถ
ทางวิชาการที่จําเปนในสาขาซึ่งสามารถชวยเหลือภาคีในการพิจารณาตรวจสอบการแจงเกี่ยวกับ
การเคลื่อนยายขามแดน ความสอดคลองของการขนสงของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นกับการแจง
ที่เกี่ยวของและ/หรือขอเท็จจริงที่วาสถานที่กําจัดของเสียอันตรายหรือของเสียอื่นที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เมื่อภาคีมีเหตุผลที่จะเชื่อวาของเสียที่กลาวถึงจะไมไดรับจัดการที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การตรวจสอบเชนวาใดจะไดไมคิดคาใชจายจากสํานักเลขาธิการ
(ฌ) ชวยเหลือภาคีเมื่อไดรับการรองขอในการระบุกรณีการขนสงที่ผิดกฎหมาย และเวียนโดยทันที
ใหภาคีที่เกี่ยวของทราบถึงขอมูลใดก็ตามที่ตนไดรับเกี่ยวกับการขนสงที่ผิดกฎหมาย
(ญ) รวมมือกับภาคีและองคการระหวางประเทศและหนวยงานที่มีอํานาจที่เกี่ยวของในการจัดหา
ผูเชี่ยวชาญและอุปกรณ เพื่อความมุงประสงคในการใหความชวยเหลือโดยเร็วแกรัฐเมื่อเกิด
สถานการณฉุกเฉินขึ้น และ
(ฎ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับความมุงประสงคแหงอนุสัญญานี้ ตามที่ที่ประชุมของภาคีอาจ
พิจารณากําหนด
2.ยูเอ็นอีพีจะปฏิบัติหนาที่สํานักเลขาธิการเปนการชั่วคราวไปจนกวาจะสิ้นสุดการประชุมครั้งแรกของที่
ประชุมใหญภาคีซึ่งจัดขึ้นตามขอ 15
3. ในการประชุมครั้งแรก ที่ประชุมใหญภาคีจะแตงตั้งสํานักเลขาธิการจากองคการระหวางประเทศที่มี
ความสามารถที่มีอยู ซึ่งไดแสดงความตั้งใจที่จะปฏิบัติหนาที่ของเลขาธิการภายใตอนุสัญญานี้ ในการประชุม
ครั้งแรกนี้ ที่ประชุมภาคีจะประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการชั่วคราวในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวย
โดยเฉพาะภายใตวรรค 1 ขางตน และจะพิจารณากําหนดโครงสรางที่เหมาะสมสําหรับหนาที่เหลานั้น
ขอ 17 การแกไขอนุสัญญา

1. ภาคีใดอาจเสนอขอแกไขอนุสัญญานี้ไดและภาคีใดของพิธีสารอาจเสนอขอแกไขพิธีสารนั้น การแกไขเชน
วาจะตองคํานึงถึงพิจารณาดานตางๆไมเฉพาะขอพิจารณาทางดานวิทยาศาสตรและวิชาการที่เกี่ยวของ
2. ขอแกไขของอนุสัญญานี้จะตองไดรับการรับเอาในการประชุมของการประชุมใหญภาคี ขอแกไขของพิธี
สารใด ๆ จะตองไดรับการรับเอาในการประชุม ภาคีพิธีสารนั้น ตัวบทของขอแกไขใดตออนุสัญญานี้หรือพิธี
สารใด เวนแตที่อาจกําหนดไวเปนอยางอื่นในพิธีสารเชนวา สํานักเลขาธิการจะตองแจงขอความของขอเสนอ
ขอแกไขไปยังภาคีทั้งปวง
อยางนอย 6 เดือน กอนการประชุมที่จะมีการพิจารณาเพื่อรับเอาขอเสนอขอแกไขนั้น และสํานักเลขาธิการ
จะตองแจงขอเสนอแกไขไปยังประเทศผูลงนามอนุสัญญาเพื่อทราบดวย
3. ภาคีตองพยายามทุกวิถีทางที่จะบรรลุความตกลงเกี่ยวกับขอเสนอขอแกไขใดตออนุสัญญานี้ โดยฉันทา
มติ หากความพยายามเพื่อใหไดฉันทามติไมประสบผล และไมสามารถบรรลุความตกลงกันได ทางเลือก
สุดทายขอแกไขตองไดรับการรับรองโดยคะแนนเสียงสวนใหญ 3 ใน 4 ของภาคีที่เขารวมประชุมและออก
เสียง และตองไดรับการเสนอโดยผูเก็บรักษาอนุสัญญาไปยังภาคีทั้งปวงเพื่อการใหสัตยาบัน การใหความ
เห็นชอบ การยืนยัน หรือการยอมรับอยางเปนทางการ
4. วิธีดําเนินการที่กลาวถึงในวรรค 3 ขางตน จะใชกับขอแกไขพิธีสารใดๆ ดวย เวนแตการรับเอาขอแกไข
พิธีสารตองใชคะแนนเสียงสวนใหญ 2 ใน 3 ของภาคีพิธีสารที่เขารวมประชุมและออกเสียง
5. ใหเก็บรักษาสัตยาบันสาร สารใหความเห็นชอบ สารยืนยัน หรือสารยอมรับอยางเปนทางการของขอ
แกไขไวกับผูเก็บรักษา ขอแกไขไดรับการรับเอาตามวรรค 3 หรือ 4 ขางตน ตองมีผลใชบังคับระหวางภาคีที่
ไดใหการยอมรับภายในวันที่ 90 หลังจากที่ผูเก็บรักษาไดรับสัตยาบันสาร สารใหความเห็นชอบ สารยืนยัน
หรือสารยอมรับอยางเปนทางการจากภาคีอยางนอย 3 ใน 4 ขางตนของภาคีที่ไดยอมรับขอแกไข หรืออยาง
นอย 2 ใน 3 ของภาคีพิธีสารที่เกี่ยวของที่ยอมรับขอแกไข ยกเวนจะเปนไปตามที่อาจกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในพิธีสารเชนวา ขอแกไขจะมีผลใชบังคับกับภาคีอื่นใดในวันที่ 90 หลังจากภาคีนั้นมอบสัตยาบันสาร สารให
ความเห็นชอบ สารยืนยัน หรือสารยอมรับอยางเปนทางการของขอแกไขตอผูเก็บรักษา
6. เพื่อความมุงประสงคของขอนี้ “ภาคีที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน” หมายถึง ภาคีที่อยูในที่ประชุม
และออกเสียงยอมรับหรือปฏิเสธ
ขอ 18 การรับเอาและการแกไขภาคผนวก
1. ภาคผนวกของอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใดๆ ตองประกอบเปนสวนหนึ่งของอนุสัญญานี้หรือพิธีสารเชนวา
แลวแตกรณีและ เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่นโดยชัดแจง การอางอิงใด ตามอนุสัญญาหรือพิธีสารของ
อนุสญ
ั ญานี้จะถือเปนการอางอิงภาคผนวกใดของอนุสัญญาหรือพิธีสารนั้นดวย ภาคผนวกเชนวาตองจํากัด
อยูเฉพาะในเรื่องทางวิทยาศาสตร วิชาการ และดานบริหาร
2. เวนแตที่อาจจะมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นในพิธีสารใดๆ เกี่ยวกับภาคผนวกของพิธีสารนั้น ขั้นตอน
ตอไปนี้ จะใชกบั ขอเสนอการรับเอาและการมีผลใชบังคับของภาคผนวกเพิ่มเติมของอนุสัญญานี้หรือ
ภาคผนวกของพิธีสาร
(ก) ภาคผนวกของอนุสัญญาและพิธีสารของอนุสัญญานี้ ตองไดรับการเสนอและรับรองตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวในขอ 17 วรรค 2, 3 และ 4

(ข) ภาคีใดๆ ที่ไมสามารถรับภาคผนวกเพิ่มเติมของอนุสัญญานี้ หรือภาคผนวกของพิธีสารใดที่ตน
เปนภาคีจะตองแจงแกผูเก็บรักษาเปนลายลักษณอักษรภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ที่ผูเก็บรักษามี
หนังสือแจงการรับเอา ผูเก็บรักษาตองแจงไปยังภาคีทั้งปวงโดยไมชักชาถึงการบอกกลาวเชนวา
ใดๆ ที่ไดรับ ภาคีหนึ่งอาจใหการยอมรับแทนคําแถลงคัดคานกอนหนานั้น และเมื่อนั้นภาคผนวก
จะมีผลใชบังคับตอภาคีนั้น
(ค) เมื่อสิ้นสุดเวลา 6 เดือนนับแตวันที่ผูเก็บรักษาไดมีหนังสือเวียนใหทราบ ภาคผนวกตองมีผล
บังคับแกภาคีทั้งปวงของอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใดๆ ที่เกี่ยวของซึ่งมิไดมีหนังสือแจงตาม
บทบัญญัติของอนุวรรค (ข) ขางตน
3. การเสนอ การรับเอา และการมีผลใชบังคับของขอแกไขภาคผนวกของอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใดๆ ตอง
อยูภายใตบังคับของวิธีการเดียวกันกับการเสนอ การรับรอง และการมีผลใชบังคับของภาคผนวกของ
อนุสัญญา หรือภาคผนวกของพิธีสาร ภาคผนวกและขอแกไขจะคํานึงตามควรไมเฉพาะแตขอพิจารณา
ทางดานวิทยาศาสตรและวิชาการที่เกี่ยวของ
4. หากภาคผนวกที่เพิ่มเติมหรือขอแกไขภาคผนวก ภาคผนวกเพิ่มเติมหรือขอแกไขภาคผนวกนั้นเกี่ยวกับ
การแกไขอนุสัญญานี้หรือพิธีสารใดจะไมมีผลใชบังคับจนกวาการแกไขอนุสัญญานี้หรือพิธีสารมีผลใชบังคับ
ขอ 19 การตรวจสอบ
ภาคีใดที่มีเหตุผลเชื่อไดวาภาคีอื่นกําลังกระทําหรือไดกระทําการเปนการฝาฝนพันธกรณีของตนภายใต
อนุสัญญานี้ อาจแจงสํานักเลขาธิการ และในเหตุการณเชนวา จะตองแจงภาคีที่ถูกกลาวหาในเวลาเดียวกัน
และในทันทีโดยตรงหรือโดยผานสํานักเลขาธิการ สํานักเลขาธิการควรสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของทั้งปวงไป
ยังภาคตางๆที่เกี่ยวของ
ขอ 20 การระงับขอพิพาท
1. ในกรณีที่มีขอพิพาทระหวางภาคีเกี่ยวกับการตีความ หรือการใช หรือการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้หรือพิธี
สารใดๆ ภาคีจะหาทางระงับขอพิพาทโดยการเจรจาหรือดวยสันติวิธีอื่นใดตามที่ตนจะเลือกได
2. หากภาคีที่เกี่ยวของไมสามารถระงับขอพิพาทโดยวิธีดังกลาวในวรรคกอนได และหากฝายในขอพิพาท
ตกลงกันใหเสนอขอพิพาทตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรือการอนุญาโตตุลาการภายใตเงื่อนไขที่ระบุไว
ในภาคผนวก 6 วาดวยการอนุญาโตตุลาการ อยางไรก็ตามการไมสามารถตกลงรวมกันไดในการเสนอขอ
พิพาทตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรือการอนุญาโตตุลาการ จะไมทําใหภาคีพนจากความรับผิดชอบที่
จะตองแสวงหาทางระงับขอพิพาทตอไป โดยวิธีที่อางถึงในวรรค 1
3. ในขณะที่ใหสัตยาบัน ใหการยอมรับ ใหความเห็นชอบ ใหการยืนยันอยางเปนทางการหรือภาคยานุวัติ
อนุสัญญานี้ หรือในเวลาใดก็ตามหลังจากนั้น รัฐหรือองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือเศรษฐกิจ
อาจประกาศวาตนยอมรับการบังคับโดยอัตโนมัติ และโดยปราศจากความตกลงพิเศษเกี่ยวกับการยอมรับ
พันธกรณีเดียวกันของภาคีใด
(ก) การเสนอขอพิพาทตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ และ/หรือ

(ข) การอนุญาโตตุลาการตามวิธีดําเนินการที่ระบุไวในภาคผนวก 6
การประกาศเชนวาจะตองไดรับการแจง เปนลายลักษณอักษรไปยังสํานักเลขาธิการซึ่งจะแจงการประกาศ
นั้นไปยังภาคี
ขอ 21 การลงนาม
อนุสัญญานี้จะเปดใหมีการลงนามโดยรัฐ โดยนามิเบีย ซึ่งทําหนาที่แทนโดยคณะมนตรีสหประชาชาติ
สําหรับนามิเบียและโดยองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจที่เมืองบาเซล ในวันที่ 22
มีนาคม ค.ศ. 1989 ที่กระทรวงตางประเทศของสวิตเซอรแลนด ณ กรุงเบิรน ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.
1989 ถึง30 มิถุนายน ค.ศ. 1989 และที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ กรุงนิวยอรค ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
ค.ศ. 1989 ถึง 22 มีนาคม ค.ศ. 1990
ขอ 22 การใหสัตยาบัน การยอมรับ การยืนยัน หรือการใหความเห็นชอบอยางเปนทางการ
1.อนุสัญญานี้จะตองไดรับการสัตยาบัน การยอมรับ หรือการใหความเห็นชอบ โดยรัฐและโดยนามิเบีย ซึ่ง
ทําหนาที่แทนโดยคณะมนตรีสหประชาชาติสําหรับนามิเบีย และไดรับการยืนยันหรือการใหความเห็นชอบ
อยางเปนทางการจากองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจสัตยาบันสาร สารการยอมรับ
สารการยืนยันหรือสารการใหความเห็นชอบอยางเปนทางการจะตองมอบไวกับผูเก็บรักษา
2.องคการใดที่อางถึงในวรรค 1 ขางตนซึ่งเขาเปนภาคีอนุสัญญานี้โดยที่ไมมีรัฐสมาชิกใดของตนเปนภาคี
ตองผูกพันโดยพันธกรณีทั้งปวงภายใตอนุสัญญานี้ในกรณีขององคการเชนวาซึ่งมีรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งหรือ
มากกวาของตนเปนภาคีอนุสัญญา องคการหรือรัฐสมาชิกของตนตองตัดสินใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ภายในตอการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาในกรณีเชนวาองคการและรัฐสมาชิกจะไมมีสิทธิที่จะใช
สิทธิภายใตอนุสัญญาในเวลาเดียวกัน
3.ในสารใหคํายืนยันหรือความเห็นชอบอยางเปนทางการของตนองคการที่อางถึงในวรรค1 ขางตน ตอง
ประกาศขอบเขตอํานาจตนในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดโดยอนุสัญญา องคการเหลานี้ ตองแจงผูเก็บ
รักษาดวยวาผูใดจะแจงใหภาคีทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใดในเรื่องขอบเขตอํานาจของตนดวย
ขอ 23 ภาคยานุวัติ
1.อนุสัญญานี้จะเปดใหภาคยานุวัติโดยรัฐ โดยนามิเบีย ซึ่งทําหนาที่แทนโดยคณะมนตรีสหประชาชาติ
สําหรับนามิเบียและโดยองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ ตั้งแตวันหลังจากวันที่
อนุสัญญานี้ ปดการลงนาม ภาคยานุวัติสารจะตองมอบไวกับผูเก็บรักษา
2. ในภาคยานุวัติสารของตน องคการที่อางถึงในวรรค 1 ขางตนจะตองประกาศขอบเขตอํานาจของตนใน
สวนที่เกี่ยวกับเรื่องที่กําหนดโดยอนุสัญญา องคการเหลานี้จะแจงผูเก็บรักษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใด
ในขอบเขตอํานาจของตน
3. บทบัญญัติของขอ 22 วรรค 2 ตองใชบังคับกับองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ
ซึ่งภาคยานุวัติอนุสัญญานี้

ขอ 24 สิทธิลงคะแนนเสียง
1. เวนแตที่ไดกําหนดไวในวรรค 2 ทายนี้ ใหภาคีคูสัญญาแตละฝายของอนุสัญญานี้มีหนึ่งคะแนนเสียง
2. องคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจ ในเรื่องภายในขอบเขตอํานาจของตนตามขอ
22 วรรค 3 และขอ 23 วรรค 2 ตองใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเทากับจํานวนรัฐสมาชิกของตนซึ่งเปนภาคี
อนุสัญญาหรือพิธีสารที่เกี่ยวของ องคการเชนวาจะไมใชสิทธิในการลงคะแนนเสียง หากรัฐสมาชิกของ
องคการไดใชสิทธิของตนไปแลว และเชนเดียวกันในทางกลับกัน
ขอ 25 การมีผลใชบังคับ
1. อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใช ในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่มีการมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารการ
ยืนยันอยางเปนทางการ สารการใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสาร ฉบับที่ยี่สิบ
2. สําหรับแตละรัฐหรือองคการความรวมมือทางการเมือง และ/หรือทางเศรษฐกิจ ซึ่งไดใหสัตยาบันยอมรับ
เห็นชอบ หรือยืนยันอยางเปนทางการ อนุสัญญานี้หรือที่ภาคยานุวัติภายหลังจากวันที่ไดมีการมอบสัตยาบัน
สาร สารการยอมรับ สารการใหความเห็นชอบ สารการยืนยันเปนทางการ หรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ
อนุสัญญานี้ จะมีผลใชบังคับในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่รัฐหรือองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือ
ทางเศรษฐกิจเชนวา ไดมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบ สารยืนยันอยางเปน
ทางการ หรือภาคยานุวัติสาร
3. เพื่อความมุงประสงคของวรรค 1 และ 2 ขางตน สารใดที่ไดมอบโดยองคการความรวมมือทางการเมือง
และ/หรือทางเศรษฐกิจ ตองไมนับรวมเพิ่มเติมจากสารที่ไดมอบโดยรัฐสมาชิกขององคการเชนวา
ขอ 26 ขอสงวนและคําแถลง
1. ขอสงวนหรือขอยกเวนตออนุสัญญานี้ไมอาจทําได
2. วรรค 1 ของขอนี้ ไมหามรัฐหรือองคการความรวมมือทางการเมืองและ/หรือทางเศรษฐกิจในขณะที่ลง
นามใหสัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบ ยืนยันอยางเปนทางการ หรือภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ในการทําคํา
ประกาศหรือคําแถลง ไมวาจะใชขอความหรือเรียกชื่อ อยางไรก็ตาม โดยมุงในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่จะทําให
กฎหมายและขอบังคับของตนสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขวา คําประกาศหรือคํา
แถลงเชนวาจะตองไมมีความหมายใหตัดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขผลทางกฎหมายของบทบัญญัติของ
อนุสัญญานี้ที่ใชบังคับกับรัฐนั้น
ขอ 27 การถอนตัว
1. ไมวาในเวลาใด ภายหลัง 3 ป นับแตวันที่อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับแกภาคี ภาคีนั้นอาจถอนตัวจาก
อนุสัญญาได โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังผูเก็บรักษา
2. การถอนตัวจะมีผลภายใน 1 ป หลังจากที่ผูเก็บรักษาไดรับแจง หรือในวันที่หลังจากนั้นตามที่ระบุไวในคํา
แจง
ขอ 28 ผูเก็บรักษา

เลขาธิการสหประชาชาติจะเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้และพิธีสารใดๆ ตามอนุสัญญานี้ ๆ
ขอ 29
ตนฉบับตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน ของอนุสัญญานี้มีความถูกตองเทาเทียม
กัน เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรับมอบอํานาจเพื่อการนี้ ไดลงนามอนุสัญญานี้
ทํา ณ .........................................เมื่อวันที่...................................................ค.ศ 1989
ภาคผนวก 1 ประเภทของของเสียที่จะถูกควบคุม
ชนิดของของเสีย
Y1ของเสียจากการรักษาพยาบาลทางการแพทยในโรงพยาบาล ศูนยรักษาสุขภาพและคลีนิค
Y2ของเสียจากการผลิตและเตรียมผลิตภัณฑเภสัชกรรม
Y3ของเสียที่เปนเภสัชกรรมยาและเวชกรรม
Y4ของเสียจากการผลิต การผสม และการใชสารทําลายสิ่งมีชีวิตและเภสัชกรรม
Y5ของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิต การผสม และการใชสารเคมีในการรักษาเนื้อไม
Y6ของเสียจากการผลิต การผสม หรือการใชตัวทําละลายอินทรีย
Y7ของเสียจากการปฏิบัติงานในการควบคุมระดับความรอนที่มีไซยาไนด
Y8ของเสียจากน้ํามันแรที่มีสภาพไมเหมาะสมสําหรับการใชงานตามวัตถุประสงคเดิม
Y9ของเสียอิมัลชั่นหรือของผสมระหวางน้ํามัน/น้ํา หรือไฮโดรคารบอน/น้ํา
Y10ของเสียที่เปนวัสดุและสิ่งของซึ่งมีหรือปนเปอนดวยสารประเภทโพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล (พีซีบี) และ/หรือโพลีคลอริ เนต
เตดเทอรฟนิล(พีซีที) และ/หรือโพลีโบรมิเนตเตดไบฟนิล (พีบีบี)
Y11ของเสียประเภทกากน้ํามันดิบที่เกิดจากโรงกลั่นน้ํามัน กระบวนการกลั่นและการดําเนินการดวยวิธีไพโรไลติก
Y12ของเสียจากการผลิต การผสม และการใชหมึก สียอม สาร สี สีน้ํามันครั่ง และน้ํามันชักเงา
Y13ของเสียจากการผลิต การผสม หรือการใชเรซิ่น ลาเท็กซ พลาสติไซเซอร กาวหรือผลิตภัณฑประเภทกาว
Y14ของเสียที่เปนสารเคมีซึ่งเกิดจากศึกษาวิจัยและการพัฒนาหรือกิจกรรมการสอนที่ไมอาจระบุได และ/หรือเปนสารชนิดใหม
และผลกระทบตอมนุษยและ/หรือสิ่งแวดลอมยังไมเปนที่ทราบ
Y15ของเสียที่โดยธรรมชาติสามารถระเบิดได ซึ่งไมอยูภายใตกฎหมายอื่น
Y16ของเสียจากกระบวนการผลิต การผสม หรือการใชสารเคมี ที่เกี่ยวของกับการถายภาพและวัสดุในการลางอัดภาพ
Y17ของเสียทีเปนผลมาจากการเตรียมผิวหนาโลหะและพลาสติก
Y18กากที่เกิดจากการดําเนินการกําจัดของเสียทางอุตสาหกรรม
ภาคผนวก 3 รายการลักษณะที่เปนอันตราย
UN ประเภทที่ รหัส
1

H1

ลักษณะ
ระเบิดได
สารหรือของเสียซึ่งอยูในรูปของแข็งหรือของเหลวหรือของเสีย (หรือของผสมระหวางสาร
หรือของเสีย) ที่ระเบิดได ซึ่งโดยตัวของมันเองมีความสามารถในการกอใหเกิดปฎิกิริยาเคมี
ทําใหเกิดกาซที่อุณหภูมิและความกดดันหนึ่ง และ ณ ความเร็วที่สามารถกอใหเกิดความ
เสียหายตอปริเวณแวดลอม

ของเหลวไวไฟ
คําวา “ติดไฟได” มีความหมายเชนเดียวกับ“จุดใหติดไฟได” ของเหลวที่ติดไฟไดอาจอยูใน
รูปของเหลวหรือสารผสมของของเหลวหรือของเหลวที่มีของแข็งผสมอยูในสภาพสารละลาย
หรือสารแขวนลอย(ตัวอยางเชน สี น้ํามันครั่ง น้ํามันชักเงา เปนตน แตไมรวมถึงสารหรือของ
เสียที่มีการจัดประเภทคุณสมบัติความเปนอันตรายไวเปนอยางอื่น) ซึ่งมีจุดติดไฟที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา 60.5 องศาเซลเซียส ดวยวิธี Closed-cup test หรือที่อุณหภูมิที่ต่ํากวา 65.6 องศา
เซลเซียส ดวยวิธี Open-cup test นี้ (เนื่องจากผลการทดสอบดวยวิธี Open-cup tests และ
Closed-cup tests เปรียบเทียบกันไมไดแนชัด และผลการทดสอบแตละวิธีในแตละครั้งก็ไม
คงที่ ดังนั้น ขอกําหนดตาง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากตัวเลขขางตนเพื่อกําหนดคาที่
ยอมรับไดนั้น จึงขึ้นกับเจตนาของคําจํากัดความนี้)

3

H3

4.1

H4.1 ของแข็งติดไฟ
ของแข็งหรือของเสียที่เปนของแข็ง นอกเหนือจากที่จัดประเภทอยูในสารที่ระเบิดได ซึ่งใน
สภาพปกติในการขนสงอาจเกิดการลุกไหมไดหรืออาจเปนสาเหตุทําใหเกิดติดไฟได
เนื่องจากการเสียดสี

4.2

H4.2 สารหรือของเสียซึ่งอาจจะลุกไหมไดเอง
สารหรือของเสียซึ่งอาจจะเกิดความรอนขึ้นเอง ภายใตสภาพปกติในการขนสงหรือเกิดความ
รอนเพิ่มขึ้นเมื่อสัมผัสกับอากาศ และทําใหลุกติดไฟได

4.3

H4.3 สารหรือของเสียซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ําจะใหกาซที่ไวไฟ
สารหรือของเสียซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยากับน้ํา ทําใหลุกติดไฟดวยตัวเองหรือใหกาซ ไวไฟไดใน
ปริมาณที่เปนอันตราย

5.1

H5.1 ออกซิไดซิงส
สารหรือของเหลวซึ่งโดยตัวของมันเอง ปกติไมติดไฟแตเมื่อไดรับออกซิเจนเพิ่มขึ้นจะเปน
สาเหตุหรือมีสวนชวยใหเกิดการติดไฟของสารอื่นที่วางไวใกลเคียง

5.2

H5.2 สารอินทรียของเปอรออกไซด
สารหรือของเสียอินทรียที่มีโครงสรางแบบ ออกซิเจน 2 ตัว (bivalent-o-o-structure) ซึ่งเปน
สารที่ไมเสถียรสามารถลายตัวใหความรอนรวดเร็วไดดวยตัวเอง

6.1

H6.1 เปนพิษ (อยางเฉียบพลัน)
สารหรือของเสียซึ่งอาจจะเปนสาเหตุทําใหตายหรือบาดเจ็บอยางรุนแรงหรือเปนอันตรายตอ
สุขภาพอนามัยของมนุษย เมื่อกลืนกินหรือหายใจหรือสัมผัสทางผิวหนัง

6.2

H6.2 สารติดเชื้อ
สารหรือของเสียที่มีจุลินทรียขนาดเล็ก หรือสารพิษของมัน ซึ่งทราบหรือสันนิษฐานเปนเหตุ
ใหเกิดโรคในสัตวหรือมนุษย

8

H8

9

H10 ใหกาซพิษเมื่อสัมผัสกับอากาศหรือน้ํา
สารหรือของเสีย ซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยากับอากาศหรือน้ําจะใหกาซพิษในปริมาณที่เปนอันตราย

สารกัดกรอน
สารหรือของเสีย ซึ่งเมื่อทําปฏิกิริยาทางเคมี จะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงเมื่อ
สัมผัสกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิต หรือเมื่อเกิดรั่วไหลจะทําความเสียหาย หรือทําลายหรือทําอันตราย
อื่นๆ กับวัตถุ สินคา หรือยานพาหนะที่ใชขนสง และอาจทําใหเกิดอันตรายอื่นๆ

9

H11 เปนพิษ (อยางชาหรือเรื้อรัง)
สารหรือของเสียซึ่งเมื่อหายใจหรือกลืนกินหรือซึ่งผานผิวหนังแลว ทําใหมีผลทําใหเกิดความ
เจ็บปวยอยางชาๆ หรือเรื้อรัง รวมทั้ง การกอใหเกิดมะเร็ง

9

H12 เปนพิษตอระบบนิเวศน
สารหรือของเสียซึ่งเมื่อมีการปลอยออกมาจะกอใหเกิดหรืออาจจะกอใหเกิดผลกระทบ
เสียหายรายแรงอยางชา ๆ ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตและ/หรือมีความเปน
พิษตอระบบรางกายสิ่งมีชีวิต

9

H13 สามารถทําใหเกิดของเสียโดยวิธีใดๆ ก็ตาม ซึ่งลักษณะตามที่ระบุขางตน ภายหลังการกําจัด
สารดังกลาว

การทดสอบ
อันตรายของของเสียชนิดตาง ๆ ยังมิไดจัดทําเปนเอกสารไวโดยสมบูรณ การทดสอบเพื่อกําหนดความเปนอันตราย
ในเชิงปริมาณยังไมดําเนินการ การศึกษาวิจัยเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการจัดทําแนวทางในการกําหนดความเปน
อันตรายตอมนุษย และ/หรือสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากของเสียเหลานี้ การทดสอบดวยวิธีการตามมาตรฐานอยูใน
ระหวางการจัดทําโดยใชสารหรือวัสดุที่บริสุทธิ์ หลายประเทศไดพฒ
ั นาวิธีการทดสอบซึ่งสามารถนําไปใชกับวัสดุชนิด
ตาง ๆ ตามที่ระบุในภาคผนวก 1 ทั้งนี้ เพื่อจะพิจารณากําหนดวาวัสดุเหลานั้นมีลักษณะตามที่ระบุในภาคผนวกนี้
หรือไม
ภาคผนวก4 การดําเนินการกําจัด
1.การดําเนินการซึ่งไมนําไปสูความเปนไปไดในการนํากลับมาใชประโยชน การหมุนเวียน การฟนฟูสภาพ การ
นํามาใชใหมโดยตรง หรือการดําเนินการอื่น ๆ
ก. การดําเนินการกําจัดทั้งหมดซึ่งเปนไปไดทางปฏิบัติ
D1
การทิ้งลงสูหรือบนพื้นดิน (เชน การฝงกลบ)
D2
การบําบัดบนพื้นดิน(เชน การยอยสลายทางชีวภาพของของเหลวหรือกากตะกอนซึ่งอยูในของแข็ง
เปนตน)
D3
การพนฉีดลงสูที่ลึก (เชน การพนฉีดโดยการปมลงสูบอน้ํา บอเกลือ ที่เกิดตามธรรมชาติเปนตน)
D4
การเก็บกักไวบนพื้นผิว (เชนการเก็บกักของเหลวหรือกากตะกอนในหลมุ บอหรือทะเลสาบเปนตน)
D5
การฝงกลบดว ยวิธีพิเศษทางวิศวกรรม (เชน การเก็บกักในชองวางที่แยกจากกัน ซึ่งปดเปนสวนๆ
แยกจากกัน และแยกจากสิ่งแวดลอม)
D6
การปลอยลงสูแหลงน้ํา ยกเวนทะเล/มหาสมุทร
D7
การปลอยลงสูทะเล/มหาสมุทร รวมทั้ง การทิ้งลงสูกนทะเล
D8
การบําบัดทางชีวภาพซึ่งมิไดกําหนดไวที่ใดในภาคผนวกนี้ ซึ่งเปนผลใหเกิดสารประกอบสุดทาย
หรือของผสมที่จะตองถูกกําจัดดวยวิธีดําเนินการใดตามที่กําหนดในภาค ก นี้
D9
การบําบัดทางฟสิกส-เคมีซึ่งมิไดกําหนดไวที่ใดในภาคผนวกนี้ ซึ่งเปนผลใหเกิดสารประกอบสุดทาย
หรือของผสมที่จะตองถูกกําจัดดวยวิธีดําเนินการตามที่กําหนดในขอ ก (ไดแก การระเหย การทําให
แหง การผสมดวยปูน การทําใหเปนกลาง การตกตะกอนและอื่น ๆ)
D10
การเผาบนบก
D11
การเผาในทะเล
D12
การเก็บกักอยางถาวร (เชน การบรรจุในภาชนะเพื่อเก็บในเหมืองแร เปนตน)
D13
การผสมหรือการผสมกอนที่จะดําเนินการกําจัดตามที่กําหนดในขอ ก
D14
การบรรจุหีบหอเพื่อการขนสงกอนพิจารณาขนสงไปดําเนินการกําจัดตามที่กําหนดในขอ ก

D15

การเก็บกักระหวางรอการดําเนินการกําจัดตามที่กําหนดในขอ ก

2. การดําเนินการที่อาจจะนําไปสูการนํากลับมาใชประโยชน การหมุนเวียน การฟนฟูสภาพ การนํามาใชใหมโดยตรง
หรือการดําเนินการอื่น ๆ
ข. การดําเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับวัสดุซึ่งไดถูกกําหนดหรือพิจารณาเปนของเสีย อันตรายตามกฏหมาย และ
วัสดุอื่นซึ่งถูกกําหนดใหดําเนินการตามที่ระบุในขอ ก
R1
การใชเปนเชื้อเพลิง (นอกเหนือขจากการเผาในเตาเผาโดยตรง) หรือวิธีการอื่นที่ให
พลังงาน
R2
การนําตัวทําละลายมาใชประโยชน/การฟนฟูสภาพของตัวทําละลาย
R3
การนํากลับมาใชประโยชน/การฟนฟูสภาพสารอินทรียที่ไมใชเปนตัวทําละลาย
R4
การนํากลับมาใชประโยชน/การฟนฟูสภาพของโลหะหรือสารประกอบโลหะ
R5
การนํากลับมาใชประโยชน/การฟนฟูสภาพของสารอนินทรียอื่น ๆ
R6
การเปลี่ยนสภาพกรดหรือดางใหใชไดอีก
R7
การนํากลับมาใชประโยชนของสารที่ใชในการควบคุมมลพิษ
R8
การนํากลับมาใชประโยชนของสารประเภทตัวเรงปฏิกิริยา
R9
การใชน้ํามันที่ใชแลวกลับมากลั่นหรือการใชซึ่งน้ํามันที่ผานการใชงาน
R10
การบําบัดบนพื้นดินซึ่งเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเกษตรกรรมหรือการพัฒนาระบบนิเวศน
R11
การใชสารตกคางที่ไดจากการดําเนินการตามขอ R1 - R10
R12
การแลกเปลี่ยนของเสียเพื่อการดําเนินการตามขอ R1 - R11
R13

การเก็บสะสมสารเพื่อการดําเนินการตามภาค ข

ภาคผนวก 5 ก ขอมูลที่กําหนดใหระบุไวในใบแจง
1. เหตุผลในการสงออกของเสีย
2. ผูสงออกของเสีย 1/
3. ผูกอกําเนิดของเสียและสถานที่ที่เปนแหลงกําเนิดของเสีย 1/
4. ผูกําจัดของเสียและสถานที่กําจัดที่แทจริง 1/
5. ผูดําเนินการขนสงของเสียหรือตัวแทนขนสงที่กําหนด( หากทราบ) 1/
6. ประเทศที่สงออกของเสีย หนวยงานผูมีอํานาจ 2/
7. ประเทศที่คาดวาของเสียจะถูกนําผาน หนวยงานผูมีอํานาจ 2/
8. ประเทศผูนําเขาของเสีย หนวยงานผูมีอํานาจ 2/
9. การแจงโดยทั่วไปหรือการแจงเฉพาะเจาะจง
10. วันที่กําหนดใหมีการขนสงและระยะเวลาซึ่งของเสียจะถูกสง ออกของเสียและกําหนดขนสงที่เสนอ
(รวมทั้งจุดนําเขาและสงออก) 3/
11.วิธีการขนสงที่กําหนด (ขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางน้ําภายในประเทศ)
12. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันภัย 4/
13.การระบุและแสดงรายละเอียดทางกายภาพของของเสีย รวมทั้งตัวเลข Y และ ประเภท UN และ
องคประกอบของของเสีย 5/ และขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดพิเศษใดๆ สําหรับการขนสง รวมทั้งขอกําหนด
การฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14.ชนิดของการบรรจุหีบหอที่กําหนดไว (เชน บรรจุดปนกอนกองขนาดใหญ บรรจุในถัง บรรจุในเรือ)

15. ปริมาณน้ําหนัก/ปริมาตร โดยประมาณ
16. กระบวนการที่กอใหเกิดเสียถูกผลิตขึ้น
17. สําหรับของเสียตามรายการในภาคผนวก 1 การจัดประเภทตามภาคผนวก 3 ลักษณะความเปนอันตราย
รหัส H และรหัส UN
18. วิธีการกําจัดตามที่ระบุไวในภาคผนวก 4
19. คํารับรองของผูกอกําเนิดของเสียและผูสงออกวาขอมูลนั้นถูกตอง
20. ขอมูลจากผูกําจัดของเสีย (รวมทั้งรายละเอียดทางวิชาการของโรงงานและสถานที่จัดการ) ที่จะสงไปยัง
ผูสงออกหรือกอกําเนิด ซึ่งตองอางหลักฐานประกอบการประเมินวาไมมีเหตุที่จะเชื่อไดวาของเสียจะไมไดรับ
การจัดการดวยวิธีการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของประเทศผู
นําเขา
21. ขอมูลที่เกี่ยวของกับสัญญาระหวางผูสงออกและผูกําจัด
หมายเหตุ
1/ ชื่อเต็มของผูสงออก ผูกอกําเนิด ปฃผูกําจัด และผูขนสง และที่อยูหมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรพิมพ
หรือโทรสารและชื่อที่อยู หมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรพิมพหรือโทรสารของบุคคลซึ่งจะติดตอได
2/ ชื่อเต็มหนวยงานผูมีอํานาจ ประเทศผูสงออก ประเทศผูถูกนําผานแดน และประเทศผูนําเขา และที่อยู
หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรพิมพหรือโทรสาร
3/ ในกรณีการแจงโดยทั่วไปซึ่งครอบคลุมการขนสงหลายเที่ยว ตองระบุวันเวลาที่คาดวาจะมีการขนสงแตละ
เที่ยว หรือหากไมทราบจะตองระบุความถี่ของการขนสงที่คาดการณไว
4/ ตองใหขอมูล เรื่องขอกําหนดของการประกันภัยที่เกี่ยวของและขอปฏิบัติที่ผูสงออกและทําอยางไร ผู
ขนสงและ ผูกําจัด ที่ตองดําเนินการตามขอกําหนด
5/ ลักษณะและความเขมขนขององคประกอบของเสียที่เปนเปนอันตราย มากที่สุด ในแงของความเปนพิษ
และความเปนอันตรายอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินการและการกําจัดตามวิธีที่เสนอไว
6/ ในกรณีของการแจงโดยทั่วไป ซึ่งครอบคลุมการขนสงหลายเที่ยว จะตองระบุปริมาณรวมทั้งหมดที่
คาดการณวาจะสง และทั้งปริมาณที่คาดการณในการขนสงแตละเที่ยว
7/ ในกรณีที่จําเปนจะตองประเมินความเปนอันตรายและพิจารณาความเหมาะสมของวิธีกําจัดตามที่เสนอมา
ภาคผนวก 5 ข
ขอมูลที่กําหนดใหระบุในใบกํากับการเคลื่อนยาย
1.ผูสงออกของเสีย 1/
2.ผูกอกําเนิดของเสียและสถานที่ที่เปนแหลงกําเนิด 1/
3.ผูกําจัดของเสียและสถานที่กําจัด
4.ผูขนสงของเสียหรือตัวแทน
5. การแจงทั่วไปหรือการแจงเฉพาะเจาะจง
6.วันที่เริ่มการเคลื่อนยายขามแดน และวันที่ตางๆและการลงชื่อกํากับในใบรับโดยแตละบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
กับของเสีย
7.วิธีการขนสง(โดยทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ําภายในประเทศทาง ทะเล ทางอากาศ)รวมทั้งประเทศผู
สงออก ประเทศผูนําผานแดน และ ประเทศผูนําเขา รวมทั้งจุดนําเขาและสงออกตามที่ไดกําหนดไวลวงหนา
8. รายละเอียดโดยทั่วไปของของเสีย(ลักษณะทางกายภาพ ชื่อประเภทการขนสงตาม UN ที่เหมาะสม
ตัวเลขกํากับการขนสง และรหัสUN รหัส Y และรหัส H ที่ใชกันอยู)

9.ขอมูลที่เกี่ยวกับการขนสงพิเศษรวมทั้งขอกําหนดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ 10.ชนิดและจํานวน
ของหีบหอ
11.ปริมาณน้ําหนัก/ปริมาตร
12.คํารับรองโดยผูกอกําเนิดหรือผูสงออกรวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
13. คํารับรองโดยผูกอกําเนิดหรือผูสงออกระบุไววา ไมมีการคัดคานจากหนวยงานผูมีอํานาจของประเทศ
ภาคีทั้งปวงที่เกี่ยวของ
14.การรับรองโดยผูกําจัด วาไดรับของเสียที่สถานที่กําจัด แลว และการระบุวิธีการกําจัดและวันเวลาที่คาด
วากําจัด
หมายเหตุ
ขอมูลที่กําหนดไวในใบกํากับการเคลื่อนยาย หากเปนไปไดควรจะทําใหอยูในเอกสารแผนเดียว กับที่กําหนดไวภายใต
ระเบียบการขนสง กรณีที่เปนไปไมได ควรจัดทําขอมูลใหคบถวนสมบูรณ มากกวาจะไปซ้ําซอน กับที่กําหนดไว
ภายใตระเบียบการขนสง ใบกํากับการเคลื่อนยายนี้จะเปนเอกสารที่จัดสงไปยังผูที่กําหนดเปนผูใหขอมูลและกรอก
รายการ
1/ ชื่อเต็มของผูสงออก ผูกอกําเนิด ปฃผูกําจัด และผูขนสง และที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรพิมพหรือ
โทรสาร และชื่อที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรพิมพหรือ
โทรสาร ของบุคคลที่จะติดตอในกรณีฉุกเฉิน
ภาคผนวก 6 การอนุญาโตตุลาการ
ขอ 1 เวนแตจะมีการตกลงตามขอ 20 แหงอนุสัญญานี้ กําหนดไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการขั้นตอนการ
ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการเปนไปตามขอ 2 ถึง 10 ขางทายนี้
ขอ 2 ภาคีผูอางสิทธิตองแจงสํานักเลขาธิการวาภาคีไดตกลงที่จะเสนอขอพิพาทสูการตัดสินโดย
อนุญาโตตุลาการ ตามวรรค 2 หรือ วรรค 3 ของขอ 20 และรวมทั้งขออื่นของอนุสัญญาที่ระบุการตีความ
หรือการประยุกตบังคับใชเมื่อเกิดกรณีพิพาท สํานักเลขาธิการตองแจงขอมูลซึ่งไดรับไปยังภาคีทั้งปวงของ
อนุสัญญา
ขอ 3 ใหคณะอนุญาโตตุลาการ ประกอบดวยสมาชิก 3 คน ภาคีแตละฝายที่มีกรณีพิพาทตองแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการ 2 คนที่ไดรับแตงตั้งตองทําความตกลงรวมกันในการแตงตั้ง
อนุญาโตตุลาการคนที่ 3 ขึ้นเปนประธาน ประธานตองไมเปนคนของชาตภาคีใดภาคีหนึ่ง ที่มีกรณีพิพาท
หรือมีถิ่นที่อยูในดินแดนภาคีใดภาคีหนึ่ง ที่มีกรณีพิพาทและไมไดรับการจางงานโดยภาคีใดภาคีหนึ่ง และไม
เกี่ยวของในกรณีฐานะอื่น
ขอ 4
1. หากประธานของอนุญาโตตุลาการไมไดรับการแตงตั้งภายใน2 เดือนนับแตมีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ
คนที่สอง เลขาธิการสหประชาชาติโดยไดรับการรองขอจากภาคีใดภาคีหนึ่งตองแตงตั้งบุคคลดังกลาวภายใน
เวลา 2 เดือน
2.หากภาคีใดภาคีหนึ่งของที่มีกรณีพิพาทไมแตงตั้งอนุญาโตตุลการภายใน2 เดือนภายหลังการไดรับการ
รองขอ ภาคีคูกรณีอาจอีกฝายจะแจงไปยังเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะแตงตั้งประธานของ
อนุญาโตตุลาการภายใน2 เดือน เมื่อมีการแตงตั้ง ประธานคณะอนุญาโตตุลาการอาจตองรองขอภาคีที่มิได

แตงตั้งอนุญาโตตุลาการใหดําเนินการภายใน 2 เดือน ภายหลัง จากระยะเวลาดังกลาว ประธานตองแจง
เลขาธิการสหประชาชาติใหดําเนินการแตงตั้งภายใน 2 เดือน
ขอ 5
1. คณะอนุญาโตตุลาการตองตัดสินโดยตามกฎหมายระหวางประเทศ และบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้
2.คณะอนุญาโตตุลาการใดที่จัดตั้งขึ้นภายใตภาคผนวกแหงอนุสัญญานี้ตองรางระเบียบขอบังคับของตนเอง
ขอ 6
1.คําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการทั้งขั้นตอนและเนื้อหาตองไดรับการสนับสนุนจากเสียงสวนใหญของ
สมาชิก
2.คณะอนุญาโตตุลาการอาจใชมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อหาขอเท็จจริง โดยการรองขอของภาคีหนึ่ง
คณะอนุญาโตตุลาการอาจเสนอแนะมาตรการคุมครองชั่วคราวที่จําเปนเบื้องตนเพื่อการปองกันอารักขา
3.ภาคีคูกรณีพิพาทจะตองจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับการดําเนินการประชุมพิจารณาคดี
อยางมีประสิทธิภาพ 4. การไมปรากฏตัวหรือขาดนัดของภาคีที่มีกรณีพิพาทไมเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินการกระบวนการพิจารณา

ขอ 7 คณะอนุญาโตตุลาการอาจจะรับฟงและพิจารณาการโตแยงอางสิทธิที่เกิดขึ้นโดยตรงจากประเด็นขอ
พิพาท
ขอ 8 หากคณะอนุญาโตตุลาการมิไดมีการพิจารณาเปนอยางอื่นเนื่องจากเหตุผลแวดลอมแหงคดี คาใชจาย
ของคณะอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งคาตอบแทนของสมาชิกแหงคณะอนุญาโตตุลาการจะอยูในความ
รับผิดชอบของภาคีคูกรณีที่มีกรณีพิพาทในจํานวนเทากัน คณะอนุญาโตตุลาการจะเก็บหลักฐานคาใชจาย
ทั้งหมดไวและจัดสงหลักฐานครั้งสุดทายใหภาคี
ขอ 9 ภาคีใด ที่มีสวนไดเสียในแงกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นขอพิพาท ซึ่งอาจถูกกระทบจากคําตัดสินในคดี
อาจจะเขารวมในกระบวนการพิจารณาคดีโดยการยินยอมของคณะอนุญาโตตุลาการ
ขอ 10
1.คณะอนุญาโตตุลาการตองชี้ขาดภายในเวลา5 เดือนนับแตวันที่ไดมีการจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ พบวา
มีความจําเปนตองขยายเวลา ซึ่งไมควรเกิน5 เดือน
2.คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตองประกอบดวยเหตุผลประกอบคําชี้ขาดใหถือเปนที่สุดและผูกพัน
ภาคีในกรณีพิพาท
3.ขอพิพาทใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางภาคีที่เกี่ยวกับการตีความหรือบังคับคําชี้ขาดไปยังคณะ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งเปนผูทําคําชี้ขาดนั้น หากกรณีหลังนี้ไมสามารถกระทําได ใหจัดสงไปยังคณะ
อนุญาโตตุลาการ อื่นซึ่งตั้งขึ้นสําหรับวัตถุประสงคในเรื่องเดียวกันกับขางตน

ภาคผนวก 7
ภาคีและรัฐอื่นซึ่งเปนสมาชิกขององคการพัฒนาความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ (The Organization of Economic
Coorperation Development, OECD) ประชาคมยุโรป (The European Community, EC) ไลชเทนสไตน
(Liechtenstein)
บัญชีรายชื่อ A
ของเสียที่มีในภาคผนวกนี้มีลักษณะเปนอันตรายภายใตขอ1 ยอหนา 1 (ก) ของอนุสัญญานี้และการระบุของเสียใน
ภาคผนวกนี้ไมหามการใชงานภาคผนวก 3 เพื่อพิสูจนวาของเสียนั้นไมเปนอันตราย
A1 ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะเปนองคประกอบ
A1010 ของเสียประเภทโลหะ และของเสียที่ประกอบดวยโลหะผสม ดังตอไปนี้
o พลวง
o สารหนู
o เบริลเลียม
o แคดเมียม
o ตะกั่ว
o ปรอท
o ซิลิเนียม
o เทลลูเรียม
o แทลเลียม
ยกเวนของเสียนั้นไดรับการระบุเปนพิเศษในบัญชีรายชื่อ B
A1020 ของเสียที่มีองคประกอบหรือสารปนเปอน ดังตอไปน(ไมรวมของเสียในรูปกอนโลหะ)
o พลวงและสารประกอบพลวง
o เบริลเลียมและสารประกอบเบริลเลียม
o แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม
o ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว
o ซิลิเนียมและสารประกอบซิลิเนียม
o เทลลูเรียมและสารประกอบเทลลูเรียม
A1030 ของเสียที่มีองคประกอบและสารปนเปอน ดังตอไปนี้
o สารหนูและสารประกอบสารหนู
o ปรอทและสารประกอบปรอท
o แทลเลียมและสารประกอบแทลเลียม
A1040 ของเสียที่มีองคประกอบ ดังตอไปนี้
o โลหะคารบอนิล
o สารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท
A1050 กากตะกอนจากการชุบโลหะ
A1060 ของเสียที่เปนของเหลวที่เกิดจากการทําความสะอาดโลหะดวยกรด

A1070 กากจากกระบวนการผลิตสังกะสี ฝุน และกากตะกอน เชน จาโรไซท เฮมาไททฯลฯ
A1080 ของเสียประเภทกากสังกะสี ไมรวมที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B ที่มีสารตะกั่วและแคดเมียมในความเขมขน
มากเพียงพอที่แสดงลักษณะตามภาคผนวก 3
A1090 เถาจากการเผาสายฉนวนหุมเสนลวดทองแดง
A1100 ฝุนและกากจากระบบกรองกาซในโรงถลุงทองแดง
A1110 สารละลายนําไฟฟาที่ใชแลว จากกระบวนการแยกทองแดงใหบริสุทธิ์ดวยไฟฟา
A1120 กากตะกอน ยกเวน สารที่ทําหนาที่เปนขั้วไฟฟาบวก (anode slimes) จากกระบวนการแยกทองแดง
ใหบริสุทธิ์ดวยไฟฟา
A1130 สารละลายใชขึนรูปแมพิมพที่ใชแลวที่มีองคประกอบของทองแดงที่ละลายได
A1140 ของเสียสารเรงปฏิกิริยาประเภททองแดงไซยาไนด และคิวปริคคลอไรด
A1150 เถาโลหะมีคาจากการเผาแผงวงจรอิเลคทรอนิก1 ไมรวมที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B1
A1160 แบตเตอรี่ชนิด ตะกั๋ว-กรด ทั้งที่อยูในสภาพสมบูรณและแยกสวน
A1170 ของเสียประเภทแบตเตอรี่ที่ยังไมไดแยกประเภท ยกเวนของผสมของแบตเตอรี่เฉพาะในบัญชี
รายชื่อ B ของเสียประเภทแบตเตอรี่ที่ไมระบุในบัญชีรายชื่อ B ที่มีองคประกอบของสารในภาคผนวก
1 จนถึงขอบเขตที่เปนอันตราย
A1180 ของเสียประเภทเศษหรือชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเลคทรอนิก2ที่มีสวนประกอบ ซึ่งไดแก ตัวเก็บ
ประจุไฟฟาและแบตเตอรี่อื่น ๆ ที่รวมในบัญชีรายชื่อ A สวิทชที่มีปรอทเปนองคประกอบแกวจาก
หลอด Cathode-ray และ Activated glass อื่น ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟาที่มีสารพีซีบีหรือที่ปนเปอนดวย
องคประกอบในภาคผนวก 1 (เชน แคดเมียมปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเตดไบฟนิล) จนถึงขอบเขตที่
ทําใหของเสียนั้นมีลักษณะใดๆ ตามภาคผนวก 3 (สัมพันธกับรายการ B1110 ในบัญชีรายชื่อ B)3
A1190 ขอเสีบสายเคเบิลโลหะที่เคลือบดวยพลาสติก ซึ่งมีหรือปนเปอนดวนน้ํามัน ดินจากถานหิน (coal tar)
สารโพลีคลอรีเน็ทเต็ดไบฟนอล ที่ระดับความเขมขนไมนอยกวา 50 มิลลิกรัมตอกิโลหรัม ตะกั่ว
แคดเมียม และสารประกอบฮาโลเจนอินทรีย (Organohalogen Compounds) อื่น หรือองคประกอบ
ในภาคผนวก 1 จนถึงขอบเขตที่ทําใหของเสียนั้นมีลักษณะใดๆ ตามภาคผนวก 3
หมายเหตุ
1
รายการที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B (B1060) ไมมีการยกเวนพิเศษ
2
รายการนี้ไมรวมเศษชิ้นสวนจากเครื่องกําเนิดพลังงงานไฟฟา
3
สารพีซีบีที่ระดับความเขมขนไมนอยกวา 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
A2 ของเสียที่มีสารอนินทรียเปนองคประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและสารอินทรีย
A2010 หลอดแกว Cathode-ray และ Activated glass อื่น ๆ
A2020 ของเสียประเภทสารประกอบฟลูออรีนอนินทรีย ในรูปของเหลวหรือกากตะกอน แตยกเวนของเสียเชน
วาที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B
A2030 ของเสียประเภทสารเรงปฏิกิริยา (Catalysts) แตยกเวนของเสียเชนวาที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B
A2040 ของเสียยิปซั่มที่เกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งมีองคประกอบในภาคผนวก 1 จนถึง
ขอบเขตที่แสดงลักษณะอันตรายตามภาคผนวก 3 (สัมพันธกับรายการรายการ B2080 ในบัญชีรายชื่อ
B)

A2050 ของเสียแอสเบสตอส (ฝุนและเสนใย)
A2060 เถาลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากถานหินที่มีสารในภาคผนวก 1 ในความเขมขนมากเพียงพอ
ที่แสดงลักษณะตามภาคผนวก 3 (สัมพันธกับรายการรายการ B2050 ในบัญชีรายชื่อ B)

A3 ของเสียที่มีสารอินทรียเปนองคประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและสารอนินทรีย
A3010 ของเสียจากการผลิตและกระบวนการผลิต Petroleum coke และ/หรือ Bitumen
A3020 ของเสียประเภทน้ํามันแรที่มีสภาพไมเหมาะสําหรับการใชงานตามวัตถุประสงคเดิม
A3030 ของเสียซึ่งมีหรือปนเปอนดวยตะกอนสารประกอบที่ใชปองกันเครื่องยนตดับ ที่มีตะกั่วเปน
องคประกอบ B
A3040 ของเสียประเภทของเหลวที่ใชตัวถายเทความรอน
A3050 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใชเรซิน ลาเท็กซ พลาสติไซเซอร กาว/ผลิตภัณฑประเภทกาว
ยกเวนของเสียเชนวาที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B (สัมพันธกับรายการ B4020ในบัญชีรายชื่อ B)
A3060 ของเสียประเภทไนโตรเซลลูโลส
A3070 ของเสียประเภทฟนอล สารประกอบฟนอล รวมทั้งคลอโรฟนอล ทั้งในรูปของเหลวหรือกากตะกอน
A3080 ของเสียประเภทอีเทอร ไมรามที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B
A3090 ของเสียที่เกิดจากฝุนหนัง เถา กากตะกอน และแปง ที่มีสารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท หรือสาร
ที่ทําลายสิ่งมีชีวิต(สัมพันธกับรายการ B3100 ในบัญชีรายชื่อ B)
A3100 ของเสียประเภทเศษหนังหรือสวนประกอบของหนังที่ไมเหมาะสําหรับการผลิตหนังที่มีสารประกอบ
โครเมียมเฮกซาวาเลนท หรือสารที่ทําลายสิ่งมีชีวิต ที่สอดคลองตามบัญชีรายชื่อB
A3110 ของเสียจากการผลิตหนังแกะ ที่มีสารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท หรือสารที่ทําลายสิ่งมีชีวิต
หรือสารติดเชื้อ
A3120 ปุยขนาดเล็กที่มีการตัด หั่น ซอย
A3130 ของเสียประเภทสารประกอบฟอสฟอรัสอินทรีย
A3140 ของเสียประเภทตัวทําละลายอินทรียที่ไมมีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบ แตยกเวนของเสียเชนวาที่
ระบุในบัญชีรายชื่อ B
A3150 ของเสียประเภทตัวทําละลายอินทรียที่มีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบ
A3160 ของเสียปกากของเสียจากการกลั่นของเหลวที่ไมละลายน้ําทั้งที่มีฮาโลเจนและที่ไมมีฮาโลเจนเปน
องคประกอบ ในกระบวนการนําตัวทําละลายอินทรียกลับมาใชใหม
A3170 ของเสียจากการผลิต Aliphatic halogenated hydrocarbon ไดแก คลอโรมีเทน ไดคลอโรอีเทน ไวนิล
คลอไรด ไวนิลอิดีนคลอไรด อัลลิลคลอไรด และอีพิคลอไฮดริน
A3180 ของเสียและชิ้นสวนที่ประกอบหรือปนเปอนดวยโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล โพลีคลอริเนทเต็ดเตอร

ฟนิล โพลีคลอริเนทเต็ดแนฟธาลีน หรือโพลีโบรมิเนทเต็ดไบฟนิล หรือโพลีโบรมิเนทเต็ดอื่น ๆ ที่
คลายคลึงกันที่ระดับความเขมขนไมนอยกวา 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม4
A3190 กากน้ํามันดิน (ยกเวน Asphalt cements) ที่เกิดจากโรงกลั่นน้ํามัน และกระบวนการกลั่นหรือการ
บําบัดอินทรียวัตถุดวยวิธีไพโรไลติก
หมายเหตุ
4
ระดับ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมนี้ ไดรับการพิจารณาวาเปนระดับที่เหมาสมสําหรับ ของเสียทุกประเภทในระดับ
นานาชาติ หลายประเทศไดมมีการกําหนดระดับบังคับตามกฏหมายสําหรับ ของเสียพิเศษบางชนิดในระดับที่ต่ํากวา
(เชน 20 มิลลิกรมตอกิโลกรัม)
A4 ของเสียที่มีองคประกอบอนินทรียและอินทรีย
A4010 ของเสียจากการผลิต การเตรียม และการใชผลิตภัณฑเภสัชกรรม แตยกเวนของเสียเชนวาที่ระบุใน
บัญชีรายชื่อ B
A4020 ของเสียจากการรักษาพยาบาล หรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับทางการแพทย พยาบาล ทันตกรรม
การรักษาสัตว หรือที่เกิดจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ
A4030 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใชสารทําลายสิ่งมีชีวิต และ Phytopharmaceuticals รวมถึง
ของเสียประเภทสารปองกันศัตรูพืชและยาปราบวัชพืช ซึ่งไมไดคุณภาพตามกําหนด หรือหมดอายุ5
หรือไมเหมาะสําหรับการใชงานตามวัตถุประสงคเดิม
AA4040 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใชสารเคมีรักษาเนื้อไม6
A4050 ของเสียที่ประกอบหรือปนเปอนดวยสาร ดังตอไปนี้
ไซยาไนดอนินทรีย ยกเวน กากโลหะมีคาที่เปนของแข็งซึ่งมีสารไซยาไนดอนินทรียในปริมาณนอย
ไซยาไนดอินทรีย
A4060 ของเสียผสมระหวางน้ํามัน/น้ํา หรือ ไฮโดรคารบอน/น้ํา หรืออยูในรูปอิมัลชั่น
A4070 ของเสียจากการผลิต การผสม และการใชหมึก สียอม สารสี สี น้ํามันครั่ง และน้ํามันชักเงา ยกเวน
ของเสียเชนวาใด ๆ ที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B
A4080 ของเสียที่สามารถระเบิดได (แตยกเวนของเสียเชนวาที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B)
A4090 ของเสียประเภทสารละลายกรด หรือดาง นอกเหนือจากที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B (สัมพันธกับรายการ
B2120 ในบัญชีรายชื่อ B)
A4100 ของเสียจากอุปกรณควบคุมมลพิษสําหรับการบําบัดกาซเสียจากอุตสาหกรรม แตยกเวนของเสียเชน
วาที่ระบุในบัญชีรายชื่อ B
A4110 ของเสียที่ประกอบหรือปนเปอนดวยสาร ดังตอไปนี้
Congenor ใด ๆ ของสารคลอริเนทเต็ด ไดเบนโซ-ฟวแรน
Congenor ใด ๆ ของสารโพลีคลอริเนทเต็ด ไดเบนโซ-ไดออกซิน
A4120 ของเสียที่ประกอบหรือปนเปอนดวยเปอรออกไซด
A4130 ของเสียประเภทบรรจุภัณฑ หรือภาชนะบรรจุที่มีสารในภาคผนวก 1 ในความเขมขนมากเพียงพอที่
แสดงลักษณะอันตรายตามภาคผนวก 3
A4140 ของเสียประเภทที่ประกอบหรือมีสารเคมีที่ไมไดคุณภาพตามที่กําหนดหรือหมดอายุ7 ซึ่งสอดคลอง
กับรายการในภาคผนวก 1 และที่แสดงลักษณะอันตรายตามภาคผนวก 3

A4150 ของเสียสารเคมีที่เกิดจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา หรือกิจกรรมการสอน ซึ่งยังไมไดจําแนกชนิด
และ/หรือเปนสิ่งใหม และมีผลตอสุขภาพอนามัย และหรือสิ่งแวดลอมยังไมเปนที่ทราบกัน
A4160 Activated carbon ที่ใชแลว ที่ไมรวมในบัญชีรายชื่อ B (สัมพันธกับรายการ B2060 ในบัญชีรายชื่อ
B)
หมายเหตุ
5
หมดอายุ หมายถึง ไมไดใชภายในเวลาที่แนะนําโดยผูผลิต
6
รายการนี้ไมรวมถึงไมที่ไดรับการรักษาดวยสารเคมีรักษาเนื้อไม
7
หมดอายุ หมายถึง ไมไดใชภายในเวลาที่แนะนําโดยผูผลิต
ภาคผนวก 9 บัญชีรายชื่อ B
ของเสียที่มีในภาคผนวกจะไมเปนของเสียที่ครอบคลุมโดยขอ 1 ยอหนา 1 (a) ของอนุสัญญานี้ หากวาของเสียนั้นไมมี
วัตถุในภาคผนวก 1 จนเปนเหตุใหแสดงลักษณะตามภาคผนวก 3
B1ของเสียประเภทโลหะและที่มีโลหะในองคประกอบ
B1010 ของเสียโลหะและโลหะผสมในรูปโลหะที่ไมฟุงกระจาย
โลหะมีคา (กลุมทอง เงิน แพลทตินั่ม แตไมรวมปรอท)
เศษเหล็กและเหล็กกลา
เศษทองแดง
เศษนิกเกิล
เศษอลูมิเนียม
เศษสังกะสี
เศษดีบุก
เศษทังสเตน
เศษโมลิบดินัม
เศษแทนทาลัม
เศษแมกนีเซียม
เศษโคบอลท
เศษบิสมัธ
เศษไทเทเนียม
เศษเซอรโคเนียม
เศษแมงกานีส
เศษเจอมาเนียม
เศษเวเนเดียม
เศษฮาฟเนียม อินเดียมไนโอเบียม เรเนียม และแกลเลียม
เศษธอเรียม
เศษโลหะจําพวกี่หายาก
และเศษโครเมียม
B1020 เศษโลหะที่สะอาดไมปนเปอน รวมถึงโลหะผสมในรูปสําเร็จขนาดใหญ (แผน เพลท ลํา แทง ฯลฯ)
ของ
เศษพลวง

เศษเบริลเลียม
เศษแคดเมียม
เศษตะกั่ว (แตยกเวนแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด)
เศษเซเลเนียม
เศษเทลลูเรียม
B1030 เศษโลหะหลอมยากซึ่งมีกากเจือปน
B1031 ของเสียโลหะและโลหะผสม ในรูปโลหะที่ฟุงกระจายได (ผงโลหะ) ของโมลิบดินัม ทังสเตน ไทเทเนียม
แทนทาลัม ไนโอเบียม และริเนียม ยกเวนของเสีย เชนวา ที่ระบุในบัญชีรายชื่อ A ภายใตรายการ
A1050 กากตะกอนจากการชุบโลหะ
B1040 เศษชิ้นสวนจากเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาที่ไมปนเปอนน้ํามันหลอลื่น สารพีซีบี หรือพีซีที จนถึง
ขอบเขตที่ทําใหของเสียนั้นเปนอันตราย
B1050 โลหะไมมีเหล็กผสม เศษชิ้นสวนหนัก ที่ไมมีวัตถุในภาคผนวก 1 ในความเขมขนมากเพียงพอที่แสดง
ลักษณะตามภาคผนวก 38
B1060 ของเสียประเภทเซเลเนียม และเทลลูเลียม ในรูปธาตุโลหะ รวมถึงที่เปนผง
B1070 ของเสียประเภททองแดงและโลหะผสมทองแดงในรูปฟุงกระจายได หากของเสียนั้นไมมีองคประกอบ
ในภาคผนวก 1 จนถึงขอบเขตที่ของเสียนั้นแสดงลักษณะตามภาคผนวก 3
B1080 เถาและกากสังกะสี รวมถึงกากโลหะผสมสังกะสีในรูปที่ฟุงกระจาย หากของเสียนั้นไมมีองคประกอบ
ในภาคผนวก 1 ในความเขมขนจนทําใหแสดงลักษณะตามภาคผนวก 3 หรือแสดงลักษณะอันตราย H
4.39
B1090 ของเสียประเภทแบตเตอรี่ที่เปนไปตามกําหนด ยกเวนที่ทําดวย ตะกั่ว แคดเมียม หรือปรอท
B1100 ของเสียที่มีองคประกอบของโลหะจากการหลอมโลหะ การถลุงโลหะ และการกลั่นโลหะ ดังตอไปนี้
แทงสังกะสีแข็ง
ขี้โลหะจากสังกะสี
- ขี้โลหะ (สังกะสีสวนบนจากการชุบโลหะ) (> 90% Zn)
- ขี้โลหะ (สังกะสีสวนลางจากการชุบโลหะ) (> 92% Zn)
- ขี้โลหะจากการหลอโดยวิธีฉีดสังกะสีรอนเหลวเขาไปในแมพิมพ (> 85% Zn)
- ขี้โลหะสังกะสีจากเครื่องชุบโลหะรอน (batch) (> 92% Zn)
- เศษสังกะสี
เศษอะลูมิเนียม ยกเวนตะกรันเกลือ
ตระกรันจากกระบวนการเตรียมทองแดงเพื่อนําเขาไปทําใหบริสุทธิ์ หรือกระบวนการตอไปที่ไมมี
สารหนูตะกั่ว หรือแคดเมียมเจือปน จนถึงขอบเขตที่ทําใหของเสียนั้นแสดงลักษณะอันตรายตาม
ภาคผนวก 3
ของเสียของ fraction linings จากการถลุงทองแดง (Copper smelting) รวมถึง crucibles จากการ
หลอมทองแดง
ตระกรันจากกากระบวนการเตรียมโลหะมีคาเพื่อนําไปทําใหบริสุทธิ์
ตระกรันดีบุกที่มีแทนทาลั่มในองคประกอบนอยกวารอยละ 0.5 ของดีบุก
B1110 ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเลคทรอนิก ดังนี้

ชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกสที่ประกอบดวยโลหะหรือโลหะผสม
ของเสียประเภทเศษหรือชิ้นสวนไฟฟาหรืออิเล็คทรอนิก10 (รวมถึงแผงวงจร) ทีไมมีองคประกอบ
ซึ่งไดแก หมอเก็บประจุไฟฟาและแบตเตอรี่อื่น ๆ ที่รวมในบัญชีรายชื่อ A สวิทชที่มีปรอทเปน
องคประกอบ แกวจากหลอด Cathode-ray และ activated glass อื่น ๆ หมอเก็บประจุไฟฟาที่มีสาร
พีซีบี หรือที่ไมปนเปอนดวยองคประกอบในภาคผนวก 1 (เชน แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเน
เตด
ไบฟนิล) หรือที่ซึ่งองคประกอบเหลานั้นไดรับการกําจัดจนถึงขอบเขตที่ทําใหของเสียนั้นไมมีลักษณะ
ใด ๆ ตามภาคผนวก 3 (สัมพันธกับรายการ A1180 ในบัญชีรายชื่อ A)
ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็คทรอนิก (รวมถึงแผงวงจร สายไฟ และสวนประกอบอิเล็คทรอนิก)
ที่มีจุดประสงคเพื่อนํามาใชซ้ําโดยตรง11 และไมใชเพื่อการรีไซเคิลหรือกําจัดขั้นสุดทาย 12
B1115 ของเสียสายเคเบิลที่เคลือบดวยพลาสติก ซึ่งไมรวมที่ระบุในบัญชีรายชื่อ A1190 ยกเวน แตของเสีย
เหลานั้นมีจุดมุงหมาย เพื่อดําเนินการตามภาคผนวก 4A หรือ การกําจัดอื่นๆ ที่ทุกขั้นตอนไมมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ เชน การเผาในที่โลง
B1120 สารเรงปฏิกิริยา (catalysts) ใชแลวยกเวนของเหลวที่ใชเปนสารเรงปฏิกิริยาที่มีสารดังตอไปนี้
โลหะ transition ยกเวนของเสียประเภทสารเรงปฎิกิริยา (สารเรงปฏิกิริยาใชแลว ของเหลวที่
ใชเปนสารเรงปฏิกิริยา หรือสารเรงปฏิกิรกยาอื่น ๆ) ในบัญชีรายชื่อ A
สแกนเดียม
ไทเทเนียม
วาเนเดียม
โครเมียม
แมงกานีส
เหล็ก
โคบอลท
นิกเกิล
ทองแดง
สังกะสี
ลิเทียม
เซอโคเนียม
ไนโอเบียม
โมลิบดินัม
ฮาฟเนียม
แทนทาลัม
ทังสเตน
เรเนียม
แลนธาไนด (โลหะหายาก)
แลนธานัม
เซเรียม
ฟราซีโอไดเมียม
นีโอดี

เซมาเรียม
ยูเรเบียม
แกโดลิเนียม
เทอเบียม
ไดสโปรเซียม
ฮอลเมียม
เออเบียม
ธูเลียม
อิทเทอรเบียม
ลูทีเซียม
B1130 สารเรงปฏิกิริยาใชแลวที่มีโลหะมีคาในองคประกอบที่ผานการทําความสะอาดแลว
B1140 กากในรูปของแข็งที่มีโลหะมีคาในองคประกอบซึ่งมีไซยาไนดอนินทรียปริมาณนอย
B1150 ของเสียโลหะผสมและโลหะมีคา (กลุมทองเงิน แพลทตินัม แตไมรวมปรอท) ในรูปที่ไมใชของเหลว
และฟุงกระจายไดในบรรจุภัณฑและฉลากที่เหมาะสม
B1160 เถาโลหะมีคาจากการเผาแผงวงจรในเตาเผา (สัมพันธกับรายการ A1150ในบัญชีรายชื่อ A)
B1170 เถาโลหะมีคาจากการเผาฟลมถายภาพในเตาเผา
B1180 ของเสียประเภทฟลมถายภาพที่มสารประกอบของธาตุฮาโลเจนเงิน (Silver halides) และโลหะเงิน
(metalic silver)
B1190 ของเสียประเภทกระดาษอัดภาพที่มีเงินเฮไลด (Silver halides) และโลหะเงิน (metalic silver)
B1200 ตะกรันโลหะลักษณะเปนเม็ดที่เกิดจากการผลิตเหล็กและเหล็กกลา
B1210 ตะกรันโลหะลที่เกิดจากการผลิตเหล็กและเหล็กกลา รวมถึงตะกรันที่เปนแหลงกําเนิดของไทเทเนียม
ไดออกไซดและเวเนเดียม
B1220 ตะกรันจากการผลิตสังกะสี ที่มีเหล็กปริมาณสูง (มากกวารอยละ 20) ซุฃึ่งถูกนํามาปรับเสถียรทางเคมี
และนํามาใชในการกอสราง โดยดําเนินการตามขอกําหนดทางอุตสาหกรรม(เชน DIN 4301)
B1230 เศษจากการบดที่เกิดจากการผลิตเหล็กและเหล็กกลา
B1240 เกล็ด/สเก็ดจากการบดทองแดงออกไซด
B1250 ยานพาหนะที่มีเครื่องยนต ที่หมดอายุการใชงานแลวที่ไมมีของเหลวหรือ องคประกอบอันตรายอื่นๆ
หมายเหตุ
8
ระดับการที่ปนเปอนดวยวัตถุในภาคผนวกที่ 1 ขั้นต่ําที่เริ่มทําใหเกิดกระบวนการ รวมถึงกระบวนการรีไซเคิล ซึ่ง
อาจเปนผลทําใหเกิดการแยกสวนประกอบที่มีวัตถุในภาคผนวก 1 จนมีความเขมขนมากเพียงพอจนถึงขอบเขตที่
แสดง ลักษณะอันตรายตามภาคผนวกที่ 3
9
สถานะของเถาสังกะสีในปจจุบันไดรับการทบทวนและมีขอแนะนําจากการประชุมสหประชาชาติ วาดวยการคา และ
การพัฒนา และการคาวาเถาสังกะสีไมควรจัดเปนสินคาอันตราย
10
รายการนี้ไมรวมเศษจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
11
การใชซ้ํารวมถึงการซอมแซม การเปลี่ยนซอมโดยโครงการ (refurbisment) การปรับปรุงดีขึ้น แตไมรวมถึงการ
ประกอบใหม
12
ในบางประเทศ วัตถุซึ่งมีจุดประสงคเพื่อนําไปใชซ้ําโดยตรง จะไมพิจารณา วาเปนของเสีย

B2 ของเสียที่มีสารอนินทรียเปนองคประกอบหลัก ซึ่งอาจมีโลหะและสารอินทรีย
B2010 ของเสียจากกระบวนการทําเหมืองในรูปที่ไมฟุงกระจายจาก
ของเสียประเภทแกรไฟตธรรมชาติ
ของเสียประเภท หินชนวน ไมวาจะตัดหรือเล็มอยางหยาบๆ โดยเลื่อยหรืออื่นใด
ของเสียประเภทไมกา
ของเสียประเภท Leucite Nepheline และ Nepheline syenite
ของเสียประเภทเฟลดสปาร
ของเสียฟลูออสปาร
ของเสียประเภทซิลิกาในรูปของแข็ง ยกเวนของเสียนั้นใชในกระบวนการหลอมเหล็ก/แกว
B2020 ของเสียประเภทแกวในรูปไมฟุงกระจาย
เศษแกวที่รวบรวมมาเพื่อหลอมใหม ของเสียอื่น และเศษของแกว ยกเวนแกวจากหลอดCathode-ray
และ Activated glassอื่น ๆ
B2030 ของเสียประเภทเซรามิคในรูปไมฟุงกระจาย
ของเสียโลหะกันความรอน (ของผสมเซรามิคโลหะ)
ใยเซรามิค ที่ไมระบุหรือรวมไวในที่อื่น
B2040 ของเสียอื่นที่มีองคประกอบอนินทรียหลักดังนี้
แคลเซียมซัลเฟตที่ทําใหบริสุทธิ์บางสวน ซึ่งผลิตจากกาซที่ระบายออกจากปลองซึ่งไมขจัดซํลเฟอร
(FGD) ออกแลว
ของเสียประเภทฝาผนังยิปซัมหรือ ฝาผนังพลาสเตอร จากการรื้อถอนอาคาร
ตะกรันจากการผลิตทองแดง ที่มีเหล็กปริมาณสูง (มากกวารอยละ 20) ซึ่งถูกนํามาปรับเสถียรทางเคมี
และนํามาใชในการกอสรางและใชเปนวัตถุสําหรับวัด (abrasive applications) โดยดําเนินการตาม
ขอกําหนดทางอุตสาหกรรม (เชน DIN 4301 และ DIN 8201)
กํามะถัน ในรูปของแข็ง
หินปูน จากการผลิตแคลเซียมไซยานาไมด (ที่มีความเปนกรดเปนดางนอยกวา 9)
โซเดียมคลอไรด โปรแตสเซียม แคลเซียมคลอไรด
คาโบรันดัม (ซิลิกอนคารไบด)
คอนกรีตแตก
ลิเทียม-แทนทาลัม และลิเทียม-ไนโอเบียม ที่มีเศษแกวเปนองคประกอบ
B2050 เถาลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟาจากถานหินที่ไมรวมในบัญชีรายชื่อ A (สัมพันธกับรายการ A2060
ในบัญชีรายชื่อ A)
B2060 activated carbon ที่ไมมีในภาคผนวก 1 จนถึงขอบเขตที่แสดงลักษณะตามภาคผนวก 3 ตัวอยางเชน
คารบอน ที่เปนผลจากการปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มสําหรับพกพาและกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารและ
การผลิตวิตามิน (สัมพันธกับรายการA4160 ในบัญชีรายชื่อ A)
B2070 กากตะกอนแคลเซียมฟลูออไรด
B2080 ของเสียประเภทยิบซัมที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมเคมีที่ไมรวมในบัญชีรายชื่อ A (สัมพันธกับ
รายการ A2040 ในบัญชีรายชื่อA)
B2090 ของเสียประเภท ปลายขั้วบวก จากการผลิตอลูมิเนียมหรือเหล็กกลา ที่ทําดวยถานโคก หรือบิทูเมน และ

ไดรับการทําความสะอาดตามขอกําหนดทางอุตสาหกรรมตามปกติ (ยกเวน ปลายขั้วบวก จาก
อุตสาหกรรม คลออัลคาไลน อิเล็คโตรไลส และ ถลุงโลหะ)
B2100 ของเสียประเภท อลูมิเนียมที่มีน้ําเปนองคประกอบ และของเสียประเภทออกไซดของอะลูมิเนียมและกาก
จากการผลิตออกไซดของอะลูมิเนียม ยกเวนวัตถุ เชนวาที่ใชสําหรับการะบวนการทําความสะอาดกาซ การ
ตกตะกอน หรือการกรอง
B2110 กาก แรอะลูมิเนียม (Bauxite residue หรือ red mud) (ที่มีคาความเปนกรดเปนดาง เปนกลางจนถึงไมเกิน
11.5)
B2120 ของเสียประเภทสารละลายกรดหรือดาง ที่มีคาความเปนกรด เปนดาง เปนกลาง มากกวา 2 แตนอยกวา
11.5 ซึ่งไมกัดกรอนหรือเปนอันตรายอื่นใด (สัมพันธกับรายการ A4090 ในบัญชีรายชื่อA)
B2130 บิทูมัส (ของเสียยางมะตอย - asphalt wastes) จากการกอสรางและบํารุงรักษาถนนที่ไมีมีน้ํามันดิบ
ปนเปอน (สัมพันธกับรายการ A3200 ในบัญชีรายชื่อ A)
B3 ของเสียที่มีองคประกอบอินทรียหลัก ซึ่งอาจมีโลหะอนินทรียสาร
B3010 ของเสียประเภทพลาสติกที่เปนของแข็ง ดังนี้
วัตถุพลาสติกและพลาสติกผสมดังตอไปนี้ ที่ไมผสมกับของเสียอื่นและเตรียมจนไดคุณภาพที่กําหนด
เศษพลาสติกของโพลิเมอรและโคโพลิเมอรที่ไมมีธาตุฮาโลเจนเปนองคประกอบ1 เชน
เอทธิลีน
สไตรีน
โพลีโพรไพลีน
โพลีเอทธิน เทอรเรฟาธาเลท
อคริโลไนไตรล
บิวทาไดอีน
โพลีอะเซทัล
โพลีเอไมด
โพลีบิวทิลีน เทอรเรฟาธาเลท
โพลีคารโบเนต
โพลีอีเทอร
โพลีฟนิลีน ซัลไฟด
อะคริลิกโพลีเมอร อัลเคน C10-C13 (พลาสติไซเซอร)
โพลียูรีเทน (ที่ไมมีสารซีเอฟซี)
โพลีซิโลเซน
โพลีเมธิล เมธาคริเลท
โพลีไวนีล อัลกอฮอล
โพลีไวนิลบิวไทรอล
โพลีไวนิล อะซิเทต
ของเสียประเภทเรซินที่ผานการบําบัดแลว ดังตอไปนี้
เรซินยูเรียฟอรมัลดีไฮด
เรซิน ฟนอลฟอรมัลดีไฮด
เรซินเมลามีนฟอรมัลดีไฮด

เรซินอิพอกซี่
เรซิน อัลไคด
โพลีเอไมด
ของเสียประเภทฟลูออริเนทเตด โพลีเมอร ดังตอไปนี้
เปอรฟลูออโรเอทธิลีน / โพรไพลีน (เอฟอีพี)
เปอรฟลูออโรอัลโคซิล อัลเคน (พีเอฟเอ)
เตตระเปอรฟลูออโรเอทิลีน อัลเคน (เอ็มเอฟเอ)
เตตระโพลีไวนิลฟลูออไรด (พีวีเอฟ)
เตตระโพลีไวนิลอิดีนฟลูออไรด (พีวีดีเอฟ)
B3020 ของเสียประเภทผลิตภัณฑของกระดาษ กระดาษแข็ง กระดาษ
วัตถุดังตอไปนี้ที่ไมผสมกับของเสียอันตราย ไดแก
ของเสียและเศษของกระดาษ หรือบอรดกระดาษ ดังตอไปนี้
กระดาษหรือกระดาษแข็งที่ไมฟอกขาว กระดาษหรือกระดาษแข็งที่เปนลูกฟูก ก
ระดาษหรือกระดาษอื่น ซึ่งสวนใหญทําจากเยื่อฟอกขาวดวยสารเคมีที่ไมมีสี
กระดาษหรือกระดาษ ซึ่งสวนใหญทําจากเยื่อกระดาษแบบ mechanical (ตัวอยางเปน
หนังสือพิมพ วารสาร และสิ่งพิมพอื่นที่คลายคลึงกัน)
อื่น ๆ เชน 1. กระดาษแข็งที่มีการเคลือบ (aminated) 2. เศษที่ไมไดจําแนก
B3030 ของเสียสิ่งทอ วัตถุดังตอไปนี้ ที่ไมผสมกับของเสียอื่น และไดรับการเตรียมจนไดคุณภาพที่กําหนด
ของเสียประเภทไหม (รวมถึงรังไหมที่ไมเหมาะสําหรับมวน ของเสียประเภทไหมพรม แตยกเวน
garnetted stock)
- ไมแข็ง หรือสางไมได
- อื่น ๆ
ของเสียจากขนแกะ หรือขนสัตวที ละเอียดหรือหยาบ รวมถึง ของเสียประเภทไหมพรม แตยกเวน
garnetted stock
- เสนใยสั้นๆ จากขนแกะ หรือจากขนสัตวละเอียด
- ของเสียอื่น ๆ จากขนแกะ หรือของขนสัตวละเอียด
- ของเสียจากขนสัตวหยาบ
ของเสียประเภทฝาย (รวมถึง ของเสียประเภทไหมพรม และ garnetted stock)
- ของเสียประเภทไหมพรม (รวมถึงของเสียประเภทดาย)
- garnetted stock
- อื่น ๆ
เศษปอจากตนแฟลกซที่นํามาทําผาลินิน และของเสีย
เศษปอและของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรมและ garnetted stock) ของปานแทชนิด
Cannabis sativa L.
เศษปอและของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรมและ Garnetted stock) และปอกระเจาและ

เสนใย สิ่งทออื่น ๆ (ยกเวนแฟลกซ ปานแท และปานรามี)
เศษปอและของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรมและ garnetted stock) ของเยื่อไมจําพวกยา
ดํา
และเสนใยสิ่งทออื่น ๆ ของไมตระกูลดอกโค
เศษปอ เสนใยสั้นๆ และของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรมและ garnetted stock) ของ
มะพราว
เศษปอ เสนใยสั้นๆ และของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรมและ garnetted stock) ของปาน
มนิลา (ปานมนิลา หรือ Musa textilis Nee)
เศษปอ เสนใยสั้นๆ และของเสีย (รวมถึงของเสียประเภทไหมพรมและ garnetted stock) ของปาน
รามีและเสนใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ที่ไมระบุหรือรวมไวในที่อื่น
ของเสีย (รวมถึงเสนใยสั้นๆ ของเสียประเภทไหมพรมและ garnetted stock) ของเสนใยที่มนุษย
ทําขึ้น ไดแก
- เสนใยสังเคราะห
- เสนใยเทียม
เสื้อผาและชิ้นสวนสิ่งทออื่น ๆ ที่สวมใสแลว
เศษเสื้อผาเกาใชแลว เศษเชือกชนิดฟน เครื่องเชือก เชือก เชือกพวน และชื้นสวนเชือกชนิดฟน
เครื่องเชือก เชือกของวัตถุสิ่งทอที่ไมสวมใสแลว
- ที่จําแนกชนิด
- อื่น ๆ
B3035 ของเสียประเภทไหมพรม สิ่งทอที่ใชคลุมพื้น
B3040 ของเสียประเภทยาง วัตถุดังตอไปนี้ ที่ไมไดผสมกับของเสียอื่น
ของเสียและเศษของยาวแข็ง (เชน ยางผสมกํามะถัน )
ของเสียยางอื่นๆ (ยกเวน ของเสียนั้นระบุไวอยางอื่น)
B3050 ของเสียประเภทไม และคอรกที่ไมไดบําบัด ดังนี้
เศษและของเสียประเภทไม ทั้งที่เปนรูปซุง กอน กอนกลม หรือรูปอื่นที่คลายกัน
ของเสียประเภทคอรก ไดแก คอรกที่บด ทําใหเปนเม็ด หรือบีบอัด
B3060 ของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารจากการที่ไมติดเชื้อ
กาก/ตะกอนไวน
ของเสียประเภทพืชผักที่ทําใหปราศจากเชื้อ และทําใหแหงกากและผลพลอยไดไมวาจะเปนรูปกอน
กลมรูปที่ใชเปนอาหารสัตว หรืออื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งไมไดระบุไวเปนอยางอื่น
ไขมัน ไดแก กากจากการบําบัดสารไขมันหรือสัตวหรือพืช
ของเสียของกระดูกและขา ซึ่งใชงานไมไดแลว ไดรับการขจัดไขมันออก เตรียมอยางงาย (แตไม
ตองเปนรูปราง) บําบัดดวยกรด หรือขจัดเจลลาตินออก
ของเสียประเภทปลาเปลือก
เปลือกแข็ง ผิวของโกโก และของเสียอื่น ๆ จากโกโก
ของเสียอื่นจากอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตจากผลิตภัณฑเกษตร ยกเวนผลลอยไดซึ่งเปนไปตาม
มาตรฐานและขอกําหนดระดับชาติและนานาชาติ สําหรับการบริโภคของมนุษยและสัตว

B3065 ของเสียจากไขมันและน้ํามันสัตว หรือพืชที่รับประทานได (เชน น้ํามันสําหรับทอด) ที่ไมแสดงลักษณะ
ตามภาคผนวก 3
B3070 ของเสียตอไปนี้
ของเสียจากเสนผมมนุษย
ของเสียฟาง
ราไมซีเลียมที่ทําใหหมดฤทธิ์แลว ซึ่งเกิด จากการผลิต เพนิชิลิน เพื่อ จะนําไปใชเปนอาหารสัตว
B3080 ของเสียเปลือกหอยและเศษยาง
B3090 เปลือกและของเสียอื่นของหนัง หรือหนังประกอบซึ่งไมเหมาะสมสําหรับ การผลิตงาน หนังที่ไมมี
สารประกอบโครเมียมเฮกซะวาเลนซและสารทําลายสิ่งมีชีวิต ยกเวนกากตะกอนหนัง (สัมพันธกับ
รายการ A3100 ในบัญชีรายชื่อ A)
B3100 แปง กากตะกอน เถา ฝุน หรือ หนัง ที่ไมมีสารประกอบโครเมียมเฮกซาวาเลนท หรือ สารทําลาย
สิ่งมีชีวิต (สัมพันธกับรายการ A3090 ในบัญชีรายชื่อ A)
B3110 ของเสีย Fellmongery ที่ไมมีสารประกอบโครเมียมเฮ็กซาวาเลนท สารติดเชื้อ หรือสารทําลายสิ่งมีชีวิต
(สัมพันธกับรายการ A3110 ในบัญชีรายชื่อ A)
B3120 ของเสียที่ประกอบดวย สียอมอาหาร
B3130 ของเสียโพลีเมอรอีเทอรและของเสียโมโนเมอรอิเทอรที่ไมอันตราย ซึ่งไมสามารถกอรูปเปอรออกไซด
ได vud
B3140 ของเสียยางที่ขับดันดวยแรงลม ยกเวนที่มีจุดประสงคสําหรับการดําเนินการตามภาคผนวก 4A
หมายเหตุ
เปนที่เขาใจวาเศษเหลานั้นไดผานการทําเปนโพลิเมอรอยางสมบูรณ
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B4 ของเสียซึ่งมีทั้งองคประกอบอินทรียและอนินทรีย
B4010 ของเสียประกอบดวยสีน้ํา สีพลาสติก หมึก และน้ํามันชักเงาที่จับแข็ง ซึ่งไมมตี ัวทําละลายอันทริย
โลหะหนักหรือสารทําลายสิ่งมีชีวิต เปนองคประกอบจนถึงที่ทําใหของเสียนั้นเปนอันตราย (สัมพันธกับ
รายการ A4070 ในบัญชีรายชื่อ A)
B4020 ของเสียจากการผลิต กากผสม และการใชเรซิน ลาเท็กซ พลาสติกไซเซอรกาวและผลิตภัณฑ ที่ทําให
เกาะยืด ปราศจากตัวทําละลาย และสารปนเปอนอื่น ที่ไมทําใหของเสียนั้น แสดงลักษณะตาม
ภาคผนวก 3 ซึ่งไมไดกําหนดในบัญชีรายชื่อ A ตัวอยาง เชนละลายน้ํา หรือกาวที่ทําจากแปง โปรีน
จากนม เดกซทรินเซลลูโลส อีเทอร,โพลีไวนิล อัลกอฮอล (สัมพันธกับรายการ A3050 ในบัญชีรายชื่อ
A)
B4030 กลองแบบใชครั้งเดียวที่ใชงานแลวพรอมแบตเตอรี่ที่ไมรวมในบัญชีรายชื่อ A
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