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1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION
OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND
OTHER MATTER, 1972 (LONDON 1996)
THE CONTRACTING PARTIES TO THIS PROTOCOL,
STRESSING the need to protect the marine environment
and to promote the sustainable use and conservation of
marine resources,
NOTING in this regard the achievements within the
framework of the Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 and
especially the evolution towards approaches based on precaution
and prevention,
NOTING FURTHER the contribution in this regard by
complementary regional and national instruments which aim
to protect the marine environment and which take account
of specific circumstances and needs of those regions and States,

พิธีสาร ค.ศ. 1996 ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทางทะเล
เนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น ค.ศ. 1972
(พิธีสารลอนดอน 1996)
รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
เน้นย้้าถึงความจ้าเป็นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
รับทราบถึงความส้าเร็จ ภายใต้กรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้องกันมลภาวะทางทะเลเนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้และวัสดุอย่างอื่น
ค ศ. 1972 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางที่อยู่
บนพื้นฐานของการระมัดระวังและการป้องกัน
รับทราบเพิ่มเติม ถึงการมีส่วนร่วมในเรื่องนี้โดยมีเครื่องมือเสริม
ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม
ทางทะเลและได้ ค้ านึ งถึงสถานการณ์ โดยเฉพาะ และความจ้ าเป็ น ของ
ภูมิภาคและรัฐเหล่านั้น
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REAFFIRMING the value of a global approach to these
matters and in particular the importance of continuing cooperation and collaboration between Contracting Parties in
implementing the Convention and the Protocol,
RECOGNIZING that it may be desirable to adopt, on a
national or regional level, more stringent measures with respect
to prevention and elimination of pollution of the marine
environment from dumping at sea than are provided for in
international conventions or other types of agreements with
a global scope,
TAKING INTO ACCOUNT relevant international agreements
and actions, especially the United Nations Convention on the
Law of the Sea, 1982, the Rio Declaration on Environment and
Development and Agenda 21,
RECOGNIZING ALSO the interests and capacities of
developing States and in particular small island developing
States,
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ยื น ยั น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของแนวทางระดั บ โลกต่ อ เรื่ อ งเหล่ า นี้ และ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งความส้าคัญ ของความร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง และการ
ประสานงานระหว่างรัฐภาคีในการอนุวัติการอนุสัญญาและพิธีสาร
ตระหนักว่า เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาที่จะน้ามาตรการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและการก้าจัดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งในทะเล
ที่มีความเข้มงวดมากกว่ามาตรการตามที่ก้าหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศหรือความตกลงประเภทอื่นที่ครอบคลุมในระดับโลกมาปรับใช้ใน
ระดับชาติหรือระดับภูมิภาค
ค้านึงถึงความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและการด้าเนินการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
และปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ 21
ตระหนักเพิ่มเติม ถึงผลประโยชน์และความสามารถของประเทศ
ที่ก้าลังพัฒนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ก้าลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ
ขนาดเล็ก
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BEING CONVINCED that further international action to
prevent, reduce and where practicable eliminate pollution of
the sea caused by dumping can and must be taken without
delay to protect and preserve the marine environment and to
manage human activities in such a manner that the marine
ecosystem will continue to sustain the legitimate uses of the
sea and will continue to meet the needs of present and future
generations,
HAVE AGREED as follow
ARTICLE 1
For the purposes of this Protocol:
1
"Convention" means the Convention on the Prevention of
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972,
as amended.
2
"Organization" means the International Maritime
Organization.
3
"Secretary-General" means the Secretary-General of
the Organization.
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เชื่ อ มั่ น ว่ า การด้ า เนิ น กิ จ กรรมระหว่ า งประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เพื่อป้ องกัน ลด และก้าจัดมลภาวะทางทะเลอันเกิดจากการทิ้งในทะเล
ซึง่ ต้องด้าเนินการโดยไม่มีความชักช้าเพื่อปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล และบริห ารจัดการกิจ กรรมของมนุษย์ในลั กษณะที่จะท้าให้ ระบบ
นิเวศทางทะเลยังคงความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทะเล
อย่ า งชอบธรรมและสามารถด้ า เนิ น การต่ อ ไปเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของคนในยุคปัจจุบันและในอนาคต
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1
คานิยาม
ตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี้
1 “อนุสัญ ญา” หมายถึง อนุสัญ ญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะทาง
ทะเลเนื่ อ งจากการทิ้ ง วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ แ ละวั ส ดุ อ ย่ า งอื่ น ค.ศ. 1972
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2 “องค์การ” หมายถึง องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
3 “เลขาธิการ” หมายถึง เลขาธิการขององค์การ
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.1 "Dumping" means:
.1 any deliberate disposal into the sea of wastes or
other matter from vessels, aircraft, platforms or other manmade structures at sea;
.2 any deliberate disposal into the sea of vessels, aircraft,
platforms or other man-made structures at sea;
.3 any storage of wastes or other matter in the seabed
and the subsoil thereof from vessels, aircraft, platforms or other
man-made structures at sea; and
.4 any abandonment or toppling at site of platforms or
other man-made structures at sea, for the sole purpose of
deliberate disposal.
.2 "Dumping" does not include:
.1 the disposal into the sea of wastes or other matter
incidental to, or derived from the normal operations of vessels,
aircraft, platforms or other man-made structures at sea and
their equipment, other than wastes or other matter transported
by or to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures
at sea, operating for the purpose of disposal of such matter or
derived from the treatment of such wastes or other matter on
such vessels, aircraft, platforms or other man-made structures;
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.1 “การทิ้ง” หมายถึง
.1 การทิ้ งอย่ างจงใจลงในทะเลซึ่ งวั สดุ เหลื อใช้ ห รื อวั ส ดุ อื่ น ๆ
จากเรือ อากาศยาน แท่น ลอยน้้ า หรือโครงสร้างอื่น ที่มนุษ ย์ส ร้างขึ้นใน
ทะเล
.2 การทิ้งอย่างจงใจลงในทะเลของเรือ อากาศยาน แท่นลอยน้้า
หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล
.3 การเก็บวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่นใต้ทะเลและดินใต้ผิว
ดินท้องทะเลจากเรือ อากาศยาน แท่น ลอยน้้า หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์
สร้างขึ้นในทะเล และ
.4 การละทิ้งหรือการรื้อถอน ณ แท่นลอยน้้า หรือโครงสร้ างอื่น
ที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล เพื่อจุดประสงค์ในการทิ้งโดยจงใจ
.2 “การทิ้ง” ไม่รวมถึง
.1 การทิ้งลงในทะเลซึ่งวัสดุเหลือใช้ ห รือวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติของเรือ อากาศยาน แท่นลอยน้้า หรือ
โครงสร้างอื่น ที่ มนุ ษ ย์ ส ร้างขึ้น ในทะเลและอุปกรณ์ นอกเหนื อ จากวัส ดุ
เหลื อ ใช้ ห รื อ วั ส ดุ อื่ น ๆ ที่ ข นย้ า ยโดยหรื อ ขนส่ ง ไปยั ง เรื อ อากาศยาน
แท่ น ลอยน้้ า หรือ โครงสร้ างอื่น ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้างขึ้น ในทะเล ซึ่งปฏิ บั ติก าร
เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทิ้งวัสดุดังกล่าวหรือเกิดจากการบ้าบัดวัสดุเหลือใช้
หรือวัสดุอื่นๆ บนเรือ อากาศยาน แท่นลอยน้้ า หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์
สร้างขึ้น
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.2 placement of matter for a purpose other than the
mere disposal thereof, provided that such placement is not
contrary to the aims of this Protocol; and
.3 notwithstanding paragraph 4.1.4, abandonment in
the sea of matter (e.g., cables, pipelines and marine research devices)
placed for a purpose other than the mere disposal thereof.
.3 The disposal or storage of wastes or other matter
directly arising from, or related to the exploration, exploitation
and associated off-shore processing of seabed mineral resources is
not covered by the provisions of this Protocol.
5 .1 "Incineration at sea" means the combustion on board
a vessel, platform or other man- made structure at sea of wastes
or other matter for the purpose of their deliberate disposal
by thermal destruction
.2 "Incineration at sea" does not include the incineration
of wastes or other matter on board a vessel, platform, or other
man-made structure at sea if such wastes or other matter
were generated during the normal operation of that vessel,
platform or other man-made structure at sea.
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.2 การจัดวางวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากการทิ้ง
เท่านั้น โดยการจัดวางดังกล่าวไม่ขัดแย้งกับความมุ่งประสงค์ของพิธีสารนี้
และ
.3 ไม่ว่าข้อ 4.1.4 จะบัญญัติเป็นประการใด การละทิ้งของวัตถุ
ลงในทะเล (เช่น สายเคเบิล ท่อ และอุปกรณ์วิจัยทางทะเล) เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นที่มิใช่การน้าไปทิ้งอย่างเดียวเท่านั้น
.3 การทิ้งหรือการเก็บวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง
หรือที่เกี่ยวข้องกับการส้ารวจ การใช้ประโยชน์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับ การผลิตทรัพ ยากรแร่ใต้ทะเล จะไม่ อยู่ภ ายใต้บทบัญญั ติ ของพิธีส าร
ฉบับนี้
5 .1 “การเผาในทะเล” หมายถึ ง การก้าจั ด วัส ดุ เหลื อ ใช้ ห รื อ วัส ดุ
อย่างอื่นบนเรือ แท่นขุดเจาะ หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล
โดยการเผาไหม้ด้วยความร้อน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทิ้งอย่างจงใจ
.2 “การเผาในทะเล” ไม่รวมถึง การเผาวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่าง
อื่น ที่เกิดขึ้น บนเรือ อากาศยาน แท่น ขุดเจาะ หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์
สร้ างขึ้น ในทะเล หากว่าวัส ดุ เหลื อ ใช้ ห รื อวัส ดุ อ ย่างอื่น ดั งกล่ าวเกิ ด ขึ้ น
ระหว่างการด้าเนิน งานตามปกติของเรือ อากาศยาน แท่น ลอยน้้า หรือ
โครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล
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6 "Vessels and aircraft" means waterborne or airborne craft
of any type whatsoever. This expression includes air-cushioned
craft and floating craft, whether self-propelled or not.
7 "Sea" means all marine waters other than the internal
waters of States, as well as the seabed and the subsoil thereof;
it does not include sub-seabed repositories accessed only
from land.
8 "Wastes or other matter" means material and substance
of any kind, form or description.
9 "Permit" means permission granted in advance and in
accordance with relevant measures adopted pursuant to
article 4.1.2 or 8.2.
10 "Pollution" means the introduction, directly or indirectly,
by human activity, of wastes or other matter into the sea
which results or is likely to result in such deleterious effects as
harm to living resources and marine ecosystems, hazards to
human health, hindrance to marine activities, including fishing
and other legitimate uses of the sea, impairment of quality
for use of sea water and reduction of amenities.
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6 “เรือและอากาศยาน” หมายถึง ยานที่ลอยน้้าหรือลอยในอากาศ
ทุกประเภท รวมถึงยานเบาะอากาศและยานลอยน้้า ไม่ว่าจะขับเคลื่อนเอง
ได้หรือไม่
7 “ทะเล” หมายถึ ง เขตน้้ า ทะเลทั้ ง หมด นอกเหนื อ จากน่ า นน้้ า
ภายในของรัฐ รวมถึงพื้นดินท้องทะเลและดิน ของพื้นดินใต้ผิวดินท้องทะเล
โดยไม่รวมถึงแหล่งใต้พื้นดินท้องทะเลที่เข้าถึงได้จากแผ่นดินเท่านั้น
8 “วัส ดุ เหลื อ ใช้ห รื อวั ส ดุ อื่ น ” หมายถึ งวัส ดุห รือสสารทุ ก ประเภท
ทุกรูปแบบ หรือทุกลักษณะ
9 “ใบอนุญาต” หมายถึง การอนุญาตที่ได้รับล่วงหน้าและเป็นไปตาม
มาตรการที่เกี่ยวข้องที่บัญญัติ ตามข้อ 4.1.2 หรือ ข้อ 8.2
10 “มลภาวะ” หมายถึง การน้าวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่นลงสู่ทะเล
โดยกิจกรรมของมนุ ษย์ ทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งท้ าให้ เกิด หรือ
มีแนวโน้ ม เกิดผลกระทบที่เป็ น อัน ตรายต่อทรัพยากรที่มีชีวิตและระบบ
นิเวศทางทะเล เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ เป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมทาง
ทะเล รวมถึงการประมงและการใช้ทะเลด้านอื่นอย่างชอบธรรม การลด
คุณภาพและลดความสะดวกในการใช้น้าทะเล
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ARTICLE 2
OBJECTIVES
Contracting Parties shall individually and collectively protect
and preserve the marine environment from all sources of
pollution and take effective measures, according to their
scientific, technical and economic capabilities, to prevent,
reduce and where practicable eliminate pollution caused by
dumping or incineration at sea of wastes or other matter.
Where appropriate, they shall harmonize their policies in this
regard.
ARTICLE 3
GENERAL OBLIGATIONS
1 In implementing this Protocol, Contracting Parties shall
apply a precautionary approach to environmental protection
from dumping of wastes or other matter whereby appropriate
preventative measures are taken when there is reason to believe
that wastes or other matter introduced into the marine
environment are likely to cause harm even when there is no
conclusive evidence to prove a causal relation between inputs
and their effects.
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ข้อ 2
วัตถุประสงค์
รัฐภาคีจะด้าเนินการแต่ละฝ่ายและร่วมกันปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อม
ทางทะเลจากแหล่งก้าเนิดมลภาวะทางทะเลทั้งปวงและจะด้าเนินมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ทางเทคนิค
และความสามารถทางเศรษฐกิจ เพื่อป้องกัน ลด และก้าจัดมลภาวะเท่าที่
เป็นไปได้ที่เกิดจากการทิ้งหรือการเผาของวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่น
ในทะเล ทั้ งนี้ รั ฐ ภาคี จ ะประสานนโยบายในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ตามความ
เหมาะสม
ข้อ 3
พันธกรณีทั่วไป
1 ในการอนุ วัติการตามพิ ธีส ารนี้ รัฐ ภาคีจะยึดหลั กแนวทางการใช้
ความระมัดระวังต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุ
อย่างอื่น โดยจะด้าเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่า
วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่นที่ถูก ทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลอาจจะเป็น
อันตราย ถึงแม้ ว่าจะไม่มีห ลักฐานที่ แน่ชัดที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุและผลกระทบได้
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2 Taking into account the approach that the polluter should,
in principle, bear the cost of pollution, each Contracting Party
shall endeavour to promote practices whereby those it has
authorized to engage in dumping or incineration at sea bear the
cost of meeting the pollution prevention and control requirements
for the authorized activities, having due regard to the public
interest.
3 In implementing the provisions of this Protocol, Contracting
Parties shall act so as not to transfer, directly or indirectly,
damage or likelihood of damage from one part of the
environment to another or transform one type of pollution
into another.
4 No provision of this Protocol shall be interpreted as
preventing Contracting Parties from taking, individually or jointly,
more stringent measures in accordance with international law
with respect to the prevention, reduction and where practicable
elimination of pollution.
ARTICLE 4
DUMPING OF WASTES OR OTHER MATTER
1 .1 Contracting Parties shall prohibit the dumping of any
wastes or other matter with the exception of those listed in
Annex 1.
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2 โดยค้ า นึ งถึ งแนวคิ ด หลั ก การที่ ว่ า ผู้ ก่ อ มลภาวะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่ าใช้ จ่ ายจากมลภาวะที่ เกิ ด ขึ้ น รั ฐ ภาคี แ ต่ ล ะฝ่ ายจะพยายามส่ งเสริ ม
แนวทางปฏิบั ติ ที่ ว่า ผู้ ซึ่งได้รับ อนุ ญ าตให้ ด้าเนินการทิ้งหรือเผาในทะเล
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการป้องกันมลภาวะและมีข้อก้าหนด
ในการควบคุมกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต โดยค้านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
3 ในการอนุวัติการบทบัญญัติของพิธีสารนี้ รัฐภาคีจะต้องไม่กระท้า
การที่เป็นการถ่ายโอนความเสียหาย หรือ โอกาสของความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงมลภาวะ
ประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4
ไม่มีบทบัญญัติใดในพิธีสารนี้ซึ่งตีความโดยห้ามรัฐภาคีด้าเนินการ
โดยล้ า พั ง หรื อ ร่ ว มกั น ในการออกมาตรการที่ มี ค วามเข้ ม งวดมากขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกัน
ลด และก้าจัดมลภาวะของรัฐภาคีเท่าที่สามารถกระท้าได้

ข้อ 4
การทิ้งวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่น
1 .1 รัฐภาคีจะห้ามการทิ้งวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่น โดยมี
ข้อยกเว้นก้าหนดไว้ในภาคผนวก 1
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.2 The dumping of wastes or other matter listed in Annex 1
shall require a permit. Contracting Parties shall adopt
administrative or legislative measures to ensure that issuance
of permits and permit conditions comply with provisions of
Annex 2. Particular attention shall be paid to opportunities to
avoid dumping in favour of environmentally preferable
alternatives.
2 No provision of this Protocol shall be interpreted as
preventing a Contracting Party from prohibiting, insofar as that
Contracting Party is concerned, the dumping of wastes or
other matter mentioned in Annex 1. That Contracting Party
shall notify the Organization of such measures.
ARTICLE 5
INCINERATION AT SEA
Contracting Parties shall prohibit incineration at sea of wastes
or other matter.
ARTICLE 6
EXPORT OF WASTES OR OTHER MATTER
Contracting Parties shall not allow the export of wastes or
other matter to other countries for dumping or incineration at
sea.
18

.2 การทิ้งวัสดุเหลือใช้ห รือวัสดุอย่างอื่นในภาคผนวก 1 จะต้องมี
การขออนุญาตทิ้ง โดยรัฐภาคีจะน้ามาตรการทางปกครองหรือทางกฎหมาย
มาปรับใช้เพื่อรับรองว่าการออกใบอนุญาตและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
สอดคล้องกับบทบัญญัติในภาคผนวก 2 ทั้งนี้ ควรพิจารณาเป็นพิเศษต่อ
โอกาสที่สามารถหลีกเลี่ยงการทิ้งและหันมาใช้ทางเลือกอื่นที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
2 ไม่มีบ ทบั ญ ญั ติใดในพิธีส ารนี้ ที่จ ะถูกตีความขัดขวางไม่ให้ รัฐภาคี
ห้ า มการทิ้ ง วั ส ดุ เหลื อ ใช้ ห รื อ วั ส ดุ อ ย่ า งอื่ น ที่ ก ล่ า วถึ ง ในภาคผนวก 1
ทั้งนี้ รัฐภาคีนั้นจะต้องแจ้งมาตรการดังกล่าวที่เกี่ยวข้องให้องค์การทราบ

ข้อ 5
การเผาในทะเล
รัฐภาคีจะต้องห้ามการเผาวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่นในทะเล
ข้อ 6
การส่งออกวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่น
รัฐภาคีจะไม่อนุญาตให้ ส่งออกวัส ดุเหลื อใช้ห รือวัสดุอย่างอื่นเพื่อการทิ้ง
หรือการเผาในทะเลไปยังประเทศอื่น

19

ARTICLE 7
INTERNAL WATERS
1 Notwithstanding any other provision of this Protocol, this
Protocol shall relate to internal waters only to the extent
provided for in paragraphs 2 and 3.
2 Each Contracting Party shall at its discretion either apply
the provisions of this Protocol or adopt other effective
permitting and regulatory measures to control the deliberate
disposal of wastes or other matter in marine internal waters
where such disposal would be "dumping" or "incineration at sea"
within the meaning of article 1, if conducted at sea.
3 Each Contracting Party should provide the Organization
with information on legislation and institutional mechanisms
regarding implementation, compliance and enforcement in
marine internal waters. Contracting Parties should also use
their best efforts to provide on voluntary basis summary
reports on the type and nature of the materials dumped in
marine internal waters.
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ข้อ 7
น่านน้าภายใน
1 ไม่ว่าบทบัญญัติอื่นของพิธีสารนี้จะบัญญัติเป็นประการใด พิธีสารนี้
จะเกี่ยวข้องกับน่านน้้าภายในเฉพาะในขอบเขตที่ก้าหนดไว้ในวรรค 2 และ 3
2 แต่ล ะรัฐ ภาคี จ ะใช้ดุ ล พินิ จ ในการบังคับใช้บ ทบั ญ ญั ติในพิ ธีส ารนี้
หรื อ น้ า มาตรการอย่ า งอื่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการอนุ ญ าตและ
ออกกฎเกณฑ์ ค วบคุ ม การทิ้ งวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ห รือ วั ส ดุ อ ย่ า งอื่ น อย่ า งจงใจ
ในน่ านน้้าภายใน ซึ่งการก้าจัดดังกล่าวหากได้กระท้าขึ้นในทะเลจะเป็น
“การทิ้ง” หรือ “การเผาในทะเล” ภายใต้ค้านิยามจ้ากัดความตามข้อ 1
3 รัฐภาคีแต่ละฝ่ายควรจัดท้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกลไกของ
สถาบันเรื่องการอนุวัติการ การปฏิบัติตาม และการบังคับใช้กฎหมายและ
มาตรการในน่านน้้าภายใน ทั้งนี้ รัฐภาคีควรใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด
ในการจัดท้ารายงานสรุปภาคสมัครใจเรื่องประเภทและลักษณะของวัสดุ
ที่ถูกน้าไปทิ้งในน่านน้้าภายใน
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ARTICLE 8
EXCEPTIONS
1 The provisions of articles 4.1 and 5 shall not apply when
it is necessary to secure the safety of human life or of vessels,
aircraft, platforms or other man-made structures at sea in cases of
force majeure caused by stress of weather, or in any case which
constitutes a danger to human life or a real threat to vessels,
aircraft, platforms or other man- made structures at sea,
if dumping or incineration at sea appears to be the only way
of averting the threat and if there is every probability that the
damage consequent upon such dumping or incineration at sea
will be less than would otherwise occur. Such dumping or
incineration at sea shall be conducted so as to minimize the
likelihood of damage to human or marine life and shall be
reported forthwith to the Organization.
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ข้อ 8
ข้อยกเว้น
1 บทบัญญัติในข้อ 4.1 และ 5 จะไม่ใช้บังคับในกรณีมีความจ้าเป็นต้อง
รักษาความปลอดภัยในชีวิตมนุษย์หรือความปลอดภัยของเรือ อากาศยาน
แท่นลอยน้้า หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย
ที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ หรือมีกรณี ใดๆ ที่ท้าให้ เกิด
อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ หรื อ อั น ตรายอย่ า งแท้ จ ริง ต่ อ เรือ อากาศยาน
แท่นลอยน้้า หรือโครงสร้างอื่นที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเล ซึ่งหากการทิ้งหรือ
การเผาในทะเลเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงภัย คุกคาม และมีความ
เป็น ไปได้ที่ จะเกิดความเสียหายจากการทิ้งหรือการเผาในทะเลน้อยกว่า
กรณีไม่ได้ท้าการทิ้งหรือการเผาในทะเลดังกล่าว โดยการทิ้งหรือการเผา
ในทะเลนั้นจะต้องกระท้าในลักษณะที่เป็นการลดโอกาสเกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต ในทะเลและจะต้องรายงานให้ องค์การทราบ
ในทันทีทันใด
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2 A Contracting Party may issue a permit as an exception to
articles 4.1 and 5, in emergencies posing an unacceptable threat
to human health, safety, or the marine environment and
admitting of no other feasible solution. Before doing so the
Contracting Party shall consult any other country or countries
that are likely to be affected and the Organization which, after
consulting other Contracting Parties, and competent
international organizations as appropriate, shall, in accordance
with article 18.6 promptly recommend to the Contracting Party
the most appropriate procedures to adopt. The Contracting
Party shall follow these recommendations to the maximum
extent feasible consistent with the time within which action
must be taken and with the general obligation to avoid
damage to the marine environment and shall inform the
Organization of the action it takes. The Contracting Parties
pledge themselves to assist one another in such situations.
3 Any Contracting Party may waive its rights under paragraph
2 at the time of, or subsequent to ratification of, or accession to
this Protocol.
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2 รัฐ ภาคีอ าจออกใบอนุ ญ าตเป็ น ข้อ ยกเว้ น ต่อ ข้ อ 4.1 และ ข้อ 5
ในกรณีฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ต่อสุขภาพของมนุษย์
ความปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมทางทะเล และไม่มี วิธีการแก้ปัญหาอื่น
ที่เป็นไปได้ โดยก่อนการด้าเนินการดังกล่าว ให้รัฐภาคีห ารือ กับประเทศ
ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวและองค์การ ซึ่งภายหลัง
จากการหารือกับรัฐภาคีอื่นและองค์การระหว่างประเทศที่มีอ้านาจตาม
ความเหมาะสมจะมีข้อแนะน้าต่อรัฐภาคีถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดตาม
ข้อ 18.1.6 โดยรัฐภาคีดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน้านี้เท่าที่เป็นไปได้
โดยสอดคล้องกับเวลาที่จะต้องด้าเนินการและพันธกรณีทั่วไป เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมทางทะเล และจะต้องแจ้งให้องค์การทราบถึง
มาตรการที่ได้ด้าเนิ น การไป ทั้งนี้ รั ฐภาคี ให้ ค้ามั่นที่ จะให้ การช่วยเหลื อ
ซึ่งกันและกันในสถานการณ์ดังกล่าว
3 รัฐภาคีใดๆ อาจสละสิทธิ์ตามวรรค 2 ตั้งแต่ในเวลาที่ได้ให้สัตยาบัน
หรือภาคยานุวัติพิธีสารนี้
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ARTICLE 9
ISSUANCE OF PERMITS AND REPORTING
1 Each Contracting Party shall designate an appropriate
authority or authorities to:
.1 issue permits in accordance with this Protocol;
.2 keep records of the nature and quantities of all
wastes or other matter for which dumping permits have
been issued and where practicable the quantities actually
dumped and the location, time and method of dumping;
and
.3 monitor individually, or in collaboration with other Contracting
Parties and competent international organizations, the condition
of the sea for the purposes of this Protocol.
2 The appropriate authority or authorities of a Contracting
Party shall issue permits in accordance with this Protocol in
respect of wastes or other matter intended for dumping or, as
provided for in article 8.2, incineration at sea:
.1 loaded in its territory; and
.2 loaded onto a vessel or aircraft registered in its territory
or flying its flag, when the loading occurs in the territory of a
State not a Contracting Party to this Protocol.
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ข้อ 9
การออกใบอนุญาตและรายงาน
1 แต่ละรัฐภาคี จะแต่งตั้งหน่ วยงานที่เหมาะสมหน่วยเดียวหรือหลาย
หน่วยงานเพื่อ
.1 ออกใบอนุญาตตามพิธีสารนี้
.2 เก็ บ บั น ทึ กข้อ มูล ลั กษณะและปริม าณวัส ดุ เหลื อ ใช้ ห รือวัส ดุ
อย่างอื่นซึ่งได้มีการออกใบอนุญาตให้ทิ้งได้ และปริมาณที่ได้ทิ้งจริง สถานที่
เวลา และวิธีการทิ้ง เท่าที่สามารถกระท้าได้
.3 ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลด้วยตนเอง หรือ
ร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ ภ าคี อื่ น และองค์ ก ารระ หว่ า งประเทศที่ มี อ้ า นาจ
ตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี้
2 หน่วยงานที่เหมาะสมเพียงหน่วยงานเดียวหรือหลายหน่วยงานของ
รัฐภาคีจะออกใบอนุญาตตามพิธีสารนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งวัสดุ
เหลื อใช้ห รือวัส ดุอย่างอื่น หรือตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8.2 เรื่องการเผา
ในทะเล:
.1 ขนถ่ายในอาณาเขตของตน และ
.2 ขนถ่ า ยขึ้ น เรื อ หรื อ อากาศยานที่ ได้ จ ดทะเบี ย นในอาณาเขต
ของตนหรือที่ชักธงของตน เมื่อมีการขนถ่ายเกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐ
ที่ไม่ใช่รัฐภาคีตามพิธีสารนี้
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3 In issuing permits, the appropriate authority or authorities
shall comply with the requirements of article 4, together with
such additional criteria, measures and requirements as they
may consider relevant.
4 Each Contracting Party, directly or through a secretariat
established under a regional agreement, shall report to the
Organization and where appropriate to other Contracting
Parties:
.1 the information specified in paragraphs 1.2 and 1.3;
.2 the administrative and legislative measures taken to
implement the provisions of this Protocol, including a summary
of enforcement measures; and
.3 the effectiveness of the measures referred to in
paragraph 4.2 and any problems encountered in their application.
The information referred to in paragraphs 1.2 and 1.3 shall be
submitted on an annual basis.
The information referred to in paragraphs 4.2 and 4.3
shall be submitted on a regular basis.
5 Reports submitted under paragraphs 4.2 and 4.3 shall be
evaluated by an appropriate subsidiary body as determined by
the Meeting of Contracting Parties. This body will report its
conclusions to an appropriate Meeting or Special Meeting of
Contracting Parties.
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3 ในการออกใบอนุ ญ าต หน่ ว ยงานที่ เหมาะสมหรื อ ผู้ มี อ้ า นาจ
จะปฏิ บั ติ ตามข้ อก้ าหนดในข้อ 4 พร้ อมก้าหนดหลั ก เกณฑ์ มาตรการ
และข้อก้าหนดเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานเห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง
4 แต่ละรัฐภาคีจะรายงานต่อองค์การโดยตรงหรือผ่านส้านักเลขาธิการ
ที่ถูกจัดตั้งขึ้น ภายใต้ข้อตกลงระดับ ภู มิภ าค และรายงานต่อรัฐภาคีอื่น
ตามความเหมาะสม ดังนี้
.1 ข้อมูลที่ระบุในวรรค 1.2 และ 1.3
.2 มาตรการทางปกครองและกฎหมายเพื่ อ อนุ วั ติ ก ารตาม
บทบัญญัติในพิธีสารนี้ รวมถึงข้อของมาตรการบังคับใช้ และ
.3 ประสิทธิภาพของมาตรการที่อ้างถึงในวรรค 4.2 และปัญหาอื่นใด
ที่พบจากการใช้บังคับ ข้อมูลที่ระบุในวรรค 1.2 และ 1.3 จะต้องจัดส่ง
ให้เป็นรายปี
ข้อมูลที่ระบุในวรรค 4.2 และ 4.3 จะต้องจัดส่งให้เป็นประจ้า
5 รายงานที่ ต้ อ งจั ด ส่ งให้ ต ามวรรค 4.2 และ 4.3 จะถู ก ประเมิ น
โดยหน่วยงานย่อยที่เหมาะสมซึ่งก้าหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคี ซึ่งหน่วยงานนี้
จะรายงานข้อสรุปต่อที่ประชุมรัฐภาคีหรือที่ประชุมพิเศษรัฐภาคี
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ARTICLE 10
APPLICATION AND ENFORCEMENT
1 Each Contracting Party shall apply the measures
required to implement this Protocol to all:
.1 vessels and aircraft registered in its territory or flying
its flag;
.2 vessels and aircraft loading in its territory the wastes
or other matter which are to be dumped or incinerated at
sea; and
.3 vessels, aircraft and platforms or other man-made
structures believed to be engaged in dumping or incineration at
sea in areas within which it is entitled to exercise jurisdiction in
accordance with international law.
2 Each Contracting Party shall take appropriate measures
in accordance with international law to prevent and if
necessary punish acts contrary to the provisions of this
Protocol.
3 Contracting Parties agree to co-operate in the development
of procedures for the effective application of this Protocol in
areas beyond the jurisdiction of any State, including procedures
for the reporting of vessels and aircraft observed dumping or
incinerating at sea in contravention of this Protocol.
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ข้อ 10
การใช้และการบังคับใช้
1

แต่ละรัฐภาคีจะบังคับใช้มาตรการที่จ้าเป็นเพื่ออนุวัติการพิธีสารแก่
.1 เรือและอากาศยานทุกล้าที่จดทะเบียนในอาณาเขตของตนหรือ
ชักธงของตน
.2 เรือและอากาศยานทุกล้าที่ขนถ่ายวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุอย่างอื่น
ที่จะทิ้งหรือเผาในทะเลในอาณาเขตของตน และ
.3 เรื อ อากาศยานทุ ก ล้ า และแท่ น ลอยน้้ า หรื อ โครงสร้ า งอื่ น
ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เชื่อว่ามีการทิ้งหรือเผาในทะเลในอาณาเขตที่รัฐมีสิทธิ
บังคับใช้กฎหมายในเขตอ้านาจตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2 แต่ ล ะรั ฐ ภาคี จ ะใช้ ม าตรการที่ เหมาะสมตามกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศเพื่อป้องกันและในกรณีที่จ้าเป็นเพื่อการลงโทษการกระท้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติในพิธีสารนี้
3 รัฐภาคีตกลงที่จะร่วมมือกัน ในการพัฒ นากระบวนการเพื่อการใช้
พิธีสารนี้ให้มีประสิทธิภาพ ในบริเวณพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือเขตอ้านาจของรัฐใด
รวมถึงขั้นตอนการรายงานของเรือและอากาศยานที่ถูกเฝ้าสังเกตว่าก้าลัง
ทิ้งหรือก้าลังเผาในทะเล ซึ่งเป็นการละเมิดพิธีสารนี้
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4 This Protocol shall not apply to those vessels and aircraft
entitled to sovereign immunity under international law.
However, each Contracting Party shall ensure by the adoption
of appropriate measures that such vessels and aircraft owned
or operated by it act in a manner consistent with the object
and purpose of this Protocol and shall inform the Organization
accordingly.
5 A State may, at the time it expresses its consent to be
bound by this Protocol, or at any time thereafter, declare that
it shall apply the provisions of this Protocol to its vessels and
aircraft referred to in paragraph 4, recognising that only that
State may enforce those provisions against such vessels and
aircraft.
ARTICLE 11
COMPLIANCE PROCEDURES
1 No later than two years after the entry into force of this
Protocol, the Meeting of Contracting Parties shall establish
those procedures and mechanisms necessary to assess and
promote compliance with this Protocol. Such procedures and
mechanisms shall be developed with a view to allowing for the
full and open exchange of information, in a constructive
manner.
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4 พิ ธีส ารนี้ จ ะไม่ใช้บั งคั บ กับ เรื อและอากาศยานที่ ได้ รับ สิ ทธิ์ คุ้ มกั น
ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แต่ละรัฐภาคีจะต้องรับรอง
ว่ า จะใช้ ม าตรการที่ เหมาะสมแก่ เรื อ และอากาศยานดั ง กล่ า วที่ รั ฐ นั้ น
ครอบครองเป็ น เจ้ าของหรื อด้ าเนิ น การอยู่ ว่าได้ ป ฏิ บั ติต ามในลั กษณะ
ที่สอดคล้องจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี้ และจะต้องแจ้งให้
องค์การทราบถึงมาตรการเหล่านั้น
5 รัฐอาจแสดงเจตนารมณ์ที่จะผูกพัน บังคับใช้บทบัญญัติในพิธีสารนี้
กั บ เรื อ หรื อ อากาศยานที่ อ้ างถึ งในวรรค 4 โดยยอมรั บ ว่า รั ฐ นั้ น เพี ย ง
รัฐเดียวที่จะบังคับใช้บทบัญญัติในพิธีสารนี้กับเรือหรืออากาศยานดังกล่าว
ตั้ ง แต่ เวลาที่ รั ฐ นั้ น ได้ แ สดงเจตนารมณ์ ที่ จ ะผู ก พั น ตามพิ ธี ส ารนี้ ห รื อ
ในเวลาใดก็ตามหลังจากนั้น
ข้อ 11
กระบวนการกากับดูแลการปฏิบัติตาม
1 ไม่เกินสองปีภายหลังจากที่พิธีสารนี้มีผลใช้บังคับ ที่ประชุมรัฐภาคี
จะจั ด ตั้ ง กระบวนการและกลไกที่ จ้ า เป็ น ในการประเมิ น และส่ ง เสริ ม
การปฏิบัติตามพิธีสารนี้ โดยกระบวนการและกลไกดังกล่าวจะถูกพัฒนาขึ้น
ในลั ก ษณะที่ เป็ น ประโยชน์ โดยให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อย่ า งเต็ ม ที่
และเปิดเผย
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2 After full consideration of any information submitted
pursuant to this Protocol and any recommendations made
through procedures or mechanisms established under
paragraph 1, the Meeting of Contracting Parties may offer
advice, assistance or co- operation to Contracting Parties and
non-Contracting Parties.
ARTICLE 12
REGIONAL CO-OPERATION
In order to further the objectives of this Protocol, Contracting
Parties with common interests to protect the marine environment
in a given geographical area shall endeavour, taking into account
characteristic regional features, to enhance regional cooperation including the conclusion of regional agreements
consistent with this Protocol for the prevention, reduction
and where practicable elimination of pollution caused by
dumping or incineration at sea of wastes or other matter.
Contracting Parties shall seek to co-operate with the parties to
regional agreements in order to develop harmonized procedures
to be followed by Contracting Parties to the different conventions
concerned.
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2 ภายหลังจากการพิจารณาข้อมูลใดๆ อย่างเต็มที่ซึ่งได้จัดส่งภายใต้
พิธีสารนี้และข้อแนะน้าใดๆ ผ่านขั้นตอน กระบวนการ และกลไกการจัดตั้ง
ตามวรรค 1 ที่ป ระชุมรัฐภาคีอาจเสนอความเห็ น ความช่วยเหลื อ หรือ
ความร่วมมือให้แก่ประเทศที่เป็นรัฐภาคีและประเทศที่ไม่ใช่รัฐภาคี
ข้อ 12
ความร่วมมือระดับภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ รัฐภาคีที่มีส่วนได้เสียร่วมกัน
ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณภูมิศาสตร์ที่ก้าหนดจะพยายาม
เสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าค รวมถึ งการจั ด ท้ า ข้อ สรุป ของ
ข้อตกลงในระดับ ภูมิภ าคให้ ส อดคล้ องกับพิ ธีส ารนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน
การลด และการก้าจัด มลภาวะที่เกิดจากการทิ้งหรือการเผาวัสดุเหลือใช้
หรื อ วัส ดุ อ ย่ างอื่น ในทะเลเท่ าที่ เป็ น ไปได้ ในทางปฏิ บั ติ โดยได้ ค้ านึ งถึ ง
ลักษณะเฉพาะของภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐภาคีจะประสานความร่วมมือกับภาคี
ในความตกลงระดั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อพั ฒ นากระบวนการปรั บให้ มี มาตรฐาน
เดียวกันส้าหรับรัฐภาคีในอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ARTICLE 13
TECHNICAL CO-OPERATION AND ASSISTANCE
1 Contracting Parties shall, through collaboration within
the Organization and in co- ordination with other competent
international organizations, promote bilateral and multilateral
support for the prevention, reduction and where practicable
elimination of pollution caused by dumping as provided for in
this Protocol to those Contracting Parties that request it for:
.1 training of scientific and technical personnel for research,
monitoring and enforcement, including as appropriate the supply
of necessary equipment and facilities, with a view to strengthening
national capabilities;
.2 advice on implementation of this Protocol;
.3 information and technical co-operation relating to
waste minimization and clean production processes;
.4 information and technical co- operation relating to the
disposal and treatment of waste and other measures to prevent,
reduce and where practicable eliminate pollution caused by
dumping; and
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ข้อ 13
ความร่วมมือทางเทคนิคและความช่วยเหลือ
1 รัฐภาคีจะต้องสนับสนุนความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ในการป้องกัน การลด และการก้าจัดมลภาวะที่เกิดจากการทิ้งเท่าที่เป็นไปได้
ตามที่ก้าหนดไว้ในพิธีสารนี้ให้แก่รัฐภาคีที่มีการร้องขอผ่านการประสานงาน
ภายในองค์ ก ารและการประสานกั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศอื่ น ๆ
ที่มีอ้านาจ:
.1 การฝึกอบรมบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคเพื่อท้าการ
วิจัย การตรวจสอบติดตาม และการบังคับใช้ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์และ
สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกที่ จ้ า เป็ น ตามความเหมาะสมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถในระดับประเทศ
.2 ข้อแนะน้าในการอนุวัติการพิธีสารนี้
.3 ข้อมูลและความร่วมมือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณ
วัสดุเหลือใช้และกระบวนการผลิตทีส่ ะอาด
.4 ข้อมูลและความร่วมมือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการก้าจัดและ
การบ้าบัดวัสดุเหลือใช้ และมาตรการอื่นๆ เพื่อการป้องกัน การลด และ
การก้าจัดมลภาวะที่เกิดจากการทิ้ง เท่าที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และ
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.5 access to and transfer of environmentally sound
technologies and corresponding know- how, in particular to
developing countries and countries in transition to market
economies, on favourable terms, including on concessional and
preferential terms, as mutually agreed, taking into account the
need to protect intellectual property rights as well as the special
needs of developing countries and countries in transition to
market economies.
2 The Organization shall perform the following functions:
.1 forward requests from Contracting Parties for technical
co-operation to other Contracting Parties, taking into account
such factors as technical capabilities;
.2 co-ordinate requests for assistance with other competent
international organizations, as appropriate; and
.3 subject to the availability of adequate resources,
assist developing countries and those in transition to market
economies, which have declared their intention to become
Contracting Parties to this Protocol, to examine the means
necessary to achieve full implementation.
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.5 การเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และความรู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ให้ แ ก่ บ างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
ที่ก้าลังพัฒ นาและประเทศที่ เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
ตามเงื่อนไขที่ที่เอื้ออ้านวยรวมถึงข้อก้าหนดที่ เป็นเงื่อนไขแบบสัมปทาน
และสิ ทธิพิเศษ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน โดยค้านึงถึงความต้องการในการ
ปกป้องสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้ง ความจ้าเป็นพิเศษของประเทศ
ที่ ก้ า ลั ง พั ฒ นาและประเทศที่ ก้ า ลั ง เปลี่ ย นผ่ า นสู่ ระบบเศรษฐกิ จ
แบบตลาดเสรี
2 องค์การจะต้องปฏิบัติหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
.1 ส่งค้าร้องขอจากรัฐ ภาคีเรื่องความร่วมมือทางเทคนิคให้แก่รัฐ
ภาคีอื่น โดยค้านึงถึงปัจจัย เช่น ความสามารถทางเทคนิค
.2 ประสานค้าร้องขอความช่วยเหลือกับองค์การระหว่างประเทศ
อื่น ๆ ที่มีอ้านาจตามความเหมาะสม
.3 ช่วยเหลือประเทศที่ก้าลังพัฒนาและประเทศที่ก้าลังเปลี่ยนผ่าน
สู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นภาคี
พิธีสารนี้เพื่อตรวจสอบขั้นตอนที่จ้าเป็น เพื่อให้สามารถอนุวัติการพิธีสารได้
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทรัพยากรแหล่งเงินสนับสนุนที่เพียงพอ
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ARTICLE 14
SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH
1 Contracting Parties shall take appropriate measures to
promote and facilitate scientific and technical research on the
prevention, reduction and where practicable elimination of
pollution by dumping and other sources of marine pollution
relevant to this Protocol. In particular, such research should
include observation, measurement, evaluation and analysis of
pollution by scientific methods.
2 Contracting Parties shall, to achieve the objectives of
this Protocol, promote the availability of relevant information
to other Contracting Parties who request it on:
.1 scientific and technical activities and measures
undertaken in accordance with this Protocol;
.2 marine scientific and technological programmes and
their objectives; and
.3 the impacts observed from the monitoring and
assessment conducted pursuant to article 9.1.3.
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ข้อ 14
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค
1 รั ฐ ภาคี จ ะต้ อ งใช้ ม าตรการที่ เหมาะสมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และอ้ า นวย
ความสะดวกในการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ
การป้องกัน การลด และการก้าจัดมลภาวะที่เกิดจากการทิ้งเท่าที่เป็นไปได้
ในทางปฏิ บั ติ และแหล่ งก้ าเนิ ด มลภาวะทางทะเลอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
พิ ธี ส ารนี้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การวิ จั ย ควรรวมถึ ง ข้ อ สั ง เกต การวั ด
การประเมินผล และการวิเคราะห์มลภาวะโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2 รัฐภาคีจะต้องส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ ให้แก่รัฐ
ภาคีอื่น ๆ ทีร่ ้องขอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี้
.1 กิ จ กรรมทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทางเทคนิ ค และมาตรการที่ ใช้
ด้าเนินการตามพิธีสารนี้
.2 แผนงานวิ ท ยาศาสตร์ ท างทะเลและเทคโนโลยี ท างทะเลและ
วัตถุประสงค์ และ
.3 ผ ลก ระท บ ที่ สั ง เกต ได้ จากก ารติ ด ตาม ตรวจสอ บ แล ะ
การประเมินผลการด้าเนินการตามข้อ 9.1.3
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ARTICLE 15
RESPONSIBILITY AND LIABILITY
In accordance with the principles of international law
regarding State responsibility for damage to the environment
of other States or to any other area of the environment, the
Contracting Parties undertake to develop procedures regarding
liability arising from the dumping or incineration at sea of wastes
or other matter.
ARTICLE 16
SETTLEMENT OF DISPUTES
1 Any disputes regarding the interpretation or application of
this Protocol shall be resolved in the first instance through
negotiation, mediation or conciliation, or other peaceful means
chosen by parties to the dispute.
2 If no resolution is possible within twelve months after one
Contracting Party has notified another that a dispute exists
between them, the dispute shall be settled, at the request of a
party to the dispute, by means of the Arbitral Procedure set forth
in Annex 3, unless the parties to the dispute agree to use one of
the procedures listed in paragraph 1 of Article 287 of the 1982
United Nations Convention on the Law of the Sea. The parties to
the dispute may so agree, whether or not they are also States
Parties to the 1982 United Nations Convention on the Law of
the Sea.
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ข้อ 15
ความรับผิดชอบและความรับผิด
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของรัฐอื่นหรือต่อพื้นที่สิ่งแวดล้อมส่วน
อื่น ๆ รัฐภาคีต้องด้าเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวกับความรับผิด
ที่เกิดจากการทิ้งหรือการเผาวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอื่นทุกประเภทในทะเล
ข้อ 16
การระงับข้อพิพาท
1 ข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้พิธีสารนี้จะถูกระงับ
ในขั้นแรกโดยการเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม หรือวิธีการอื่นใด
โดยสันติที่เลือกโดยคู่ภาคีที่มีข้อพิพาท
2 หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายในสิบสองเดือนหลังจากที่รัฐภาคี
ฝ่ายหนึ่งได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามค้าขอของคู่ภาคี
ฝ่ า ยหนึ่ ง ในข้ อ พิ พ าท ข้ อ พิ พ าทนั้ น จะระงั บ โดยการใช้ ก ระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการตามที่ ระบุ ไว้ในภาคผนวก 3 เว้นแต่คู่ภาคี ที่ มีข้อพิ พาท
จะตกลงกั นใช้ กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ งที่ ระบุ ไว้ ในวรรค 1 ของ
ข้อ 287 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982
ทั้งนี้ ไม่ว่ารัฐที่มีข้อพิพาทนั้นจะเป็นภาคีในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทางทะเลหรือไม่ก็ตาม
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3 In the event an agreement to use one of the procedures
listed in paragraph 1 of Article 287 of the 1982 United Nations
Convention on the Law of the Sea is reached, the provisions
set forth in Part XV of that Convention that are related to the
chosen procedure would also apply, mutatis mutandis.
4 The twelve month period referred to in paragraph 2
may be extended for another twelve months by mutual
consent of the parties concerned.
5 Notwithstanding paragraph 2, any State may, at the time
it expresses its consent to be bound by this Protocol, notify
the Secretary-General that, when it is a party to a dispute
about the interpretation or application of article 3. 1 or 3. 2,
its consent will be required before the dispute may be settled
by means of the Arbitral Procedure set forth in Annex 3.
ARTICLE 17
INTERNATIONAL CO-OPERATION
Contracting Parties shall promote the objectives of this
Protocol within the competent international organizations.
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3 กรณี ที่สามารถตกลงกัน ที่จะใช้ กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
ตามที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อ 287 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 แล้ วนั้ น บทบัญญั ติ ที่ก้าหนดไว้ ในส่วนที่
15 ของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เลือกไว้ จะถูกน้ามาบังคับ
ใช้แก่กรณีนี้โดยอนุโลม
4 ระยะเวลาสิ บ สองเดื อ นที่ อ้ างถึ งในวรรค 2 อาจขยายเพิ่ ม ได้ อี ก
สิบสองเดือน โดยความยินยอมร่วมกันของคู่ภาคีที่เกี่ยวข้อง
5 แม้ว่าวรรค 2 จะก้าหนดไว้ประการใด รัฐใดๆอาจแจ้งให้เลขาธิการ
ทราบตั้งแต่ก ารแสดงความยิ น ยอมที่ จ ะผู กผั น ตามพิ ธีส ารนี้ เมื่ อรัฐ นั้ น
เกิดเป็นฝ่ายในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใช้ข้อ 3.1 หรือ 3.2
รั ฐ นั้ น จะต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมก่ อ นที่ ข้ อ พิ พ าทอาจถู ก ตั ด สิ น ด้ ว ย
กระบวนการอนุญาโตตุลาการในภาคผนวก 3

ข้อ 17
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
รัฐภาคีจะส่งเสริมความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ของพิธีสารนี้ภายใต้
องค์การระหว่างประเทศที่มีอ้านาจ
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ARTICLE 18
MEETINGS OF CONTRACTING PARTIES
1
Meetings of Contracting Parties or Special Meetings of
Contracting Parties shall keep under continuing review the
implementation of this Protocol and evaluate its effectiveness
with a view to identifying means of strengthening action,
where necessary, to prevent, reduce and where practicable
eliminate pollution caused by dumping and incineration at sea
of wastes or other matter. To these ends, Meetings of Contracting
Parties or Special Meetings of Contracting Parties may:
.1 review and adopt amendments to this Protocol in
accordance with articles 21 and 22;
.2 establish subsidiary bodies, as required, to consider
any matter with a view to facilitating the effective
implementation of this Protocol;
.3 invite appropriate expert bodies to advise the Contracting
Parties or the Organization on matters relevant to this Protocol;
.4 promote co- operation with competent international
organizations concerned with the prevention and control of
pollution;
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ข้อ 18
การประชุมรัฐภาคี
1 การประชุมรัฐภาคีหรือการประชุมพิเศษรัฐภาคี จะต้องมีการติดตาม
ทบทวน และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามพิ ธี ส ารนี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
มีการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อระบุ วิธีการปฏิ บัติ ที่จ้า ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ในการป้องกัน การลด และการก้าจัดมลภาวะเท่าที่เป็นไปได้
ซึ่ ง เกิ ด จากการทิ้ ง และการเผาวั ส ดุ เหลื อ ใช้ แ ละวั ส ดุ อ ย่ า งอื่ น ในทะเล
โดยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ การประชุมรัฐภาคีหรือการประชุมพิเศษ
รัฐภาคีอาจ
.1 ทบทวนและรับเอาข้อแก้ไขพิธีสารที่สอดคล้องกับข้อ 21 และ
ข้อ 22
.2 จั ด ตั้ ง องค์ ก รย่ อ ยตามความจ้ า เป็ น เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งใด ๆ
เพื่ออ้านวยความสะดวกต่อการอนุวัติการพิธีสารนี้ให้มีประสิทธิภาพ
.3 เชิ ญ องค์ กรผู้ เชี่ ยวชาญที่ เหมาะสมเพื่ อให้ ค้ าแนะน้ าแก่ รั ฐภาคี
หรือองค์การในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพิธีสารนี้
.4 ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารระหว่ างประเทศที่ มี อ้ านาจ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันและ การควบคุมมลภาวะ
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.5 consider the information made available pursuant to
article 9.4;
.6 develop or adopt, in consultation with competent
international organizations, procedures referred to in article 8. 2,
including basic criteria for determining exceptional and emergency
situations, and procedures for consultative advice and the safe
disposal of matter at sea in such circumstances;
.7 consider and adopt resolutions; and
.8 consider any additional action that may be required.
2 The Contracting Parties at their first Meeting shall establish
rules of procedure as necessary.
ARTICLE 19
DUTIES OF THE ORGANIZATION
1 The Organization shall be responsible for Secretariat duties
in relation to this Protocol. Any Contracting Party to this Protocol
not being a member of this Organization shall make an
appropriate contribution to the expenses incurred by the
Organization in performing these duties.
2 Secretariat duties necessary for the administration of this
Protocol include:
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.5 พิจารณาข้อมูลที่ปรากฏตามข้อ 9.4
.6 พัฒนาหรือรับน้ามาใช้ โดยการหารือกับองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีอ้านาจถึงกระบวนการที่อ้างถึงในข้อ 8.2 รวมถึงหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน
ส้าหรับการก้าหนดสถานการณ์พิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉิน และกระบวนการ
ให้ค้าแนะน้าเชิงหารือ และการทิ้งวัสดุในทะเลอย่างปลอดภัยในสถานการณ์
ดังกล่าว
.7 พิจารณาและรับมติที่ประชุม และ
.8 พิจารณาด้าเนินการเพิ่มเติมตามที่จ้าเป็น
2 ในการประชุ ม ครั้ ง แรก รั ฐ ภาคี จ ะก้ า หนดระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
การประชุมได้ตามความจ้าเป็น
ข้อ 19
หน้าที่ขององค์การ
1 องค์การจะรับผิ ดชอบหน้ าที่เลขาธิการในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีสารนี้
โดยรัฐภาคีในพิธีสารนี้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ขององค์การ จะให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ
2 หน้าที่ของเลขาธิการที่จ้าเป็นต่อการบริหารพิธีสารนี้ รวมถึง
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.1 convening Meetings of Contracting Parties once per
year, unless otherwise decided by Contracting Parties, and
Special Meetings of Contracting Parties at any time on the
request of two-thirds of the Contracting Parties;
.2 providing advice on request on the implementation of
this Protocol and on guidance and procedures developed
thereunder;
.3 considering enquiries by, and information from Contracting
Parties, consulting with them and with the competent
international organizations, and providing recommendations to
Contracting Parties on questions related to, but not specifically
covered by, this Protocol;
.4 preparing and assisting, in consultation with Contracting
Parties and the competent international organizations, in the
development and implementation of procedures referred to in
article 18.6.;
.5 conveying to the Contracting Parties concerned all
notifications received by the Organization in accordance with
this Protocol; and
.6 preparing, every two years, a budget and a financial
account for the administration of this Protocol which shall be
distributed to all Contracting Parties.
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.1 จัดการประชุมรัฐ ภาคีปี ละ 1 ครั้ง เว้น แต่ การประชุมรัฐ ภาคี
และการประชุมพิเศษรัฐภาคี จะก้าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาใดก็ได้ตาม
ค้าร้องขอโดยสองในสามของรัฐภาคี
.2 ให้ ค้าแนะน้ าตามค้าร้องขอว่าด้วยการอนุวัติการของพิ ธีสารนี้
ค้าแนะน้า และกระบวนการที่พัฒนาภายใต้พิธีสาร
.3 พิจารณาค้าถามหรือข้อมูลจากรัฐภาคี โดยปรึกษากับรัฐภาคีและ
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ มี อ้ านาจและให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ รั ฐ ภาคี ต่ อ
ค้าถามที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้พิธีสารนี้โดยเฉพาะ
.4 จัดเตรียมและช่วยเหลือโดยหารือกับรัฐภาคีและองค์การระหว่าง
ประเทศที่ มี อ้ านาจ ในการพั ฒ นาและอนุ วั ติ ก ารกระบวนการที่ อ้ างถึ ง
ในข้อ 18.1.6
.5 แจ้ ง รั ฐ ภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งทราบเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง เตื อ นที่ ไ ด้ รั บ
จากองค์การตามพิธีสารนี้ และ
.6 จั ด ท้ า รายงานงบประมาณและงบการเงิ น ทุ ก สองปี ส้ า หรั บ
การบริหารพิธีสารนี้ซึ่งจะส่งให้ทุกรัฐภาคี
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3 The Organization shall, subject to the availability of
adequate resources, in addition to the requirements set out
in article 13.2.3.
.1 collaborate in assessments of the state of the marine
environment; and
.2 co-operate with competent international organizations
concerned with the prevention and control of pollution.
ARTICLE 20
ANNEXES
Annexes to this Protocol form an integral part of this Protocol.
ARTICLE 21
AMENDMENT OF THE PROTOCOL
1 Any Contracting Party may propose amendments to the
articles of this Protocol. The text of a proposed amendment
shall be communicated to Contracting Parties by the Organization
at least six months prior to its consideration at a Meeting
of Contracting Parties or a Special Meeting of Contracting Parties.
2 Amendments to the articles of this Protocol shall be
adopted by a two- thirds majority vote of the Contracting Parties
which are present and voting at the Meeting of Contracting
Parties or Special Meeting of Contracting Parties designated
for this purpose.
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3 องค์ การจะต้ องด้ าเนิ นภายใต้ ทรั พยากรที่ เพี ยงพอ นอกเหนื อจาก
ที่ก้าหนดภายใต้ข้อ 13.2.3 ดังนี้
.1 การร่ ว มมื อ ของรั ฐ ในการประเมิ น สถานะของสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางทะเล และ
.2 ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารระหว่างประเทศที่ มี อ้ านาจที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
การป้องกันและการควบคุมมลภาวะ
ข้อ 20
ภาคผนวก
ภาคผนวกของพิธีสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีสาร
ข้อ 21
การแก้ไขพิธีสาร
1 รัฐภาคีใดอาจเสนอแก้ไขข้อบทในพิธีสารนี้ โดยองค์การจะแจ้งเวียน
ตัวบทข้อเสนอแก้ไขให้รัฐภาคีทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือน ก่อนที่จะ
ท้าการพิจารณาในที่ประชุมรัฐภาคีหรือที่ประชุมพิเศษรัฐภาคี
2 ข้อแก้ไขในข้อบทของพิธีสารนี้จะได้รับการรับรองโดยเสียงข้างมาก
สองในสามของรัฐภาคีที่เข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมรัฐภาคีหรือ
ที่ประชุมพิเศษรัฐภาคีที่จัดขึ้นเพื่อความมุ่งประสงค์นี้
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3 An amendment shall enter into force for the Contracting
Parties which have accepted it on the sixtieth day after two- thirds
of the Contracting Parties shall have deposited an instrument
of acceptance of the amendment with the Organization.
Thereafter the amendment shall enter into force for any other
Contracting Party on the sixtieth day after the date on which that
Contracting Party has deposited its instrument of acceptance of the
amendment.
4 The Secretary-General shall inform Contracting Parties of
any amendments adopted at Meetings of Contracting Parties
and of the date on which such amendments enter into force
generally and for each Contracting Party.
5 After entry into force of an amendment to this
Protocol, any State that becomes a Contracting Party to this
Protocol shall become a Contracting Party to this Protocol
as amended, unless two-thirds of the Contracting Parties present
and voting at the Meeting or Special Meeting of Contracting
Parties adopting the amendment agree otherwise.
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3 ข้อแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ส้าหรับรัฐภาคีที่ได้ท้าการรับรอง ในวันที่
หกสิ บ ภายหลั ง จากที่ ส องในสาม ของรั ฐ ภาคี ได้ ม อบตราสารยอมรั บ
ข้อแก้ไขให้แก่องค์การ หลังจากนั้นข้อแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ส้าหรับรัฐภาคีอื่น
ในวันที่หกสิบภายหลังจากวันที่รัฐภาคีนั้นได้มอบตราสารยอมรับข้อแก้ไข
4 เลขาธิการจะแจ้งให้รัฐภาคีทราบถึงข้อแก้ไขใด ๆ ที่รับรองในที่ประชุม
รั ฐ ภาคี แ ละวัน ที่ ซึ่ งข้ อ แก้ ไขดั งกล่ า วจะมี ผ ลใช้ บั งคั บ โดยทั่ ว ไปส้ าหรั บ
แต่ละรัฐภาคี
5 ภายหลังจากที่ข้อแก้ไขพิธีสารมีผลใช้บังคับ รัฐใดที่เป็นรัฐภาคี ของ
พิธีสารนี้จะเป็ นรัฐภาคีพิธีสารนี้ ตามแก้ไข เว้นแต่สองในสามของรัฐภาคี
ที่เข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนเสี ยงในที่ประชุมรัฐภาคี หรือที่ประชุม
พิเศษรัฐภาคีที่รับเอาข้อแก้ไขได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
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ARTICLE 22
AMENDMENT OF THE ANNEXES
1 Any Contracting Party may propose amendments to the
Annexes to this Protocol. The text of a proposed amendment
shall be communicated to Contracting Parties by the Organization
at least six months prior to its consideration at a Meeting of
Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties.
2 Amendments to the Annexes other than Annex 3 will
be based on scientific or technical considerations and may
take into account legal, social and economic factors as
appropriate. Such amendments shall be adopted by a twothirds majority vote of the Contracting Parties present and
voting at a Meeting of Contracting Parties or Special Meeting
of Contracting Parties designated for this purpose.
3 The Organization shall without delay communicate to
Contracting Parties amendments to the Annexes that have
been adopted at a Meeting of Contracting Parties or Special
Meeting of Contracting Parties.
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ข้อ 22
การแก้ไขภาคผนวก
1 รั ฐ ภาคี ใดอาจเสนอขอแก้ ไขภาคผนวกพิ ธีส ารนี้ ได้ โดยองค์ ก าร
จะแจ้งเวียนตัวบทข้อเสนอแก้ไขให้ รัฐภาคีล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือนก่อน
มีการพิจารณาโดยที่ประชุมรัฐภาคีหรือที่ประชุมพิเศษรัฐภาคี
2 ข้อแก้ไขภาคผนวกนอกเหนือจากภาคผนวก 3 จะอยู่บ นพื้นฐาน
ข้อพิ จ ารณาทางวิท ยาศาสตร์ ห รื อ ทางเทคนิ ค และอาจค้ านึงถึงปั จ จั ย
ทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ ตามความเหมาะสม ข้อแก้ไขดังกล่าว
จะต้องได้รับ การรับ รองโดยคะแนนเสีย งข้างมากสองในสามของรัฐ ภาคี
ที่เข้าร่วมลงคะแนนเสียงในที่ประชุม รัฐภาคีหรือที่ประชุมพิเศษรัฐภาคีที่
จัดขึ้นเพื่อความมุ่งประสงค์นี้
3 องค์การจะสื่อสารให้รัฐภาคีทราบโดยไม่ชักช้าถึงข้อแก้ไขภาคผนวก
ที่ได้รับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีหรือที่ประชุมพิเศษรัฐภาคี
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4 Except as provided in paragraph 7, amendments to the
Annexes shall enter into force for each Contracting Party
immediately on notification of its acceptance to the Organization
or 100 days after the date of their adoption at a Meeting of
Contracting Parties, if that is later, except for those Contracting
Parties which before the end of the 100 days make a
declaration that they are not able to accept the amendment at
that time. A Contracting Party may at any time substitute an
acceptance for a previous declaration of objection and the
amendment previously objected to shall thereupon enter
into force for that Contracting Party.
5 The Secretary-General shall without delay notify Contracting
Parties of instruments of acceptance or objection deposited
with the Organization.
6 A new Annex or an amendment to an Annex which is related
to an amendment to the articles of this Protocol shall not enter
into force until such time as the amendment to the articles of
this Protocol enters into force.
7 With regard to amendments to Annex 3 concerning the
Arbitral Procedure and with regard to the adoption and entry
into force of new Annexes the procedures on amendments to
the articles of this Protocol shall apply.
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4 เว้นแต่ที่ก้าหนดไว้ในย่อหน้า (วรรค) 7 ข้อแก้ไขภาคผนวก จะมีผลใช้
บังคับกับรัฐภาคีแต่ละฝ่ายในทันทีเมื่อได้แจ้ง มติเห็นชอบต่อองค์การ หรือ
100 วันหลังจากวันที่ได้รับรอง ณ ที่ประชุมรัฐภาคี หากวันนั้นมาทีหลั ง
ยกเว้นรัฐภาคีที่ได้แถลงว่าไม่สามารถรับข้อแก้ไขนี้ได้ก่อนสิ้นสุด 100 วัน
รั ฐ ภาคี อ าจแทนที่ ค้ าคั ด ค้ านก่ อ นหน้ านี้ ด้ ว ยมติ เห็ น ชอบและข้ อ แก้ ไข
ที่ถูกคัดค้านก่อนหน้านี้จะมีผลใช้บังคับส้าหรับภาคีนั้น
5 เลขาธิการจะแจ้งให้รัฐภาคีทราบโดยไม่ชักช้าถึงตราสารยอมรับหรือ
ตราสารคัดค้านที่มอบให้แก่องค์การ
6 ภาคผนวกใหม่ ห รื อ ข้ อแก้ ไขภาคผนวกซึ่ งเกี่ย วข้ อ งกั บ การแก้ไข
ข้อบทในพิธีสารจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าข้อแก้ไขพิธีสารจะมีผลบังคับใช้
7 ขั้นตอนว่าด้วยข้อแก้ไขของข้อบทในพิธีสารจะใช้บังคับกับข้อแก้ไข
ในภาคผนวก 3 ว่ า ด้ ว ยขั้ น ตอนกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการและ
การรับรองและการมีผลบังคับใช้ของภาคผนวกใหม่
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ARTICLE 23
RELATIONSHIP BETWEEN THE PROTOCOL AND THE
CONVENTION
This Protocol will supersede the Convention as between
Contracting Parties to this Protocol which are also Parties to
the Convention.
ARTICLE 24
SIGNATURE, RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND
ACCESSION
1 This Protocol shall be open for signature by any State
at the Headquarters of the Organization from 1 April 1997
to 31 March 1998 and shall thereafter remain open for
accession by any State.
2 States may become Contracting Parties to this Protocol by:
.1 signature not subject to ratification, acceptance or
approval; or
.2 signature subject to ratification, acceptance or approval,
followed by ratification, acceptance or approval; or
.3 accession.
3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be
effected by the deposit of an instrument to that effect with
the Secretary-General.
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ข้อ 23
ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีสารและอนุสัญญา
พิ ธี ส ารนี้ จ ะมี ผ ลเหนื อ อนุ สั ญ ญาระหว่ า งรัฐ ภาคี ข องพิ ธี ส ารนี้
ซึง่ ต่างก็เป็นรัฐภาคีในอนุสญ
ั ญา

ข้อ 24
การลงนาม การให้สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ และ
ภาคยานุวัติ
1 พิธีสารนี้จะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐใด ๆ ณ ส้านักงานใหญ่ของ
องค์การตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1997 ถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 1998
และภายหลังจากนั้นจะเปิดให้มีการภาคยานุวัติโดยรัฐใด ๆ
2 รัฐใด ๆ อาจเป็นภาคีในพิธีสารนี้ได้ โดย
.1 การลงนามซึ่ งไม่ ขึ้ น อยู่ กั บ การให้ สั ต ยาบั น การยอมรั บ หรื อ
การให้ความเห็นชอบ
.2 การลงนามซึ่งขึ้นอยู่กับการให้สัตยาบัน การยอมรับ หรือ การให้
ความเห็นชอบตามด้วยการให้ สัตยาบัน การยอมรับ การให้ความเห็นชอบ
หรือ
.3 การภาคยานุวัติ
3 การให้ สั ตยาบั น การยอม รั บ การให้ ค วาม เห็ น ช อบ ห รื อ
การภาคยานุ วั ติ สามารถกระท้ า ได้ โ ดยมอบตราสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
เลขาธิการ
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ARTICLE 25
ENTRY INTO FORCE
1 This Protocol shall enter into force on the thirtieth day
following the date on which:
.1 at least 26 States have expressed their consent to be
bound by this Protocol in accordance with article 24; and
.2 at least 15 Contracting Parties to the Convention are
included in the number of States referred to in paragraph 1.1.
2 For each State that has expressed its consent to be bound
by this Protocol in accordance with article 24 following the date
referred to in paragraph 1, this Protocol shall enter into force on
the thirtieth day after the date on which such State expressed its
consent.
ARTICLE 26
TRANSITIONAL PERIOD
1 Any State that was not a Contracting Party to the Convention
before 31 December 1996 and that expresses its consent
to be bound by this Protocol prior to its entry into force or
within five years after its entry into force may, at the time
it expresses its consent, notify the Secretary- General that, for
reasons described in the notification, it will not be able to comply
with specific provisions of this Protocol other than those provided
in paragraph 2, for a transitional period that shall not exceed that
described in paragraph 4
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ข้อ 25
การมีผลใช้บังคับ
1

พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบหลังจากวันที่ก้าหนดคือ
.1 อย่ างน้ อย 26 รั ฐได้ แสดงความยิ นยอมที่ จะผู กพั นตามพิ ธี สาร
ตามข้อ 24 และ
.2 อย่ างน้อย 15 รัฐภาคีของอนุสั ญญารวมอยู่ในจ้านวนรัฐที่ อ้างถึง
ในวรรค 1.1
2 ส้าหรับแต่ละรัฐที่ได้แสดงความยินยอมที่จะผูกพันโดยพิธีสารตาม
ข้ อ 24 ภายหลั งจากวัน ที่ อ้ า งถึ งในวรรค 1 พิ ธี ส ารนี้ จ ะมี ผ ลใช้ บั งคั บ
ในวันที่สามสิบหลังจากวันที่รัฐดังกล่าวได้แสดงความยินยอม

ข้อ 26
ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่าน
1 รัฐใดที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาก่อนวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1996
และได้แสดงเจตนายิน ยอมที่จะผูกพันตามพิธีสารก่อนการมีผลใช้บังคับ
ของพิธีสารหรือภายในห้ าปีห ลังจากมีผลใช้บังคับนับจากเวลาที่ได้แสดง
เจตนายินยอมที่จะผูกพัน อาจแจ้งเลขาธิการในเวลาที่แสดงเจตนายินยอม
ถึ ง เหตุ ผ ลที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายในค้ า ประกาศ ว่ า รั ฐ นั้ น ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต าม
บางบทบั ญ ญั ติ เฉพาะของพิ ธีส ารนอกเหนื อ จากที่ ก้าหนดไว้ในวรรค 2
ส้ า หรั บ ระยะเวลาในการเปลี่ ย นผ่ า นจะไม่ เกิ น ระยะเวลาที่ ก้ า หนดไว้
ในวรรค 4
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2 No notification made under paragraph 1 shall affect the
obligations of a Contracting Party to this Protocol with respect
to incineration at sea or the dumping of radioactive wastes or
other radioactive matter.
3 Any Contracting Party to this Protocol that has notified the
Secretary-General under paragraph 1 that, for the specified
transitional period, it will not be able to comply, in part or in
whole, with article 4. 1 or article 9 shall nonetheless during that
period prohibit the dumping of wastes or other matter for which
it has not issued a permit, use its best efforts to adopt
administrative or legislative measures to ensure that issuance of
permits and permit conditions comply with the provisions of
Annex 2, and notify the Secretary-General of any permits issued.
4 Any transitional period specified in a notification made
under paragraph 1 shall not extend beyond five years after
such notification is submitted.
5 Contracting Parties that have made a notification under
paragraph 1 shall submit to the first Meeting of Contracting
Parties occurring after deposit of their instrument of ratification,
acceptance, approval or accession a programme and timetable
to achieve full compliance with this Protocol, together with
any requests for relevant technical co- operation and assistance
in accordance with article 13 of this Protocol.
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2 ไม่มีการแจ้งใดภายใต้วรรค 1 ซึ่งจะกระทบต่อพันธกรณีของรัฐภาคี
ในพิธีสารที่เกี่ยวข้องกับการเผา ในทะเลหรือการทิ้งกากกัมมันตภาพรังสี
หรือสารกัมมันตภาพรังสี
3 รั ฐ ภาคี ใ ด ๆ ในพิ ธี ส ารซึ่ ง ได้ แ จ้ ง ต่ อ เลขาธิ ก ารภายใต้ วรรค 1
ว่าในช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านรัฐนั้นไม่สามารถปฏิบัติตามทั้งหมด
หรือบางส่วนในข้อ 4.1 หรือข้อ 9 จะห้ามการทิ้งวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอื่น
ที่ ไม่ ได้ ออกใบอนุ ญ าต ให้ ใช้ค วามพยายามดีที่ สุ ด ในการออกมาตรการ
ทางปกครองหรือกฎหมายเพื่อประกันว่าการออกใบอนุญาตและเงื่อนไข
ใบอนุญาตปฏิบัติตามบทบัญญัติของภาคผนวก 2 และแจ้งให้เลขาธิการ
ทราบถึงใบอนุญาตที่ได้ออกไป
4 ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านที่ก้าหนดไว้ในหนังสือแจ้งตามวรรค 1
จะไม่เกินห้าปีหลังจากที่ได้แจ้ง
5 รั ฐ ภาคี ที่ ด้ า เนิ น การแจ้ ง ภายใต้ ว รรค 1 จะเสนอแผนงานและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติตามพิธีสารอย่างสมบูรณ์ ในการประชุมรัฐภาคี
ครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการมอบสัตยาบันสาร การยอมรับ การเห็นชอบ
หรื อ การภาคยานุ วัติ พร้ อ มทั้ งข้ อ เรี ย กร้ อ งใด ๆ ส้ าหรั บ ความร่ ว มมื อ
ทางเทคนิคและความช่วยเหลือตามข้อ 13 ของพิธีสาร
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6 Contracting Parties that have made a notification under
paragraph 1 shall establish procedures and mechanisms for
the transitional period to implement and monitor submitted
programmes designed to achieve full compliance with this
Protocol. A report on progress toward compliance shall be
submitted by such Contracting Parties to each Meeting of
Contracting Parties held during their transitional period for
appropriate action.
ARTICLE 27
WITHDRAWAL
1 Any Contracting Party may withdraw from this Protocol
at any time after the expiry of two years from the date on which
this Protocol enters into force for that Contracting Party.
2 Withdrawal shall be affected by the deposit of an
instrument of withdrawal with the Secretary-General.
3 A withdrawal shall take effect one year after receipt
by the Secretary- General of the instrument of withdrawal or
such longer period as may be specified in that instrument.

66

6 รัฐภาคีที่ด้าเนินการแจ้งภายใต้วรรค 1 จะก้าหนดกระบวนการและ
กลไกส้ าหรั บ ระยะเวลาในการเปลี่ ย นผ่ า นเพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามและติ ด ตาม
ตรวจสอบแผนงานที่ ได้ เสนอไปออกแบบเพื่ อ การอนุ วั ติ ก ารพิ ธี ส าร
โดยรั ฐ ภาคี ดั ง กล่ าวจะรายงานความคื บ หน้ า ต่ อ การอนุ วั ติ ก ารพิ ธีส าร
ในแต่ละการประชุมรัฐภาคีซึ่งจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่าน
เพื่อก้าหนดการด้าเนินการที่เหมาะสม

ข้อ 27
การถอนตัว
1 รัฐภาคีใดอาจถอนตัวจากพิธีสารนี้ไม่ว่าในเวลาใดภายหลังจากสองปี
นับจากวันที่พิธีสารนี้มีผลใช้บังคับกับรัฐภาคีนั้น
2 การถอนตัวจะมีผลโดยการมอบตราสารถอนตัวให้แก่เลขาธิการ
3 การถอนตัวจะมีผลภายหลังจากหนึ่งปีนับจากวันที่ เลขาธิการได้รับ
ตราสารถอนตัวหรืออาจนานกว่านั้นตามที่ระบุในสารนั้น
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ARTICLE 28
DEPOSITARY
1 This Protocol shall be deposited with the SecretaryGeneral.
2 In addition to the functions specified in articles 10.5,16.5,
21.4, 22.5 and 26.5, the Secretary-General shall:
.1 inform all States which have signed this Protocol or
acceded thereto of:
.1 each new signature or deposit of an instrument
of ratification, acceptance, approval or accession, together
with the date thereof;
.2 the date of entry into force of this Protocol; and
.3 the deposit of any instrument of withdrawal from
this Protocol together with the date on which it was received
and the date on which the withdrawal takes effect;
.2 transmit certified copies of this Protocol to all States
which have signed this Protocol or acceded thereto.
3 As soon as this Protocol enters into force, a certified true
copy thereof shall be transmitted by the Secretary-General
to the Secretariat of the United Nations for registration and
publication in accordance with Article 102 of the Charter of
the United Nations.
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ข้อ 28
ผู้เก็บรักษา
1 พิธีสารนี้จะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ
2 นอกเหนื อ จากภารกิ จ ที่ ร ะบุ ไว้ในข้ อ 10.5, 16.5, 21.4, 22.5
และ 26.5 เลขาธิการจะ
.1 แจ้งให้ทุกรัฐที่ได้ลงนามในพิธีสารหรือภาคยานุวัติสารทราบถึง
.1 รั ฐ ผู้ ล งนามใหม่ ห รือ ได้ มอบสั ต ยาบั น สาร ตราสารยอมรับ
ตราสารเห็ น ชอบ หรือภาคยานุ วัติส าร พร้อมทั้งวันที่ ในการด้าเนินการ
ดังกล่าว
.2 วันที่พิธีสารมีผลใช้บังคับ และ
.3 การมอบตราสารถอนตัวจากพิธีสารพร้อมทั้งวันที่ ซึ่งได้รับ
และวันที่ซง่ึ การถอนตัวมีผล
.2 ส่ งส้ า เนาที่ รั บ รองความถู ก ต้ อ งของพิ ธี ส ารให้ แ ก่ ทุ ก รั ฐ ซึ่ ง ได้
ลงนามในพิธีสารหรือภาคยานุวัติสารนี้
3 ในทัน ทีที่พิธีส ารมีผ ลใช้บั งคับ เลขาธิการจะส่งส้าเนาถูกต้องของ
พิธีสารให้แก่เลขาธิการสหประชาชาติเพื่อลงทะเบียนและตีพิมพ์เผยแพร่
ตามข้อ 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ
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ARTICLE 29
AUTHENTIC TEXTS
This Protocol is established in a single original in the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each
text being equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized
by their respective Governments for that purpose have signed
this Protocol.
DONE AT LONDON, this seventh day of November, one thousand
nine hundred and ninety-six.
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ข้อ 29
ตัวบทที่ถูกต้องแท้จริง
พิธีสารนี้ท้าขึ้นเป็นต้นฉบับชุดเดียวในภาษาอารบิค ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่ ง เศส ภาษารั ส เซี ย ภาษาสเปน โดยพิ ธี ส ารแต่ ล ะฉบั บ มี
ความถูกต้องเท่าเทียมกัน
เพื่ อ เป็ น พยานแห่ ง การนี้ ผู้ ล งนามข้ า งท้ า ยล่ า งซึ่ ง ได้ รั บ มอบอ้ า นาจ
เพื่อการนี้โดยรัฐบาลของตนได้ลงนามในพิธีสารนี้
ท้า ณ ลอนดอน วันที่ ๗ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๖
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ANNEX 1
WASTES OR OTHER MATTER THAT MAY BE CONSIDERED FOR
DUMPING
1 The following wastes or other matter are those that may
be considered for dumping being mindful of the Objectives and
General Obligations of this Protocol set out in articles 2 and 3:
.1 dredged material;
.2 sewage sludge;
.3 fish waste, or material resulting from industrial fish
processing operations;
.4 vessels and platforms or other man-made structures at sea;
.5 inert, inorganic geological material;
.6 organic material of natural origin; and
.7 bulky items primarily comprising iron, steel, concrete and
similarly unharmful materials for which the concern is
physical impact, and limited to those circumstances where such
wastes are generated at locations, such as small islands with
isolated communities, having no practicable access to disposal
options other than dumping.
.8 carbon dioxide streams from carbon dioxide capture
processes for sequestration.
*Adopted on 2 November 2006 by the 1st meeting of LP/LC, resolution LP.
1(1). Amendments entered into force on 10 February 2007 except for those
contracting parties which until that date had submitted a declaration of
non-acceptance pursuant to article 22, paragraph 4 of Protocol.
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ภาคผนวก 1
วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่นที่อาจพิจารณาเพื่อการนาไปทิ้ง
1 วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่นต่อไปนี้อาจพิจารณาเพื่อการน้าไปทิ้ง
โดยค้ า นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละพั น ธกรณี ทั่ ว ไปของพิ ธี ส ารที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อ 2 และ 3
.1 วัสดุที่ขุดลอก
.2 กากตะกอนน้้าเสีย
.3 เศษวัสดุหรือวัสดุอินทรีย์ที่เกิดจากการด้าเนินอุตสาหกรรมประมง
แปรรูป
.4 เรือและแท่น ลอยน้้ าหรือโครงสร้างอย่างอื่นในทะเลที่ส ร้างขึ้น
โดยมนุษย์
.5 ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรีย์สารเฉื่อย
.6 วัสดุอินทรีย์จากธรรมชาติ และ
.7 วัตถุขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเหล็ก เหล็กกล้ า คอนกรีต และ
วัสดุลักษณะคล้ายกันที่ไม่มีอันตรายในทางกายภาพและจ้ากัดอยู่เฉพาะ
สถานการณ์ซึ่งวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นเกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ เช่น เกาะขนาดเล็ก
ที่มีชุมชนที่ห่างไกลซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นส้าหรับการก้าจัดนอกจากการทิ้ง
.8 กระแสคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการดักจับ และกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์
*ได้รับการรับรองในวันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ในการประชุมรัฐภาคี LP/LC
ตามมติ ที่ LP. 1(1) ประเด็ น แก้ ไ ขดั งกล่ า วมี ผ ลบั งคั บ ใช้ กั บ รั ฐ ภาคี ตั้ งแต่ วั น ที่
10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007 ยกเว้นบางรัฐภาคีที่ได้แถลงไม่ยอมรับการแก้ไขก่อนถึง
วันที่มีผลบังคับตามข้อ 22 วรรค 4 ของพิธีสารนี้
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2 The wastes or other matter listed in paragraphs 1.4 and 1.7
may be considered for dumping, provided that material capable
of creating floating debris or otherwise contributing to pollution
of the marine environment has been removed to the maximum
extent and provided that the material dumped poses no serious
obstacle to fishing or navigation.
3
Notwithstanding the above, materials listed in paragraphs
1.1 to 1.7 containing levels of radioactivity greater than de minimis
(exempt) concentrations as defined by the IAEA and adopted by
Contracting Parties, shall not be considered eligible for dumping;
provided further that within 25 years of 20 February 1994, and at
each 25 year interval thereafter, Contracting Parties shall complete
a scientific study relating to all radioactive wastes and other
radioactive matter other than high level wastes or matter, taking
into account such other factors as Contracting Parties consider
appropriate and shall review the prohibition on dumping of such
substances in accordance with the procedures set forth in article
22.
4 Carbon dioxide streams referred to in paragraph 1.8 may
only be considered for dumping, if:
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2
วัส ดุ เหลื อ ใช้ ห รื อ วัส ดุ อ ย่ า งอื่ น ที่ ร ะบุ ในย่ อ หน้ า 1.4 และ 1.7
อาจพิ จ ารณาส้ าหรั บ การน้ าไปทิ้ ง โดยมี เงื่อนไขว่าวัส ดุ ที่ก ลายเป็ น เศษ
ลอยน้้าหรือมีส่วนท้าให้ เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ถูกก้าจัด
ออกไปในปริม าณมากที่ สุ ดเท่าที่จะท้าได้โดยที่วัส ดุที่น้ าไปทิ้ งจะไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการท้าประมงหรือการเดินเรือ
3
ไม่ ว่ า วรรคก่ อ นจะบั ญ ญั ติ ไว้ ป ระการใด วั ส ดุ ที่ ระบุ ในย่ อ หน้ า
1.1 ถึง 1.8 ที่มีระดับกัมมันตภาพรังสี มากกว่าระดับความเข้มข้นต่้าสุ ด
(ยกเว้น) ตามที่องค์กร IAEA ได้ก้าหนดไว้และรับรองโดยรัฐภาคีจะไม่ถูก
พิจารณา ให้ มีความเหมาะส้าหรับการน้ าไปทิ้ง โดยมีเงื่อนไขเพิ่ มเติมว่า
ภายใน 25 ปี นั บ จาก 20 กุ ม ภาพั น ธ์ ค.ศ. 1994 และ ทุ ก ๆ 25 ปี
ภายหลั งจากนั้ น รั ฐ ภาคี จ ะท้ าการศึ กษาทางวิ ท ยาศาสตร์ ให้ แล้ วเสร็ จ
ในเรื่องกากกัมมันตภาพรังสี และสารกัมมันตภาพรังสีอื่น นอกเหนือจากวัสดุ
เหลือใช้หรือกากกัมมันตภาพรังสี ระดับสูงโดยค้านึงถึงปัจจัยอื่นที่รัฐภาคี
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าเหมาะสมและจะทบทวนการห้ ามทิ้ งสารดั งกล่ า ว
ในภาคผนวก 1 ตามวิธีการที่ก้าหนดไว้ในข้อ 22
4 กระแสก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อ้างถึงในย่อหน้า 1.8 อาจได้รับ
การพิจารณาเพื่อการทิ้งเท่านั้น ถ้า
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.1 disposal is into a sub-seabed geological formation; and
.2 they consist overwhelmingly of carbon dioxide. They
may contain incidental associated substances derived from
the source material and the capture and sequestration processes
used; and
.3 no wastes or other matter are added for the purpose
of disposing of those wastes or other matter.
ANNEX 2
ASSESSMENT OF WASTES OR OTHER MATTER THAT MAY BE
CONSIDERED FOR DUMPING
GENERAL
1 The acceptance of dumping under certain circumstances
shall not remove the obligations under this Annex to make
further attempts to reduce the necessity for dumping.
WASTE PREVENTION AUDIT
2 The initial stages in assessing alternatives to dumping
should, as appropriate, include an evaluation of:
.1 types, amounts and relative hazard of wastes generated;
.2 details of the production process and the sources of
wastes within that process; and
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.1 เป็นการก้าจัดโดยการฝังใต้พื้นทะเล และ
.2 หากกระแสก๊ า ซดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยคาร์ บ อนไดออกไซด์
เป็นส่วนมากแล้ว กระแสดั งกล่าวอาจประกอบด้วยด้วยสารอื่น ๆ ที่ได้มา
อย่างไม่ตั้งใจจากวัสดุต้นทางและกระบวนการดักจับและแยกเก็บที่ใช้ และ
.3 ไม่เพิ่มเติมวัสดุเหลือใช้หรือสารอย่างอื่นลงไปเพื่อวัตถุประสงค์
ในการก้าจัดวัสดุเหลือใช้หรือสารอย่างอื่นดังกล่าว

ภาคผนวก 2
การประเมินวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุอย่างอื่นที่อาจพิจารณาเพื่อการนาไปทิ้ง
เรื่องทั่วไป
1 การยอมรับการทิ้งในบางสถานการณ์จะไม่ยกเว้นพันธกรณีภายใต้
ภาคผนวกนี้เพื่อความพยายามในการลดความต้องการส้าหรับการทิ้ง
การตรวจติดตามการป้องกันการเกิดวัสดุเหลือใช้
2 ขั้น ตอนแรกในการประเมิ นทางเลื อ กนอกจากการทิ้งควรจะรวม
การประเมินตามความเหมาะสมของ
.1 ประเภท ปริ ม าณ และความเป็ น อั น ตรายเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
ของวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้น
.2 รายละเอียดของกระบวนการผลิตและแหล่งก้าเนิดวัสดุเหลือใช้
จากกระบวนการ และ
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.3 feasibility of the following waste reduction/prevention
techniques:
.1 product reformulation;
.2 clean production technologies;
.3 process modification;
.4 input substitution; and
.5 on-site, closed-loop recycling.
3 In general terms, if the required audit reveals that opportunities
exist for waste prevention at source, an applicant is expected to
formulate and implement a waste prevention strategy, in
collaboration with relevant local and national agencies,
which includes specific waste reduction targets and provision
for further waste prevention audits to ensure that these
targets are being met. Permit issuance or renewal decisions shall
assure compliance with any resulting waste reduction and
prevention requirements.
4 For dredged material and sewage sludge, the goal of waste
management should be to identify and control the sources of
contamination. This should be achieved through implementation
of waste prevention strategies and requires collaboration
between the relevant local and national agencies involved with
the control of point and non- point sources ofpollution. Until this
objective is met, the problems of contaminated dredged material
may be addressed by using disposal management techniques at
sea or on land.
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.3 ความเป็ น ไปได้ในการใช้เทคนิ คต่อไปนี้ในการลดหรือป้ องกั น
การเกิดวัสดุเหลือใช้
.1 การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
.2 เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
.3 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
.4 การใช้ปัจจัยทดแทน
.5 การผลิตโดยใช้ระบบรีไซเคิลแบบปิดตามจุดงาน
3 โดยทั่ ว ไป หากผลการตรวจติ ด ตามแสดงว่ ายั งมี โอกาสส้ า หรั บ
การป้ อ งกั น การเกิ ด วั ส ดุ เหลื อ ใช้ ผู้ ร้ อ งควรก้ าหนดและน้ ายุ ท ธ์ศ าสตร์
การป้องกันการเกิดวัสดุเหลือใช้มาใช้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ
และระดับ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมเป้าหมายเฉพาะการลดการเกิดวัสดุ
เหลือใช้และการจัดให้มีการตรวจติดตามการป้องกันการเกิดวัสดุเหลือใช้
เพิ่มเติมเพื่อประกันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการออกหรือการต่อ
ใบอนุ ญ าต จะต้ อ งมั่ น ใจว่ า เป็ น ไปตามข้ อ ก้ า หนดว่ า ด้ ว ยการลดและ
การป้องกันการเกิดวัสดุเหลือใช้
4 ส้ า หรั บ กากตะกอนน้้ า เสี ย และวั ส ดุ ที่ ขุ ด ลอก เป้ า หมายของ
การจัดการวัสดุเหลือใช้ควรเป็นไปเพื่อการค้นหาและควบคุมแหล่งก้าเนิด
การปนเปื้อน ซึ่งจะบรรลุโดยการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันการเกิด
วัส ดุ เหลื อใช้ และจ้ าเป็ น ต้อ งร่ว มมือกั บ หน่ วยงานระดั บชาติแ ละระดั บ
ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับ การควบคุมแหล่งก้าเนิดมลภาวะที่ไม่แน่นอนและ
แน่น อน จนกว่าจะบรรลุ เป้ าหมายนี้ ปัญหากากตะกอนน้้าเสียปนเปื้อน
อาจแก้ ไขโดยการใช้ เทคนิ ค การบริ ห ารการก้ า จั ด วั ส ดุ เหลื อ ใช้ ในทะเล
หรือทางบก
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CONSIDERATION OF WASTE MANAGEMENT OPTIONS
5 Applications to dump wastes or other matter shall
demonstrate that appropriate consideration has been given to
the following hierarchy of waste management options, which
implies an order of increasing environmental impact:
.1 re-use;
.2 off-site recycling;
.3 destruction of hazardous constituents;
.4 treatment to reduce or remove the hazardous
constituents; and
.5 disposal on land, into air and in water.
6 A permit to dump wastes or other matter shall be refused
if the permitting authority determines that appropriate opportunities
exist to re-use, recycle or treat the waste without undue risks to
human health or the environment or disproportionate costs.
The practical availability of other means of disposal should be
considered in the light of a comparative risk assessment involving
both dumping and the alternatives.
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การพิจารณาทางเลือกในการจัดการวัสดุเหลือใช้
5 การยื่นขออนุ ญาตทิ้งวัสดุเหลือใช้ห รือวัสดุอื่นต้องแสดงให้เห็นว่า
ได้ มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ทางเลื อ กการจั ด การวั ส ดุ เหลื อ ใช้ ต ามล้ า ดั บ ขั้ น
โดยแสดงถึงล้าดับของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
.1 การน้ามาใช้อีก
.2 การน้ามาใช้ใหม่นอกสถานที่
.3 การท้าลายส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
.4 การบ้าบัดเพื่อลดหรือก้าจัดส่วนประกอบที่เป็นอันตราย และ
.5 การก้าจัดบนดิน ในอากาศ และในน้้า
6 ใบอนุ ญ าตเพื่ อ ทิ้ ง วั ส ดุ เหลื อ ใช้ ห รื อ วั ส ดุ อ ย่ า งอื่ น จะถู ก ปฏิ เสธ
หากหน่ วยงานที่อนุญ าตก้าหนดว่ามีโอกาสในการน้ากลับมาใช้ รีไซเคิล
หรื อ การบ้ า บั ด วั ส ดุ เหลื อ ใช้ โ ดยปราศจากความเสี่ ย งที่ ไม่ เหมาะสม
ต่อสุขภาพมนุ ษย์ หรือสิ่ งแวดล้ อม หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สมส่วน วิธีการทิ้ง
แบบอื่นที่มีอยู่ควรได้รับการพิจารณา โดยค้านึงถึงการประเมินเปรียบเทียบ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการน้าไปทิ้งและทางเลือกที่มี
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CHEMICAL, PHYSICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES
7 A detailed description and characterization of the waste is
an essential precondition for the consideration of alternatives
and the basis for a decision as to whether a waste may be
dumped. If a waste is so poorly characterized that proper
assessment cannot be made of its potentialimpacts on human
health and the environment, that waste shall not be dumped.
8 Characterization of the wastes and their constituents
shall take into account:
.1 origin, total amount, form and average composition;
.2 properties: physical, chemical, biochemical and
biological;
.3 toxicity;
.4 persistence: physical, chemical and biological; and
.5 accumulation and biotransformation in biological
materials or sediments.
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คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ
7 รายละเอียดและการจ้าแนกวัสดุเหลือใช้เป็น เงื่อนไขที่ส้าคัญ ก่อน
การพิจารณาทางเลือกและเป็นพื้นฐานส้าหรับการตัดสินใจว่าควรทิ้งวัสดุ
เหลือใช้หรือไม่ หากวัสดุเหลือใช้จัดไว้ไม่ถูกต้องขนาดที่ไม่สามารถประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม วัสดุเหลือใช้นั้น
จะไม่ถูกน้าไปทิ้ง
8 การวิเคราะห์ลักษณะวัสดุเหลือใช้และองค์ประกอบของวัสดุเหลือใช้
จะค้านึงถึง
.1 แหล่งก้าเนิด ปริมาณทั้งหมด รูปแบบ และส่วนประกอบโดยเฉลี่ย
.2 คุณสมบัติ กายภาพ เคมี เคมีชีวภาพและชีวภาพ
.3 ความเป็นพิษ
.4 การตกค้าง: กายภาพ เคมีและชีวภาพ และ
.5 การสะสมและการเปลี่ ย นแปลงทางชี ว ภาพในวั ส ดุ ชี ว ภาพ
หรือ ตะกอน
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ACTION LIST
9 Each Contracting Party shall develop a national Action
List to provide a mechanism for screening candidate wastes
and their constituents on the basis of their potential effects
on human health and the marine environment. In selecting
substances for consideration in an Action List, priority shall be
given to toxic, persistent and bioaccumulative substances from
anthropogenic sources (e.g., cadmium, mercury, organohalogens,
petroleum hydrocarbons, and, whenever relevant, arsenic, lead,
copper, zinc, beryllium, chromium, nickel and vanadium,
organosilicon compounds, cyanides, fluorides and pesticides or
their by- products other than organohalogens). An Action List can
also be used as a trigger mechanism for further waste
prevention considerations.
10 An Action List shall specify an upper level and may also
specify a lower level. The upper level should be set so as to
avoid acute or chronic effects on human health or on sensitive
marine organisms representative of the marine ecosystem.
Application of an Action List will result in three possible categories
of waste:
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รายการในการดาเนินงาน
9 รัฐ ภาคีแต่ล ะฝ่ ายจะก้าหนดรายการในการด้าเนิน งานระดับ ชาติ
เพื่อสร้างกลไกคัดเลือกวัสดุเหลือใช้และส่วนประกอบที่ได้รับการพิจารณา
โดยค้ านึ งถึ งผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ สุ ขภาพมนุ ษ ย์แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
ทางทะเล ในการเลื อ กสารเพื่ อ พิ จ ารณาในรายการในการด้ าเนิ น งาน
ควรให้ ความส้ าคั ญ กั บ สารที่ เป็ น พิ ษ สารตกค้ า งและ สารที่ มี ก ารสะสม
ด้านชีวภาพจากแหล่งก้าเนิดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (เช่น แคดเมียม
ปรอท ฮาโลเจนอินทรีย์ ปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอน ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี
เบริ ล เลี ย ม โครเมีย ม นิ ก เกิ ล วานาเดี ย ม สารประกอบอิ น ทรีย์ ซิลิ คอน
ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ ฟลู อ อรี น ยาฆ่ า แมลง หรื อ ผลผลิ ต พลอยได้
นอกเหนือจาก สารประกอบฮาโลเจนอินทรีย์) รายการในการด้าเนินงาน
อาจใช้เป็นกลไกเพื่อกระตุ้นการพิจารณาการป้องกันวัสดุเหลือใช้เพิ่มเติม
10 รายการการด้ า เนิ น งานจะก้ า หนดระดั บ สู งสุ ด และระดั บ ต่้ า สุ ด
ระดั บ สู งสุ ด ควรก้ า หนดไว้เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งผลกระทบฉั บ พลั น หรือ เรื้ อ รั ง
ต่อสุขภาพมนุ ษย์ห รือต่อสิ่ งมีชีวิตทางทะเลที่อ่อนไหวซึ่งเป็นส่ วนส้าคัญ
ของระบบนิเวศทางทะเล การใช้รายการการด้าเนินงานอาจท้าให้เกิดวัสดุ
เหลือใช้สามประเภทที่เป็นไปได้:
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.1 wastes which contain specified substances, or which
cause biological responses, exceeding the relevant upper level
shall not be dumped, unless made acceptable for dumping through
the use of management techniques or processes;
.2 wastes which contain specified substances, or which
cause biological responses, below the relevant lower levels should
be considered to be of little environmental concern in relation to
dumping; and
.3 wastes which contain specified substances, or which cause
biological responses, below the upper level but above the lower
level require more detailed assessment before their suitability for
dumping can be determined.
DUMP-SITE SELECTION
11 Information required to select a dump-site shall include:
.1 physical, chemical and biological characteristics of the
water-column and the seabed;
.2 location of amenities, values and other uses of the sea in
the area under consideration;
.3 assessment of the constituent fluxes associated with
dumping in relation to existing fluxes of substances in the marine
environment; and
.4 economicand operational feasibility.
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.1 วัสดุเหลือใช้ซึ่งมีสารที่ระบุไว้หรือท้าให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพ
เกินระดับ สูงสุดจะไม่ถูกน้ าไปทิ้ง เว้น แต่ท้าให้ส ามารถทิ้งได้ผ่านเทคนิค
หรือขั้นตอนการจัดการ
.2 วัสดุเหลือใช้ที่มีสารที่ระบุไว้หรือท้าให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพ
ต่้ากว่าระดับที่ต่้ากว่าที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาให้น่าเป็นกังวลต่อสิ่งแวดล้อม
ในการน้าไปทิ้ง และ
.3 วัสดุเหลือใช้ที่มีสารที่ระบุไว้หรือท้าให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพ
ต่้ากว่าระดับสูงสุดแต่สูงกว่าระดับ ต่้าสุด จะเป็นต้องมีการประเมินอย่าง
ละเอียดก่อนก้าหนดความเหมาะสมในการน้าไปทิ้ง
การเลือกสถานที่ทิ้ง
11 ข้อมูลที่จ้าเป็นส้าหรับการเลือกสถานที่ทิ้งประกอบไปด้วย
.1 ลั กษณะเฉพาะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของห้วงน้้าและ
พื้นทะเล
.2 ที่ตั้งของสิ่งอ้านวยความสะดวก คุณค่า และการใช้ทะเลในพื้นที่
ที่ก้าลังพิจารณา
.3 การประเมิ น การเคลื่ อ นที่ ข องสารประกอบที่ เกี่ ย วกั บ การทิ้ ง
เมื่อเทียบกับการไหลของสารที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล และ
.4 ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจและการด้าเนินการ

87

ASSESSMENT OF POTENTIAL EFFECTS
12 Assessment of potential effects should lead to a concise
statement of the expected consequences of the sea or land
disposal options, i.e., the "Impact Hypothesis". It provides a basis
for deciding whether to approve or reject the proposed disposal
option and for defining environmental monitoring requirements.
13 The assessment for dumping should integrate information
on waste characteristics, conditions at the proposed dump-site( s),
fluxes, and proposed disposal techniques and specify the
potential effects on human health, living resources, amenities and
other legitimate uses of the sea. It should define the nature,
temporal and spatial scales and duration of expected impacts
based on reasonably conservative assumptions.
14 An analysis of each disposal option should be considered
in the light of a comparative assessment of the following
concerns: human health risks, environmental costs, hazards,
(including accidents), economics and exclusion of future uses.
If this assessment reveals that adequate information is not
available to determine the likely effects of the proposed disposal
option then this option should not be considered further.
In addition, if the interpretation of the comparative assessment
shows the dumping option to be less preferable, a permit for
dumping should not be given.
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การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
12 การประเมิ น ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้น ควรน้ าไปสู่ ข้อสรุป ที่ ชั ดเจน
เกี่ ย วกั บ ผลที่ ค าดว่ า จะตามมาของการทิ้ ง ในทะเลหรื อ บนบก เช่ น
“ข้อสมมุ ติฐ านด้านผลกระทบ” การประเมิ นนี้ จะเป็ นพื้ น ฐานให้ ตัดสิ น
ว่าจะเห็นชอบหรือปฏิเสธแนวทางในการก้าจัดที่เสนอมาและเพื่อก้าหนด
ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม
13 การประเมิ น ผลการทิ้ งควรรวบรวมข้ อ มู ล ด้ านลั ก ษณะของวัส ดุ
เหลือใช้ สภาพของสถานที่ทิ้งที่ถูกเสนอ การเคลื่อนที่และเทคนิคการก้าจัด
และระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ ทรัพยากรที่มีชีวิต
ความเจริ ญ หู เจริ ญ ตาและการใช้ ท ะเลอย่ า งอื่ น ด้ ว ยความชอบธรรม
การประเมิ น ควรก้ า หนดประเภท เวลา สถานที่ และระยะเวลาของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนข้อสมมุติฐานที่อาจเป็นไปได้มากที่สุด
14 การวิเคราะห์ทางเลือกการก้าจัดควรได้รับการพิจารณาโดยค้านึงถึง
การประเมินเชิงเปรียบเทียบของความกังวลต่อไปนี้ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของมนุ ษ ย์ ความเสี ย หายทางสิ่ งแวดล้ อ ม อั น ตราย (รวมถึ งอุ บั ติ เหตุ )
เศรษฐกิจและการไม่ได้ใช้ป ระโยชน์ ในอนาคต หากการประเมินนี้แสดง
ให้ เห็ น ว่ า ไม่ มี ข้ อ มู ล ที่ เพี ย งพอในการ ก้ า หนดผลกระทบจากการทิ้ ง
แนวทางดังกล่าวก็ไม่ควรได้รับการพิจารณาอีกต่อไป นอกจากนี้ หากผล
การศึกษาเชิง เปรีย บเทียบแสดงให้ เห็ น ว่าการทิ้งเป็นทางเลือกที่มีความ
เหมาะสมน้อยกว่า ก็ไม่ควรออกใบอนุญาตส้าหรับการทิ้ง
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15 Each assessment should conclude with a statement
supporting a decision to issue or refuse a permit for dumping.
MONITORING
16 Monitoring is used to verify that permit conditions are met
- compliance monitoring - and that the assumptions made
during the permit review and site selection process were correct
and sufficient to protect the environment and human healthfield monitoring. It is essential that such monitoring programmes
have clearly defined objectives.
PERMIT AND PERMIT CONDITIONS
17 A decision to issue a permit should only be made if all
impact evaluations are completed and the monitoring
requirements are determined. The provisions of the permit shall
ensure, as far as practicable, that environmental disturbance and
detriment are minimized and the benefits maximized. Any permit
issued shall contain data and information specifying:
.1 the types and sources of materials to be dumped;
.2 the location of the dump-site(s);
.3 the method of dumping; and
.4 monitoring and reporting requirements.
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15 การประเมินแต่ละครั้งควรให้เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจว่าจะออก
หรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตให้ทิ้ง
การติดตามตรวจสอบ
16 การติดตามตรวจสอบใช้เพื่อตรวจสอบว่าเงื่อนไขใบอนุญาตได้รับ
การปฏิบัติตาม - การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม – และสมมุติฐาน
ที่เกิดขึ้น ระหว่างการทบทวนใบอนุ ญ าตและขั้นตอนการเลื อกสถานที่ มี
ความถูกต้องและเพีย งพอต่อการปกป้ องสิ่ งแวดล้อมและสุขภาพมนุษ ย์
– การติ ด ตามตรวจสอบในพื้ น ที่ มีค วามจ้าเป็ น อย่างยิ่งที่ เป้ าหมายของ
โปรแกรมการติดตามตรวจสอบมีความกระจ่างชัดเจน
ใบอนุญาตและเงื่อนไขใบอนุญาต
17 การตัดสินใจออกใบอนุญาตควรท้าต่อเมื่อได้ด้าเนินการประเมินผล
กระทบทั้ งปวงเสร็ จ สิ้ น และได้ ว างข้ อ ก้าหนดในการติ ดตามตรวจสอบ
บทบั ญ ญั ติ ข องใบอนุ ญ าตจะประกั น เท่ า ที่ เป็ น ไปได้ ในทางปฏิ บั ติ ว่ า
จะลดการรบกวนทางสิ่งแวดล้อมและผลเสียในระดับที่สูงที่สุด ในขณะที่
เพิ่มผลประโยชน์ สู งสุ ด โดยใบอนุ ญ าตใดที่ออกให้ จะต้องมีข้อมูล ที่ระบุ
สิ่งต่อไปนี้
.1 ประเภทและแหล่งก้าเนิดวัตถุดิบที่จะน้าไปทิ้ง
.2 ทีต่ ั้งของสถานที่ทิ้ง
.3 วิธีการทิ้ง และ
.4 ข้อก้าหนดการติดตามตรวจสอบและการรายงาน
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18 Permits should be reviewed at regular intervals, taking
into account the results of monitoring and the objectives of
monitoring programmes. Review of monitoring results will
indicate whether field programmes need to be continued, revised
or terminated and will contribute to informed decisions regarding
the continuance, modification or revocation of permits. This
provides an important feedback mechanism for the protection
of human health and the marine environment.
ANNEX 3
ARBITRAL PROCEDURE
Article 1
1 An Arbitral Tribunal (hereinafter referred to as the "Tribunal")
shall be established upon the request of a Contracting Party
addressed to another Contracting Party in application of article
16 of this Protocol. The request for arbitration shall consist of a
statement of the case together with any supporting documents.
2 The requesting Contracting Party shall inform the SecretaryGeneral of
.1 its request for arbitration: and
.2 the provisions of this Protocol the interpretation or
application of which is, 'in its opinion, the subject of disagreement.
3 The Secretary-General shall transmit this information to all
Contracting States
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18 ควรทบทวนตรวจสอบใบอนุญาตอย่างสม่้าเสมอโดยค้านึงถึงผลลัพธ์
การติดตามตรวจสอบและวัตถุประสงค์ของการทบทวนตรวจสอบโครงการ
การทบทวนผลลัพธ์จากการติดตามตรวจสอบจะบ่งชี้ว่าโครงการในพื้นที่
จ้าเป็น ต้องด้าเนิ นต่อไป เปลี่ ยนแปลง หรือสิ้นสุดลงหรือไม่ และจะช่วย
ให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจอย่ า งรอบคอบในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ การด้ า เนิ น ต่ อ ไป
การเปลี่ยนแปลง การเพิกถอนใบอนุญาต สิ่งนี้เป็นกลไกประเมินที่ส้าคัญ
เพื่อปกป้องสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ภาคผนวก 3
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ข้อ 1
1 คณะอนุญาโตตุลาการ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “คณะอนุญาโตตุลาการ”)
จะจัดตั้งขึ้นเมื่อรัฐภาคีฝ่ายหนึ่งร้องขอไปยังรัฐภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ตามการใช้
ข้อ 16 ของพิธีสารนี้ ซึ่งค้าร้องขอใช้อนุญาโตตุลาการจะประกอบไปด้วย
ค้าแถลงคดีพร้อมเอกสารประกอบ
2 รัฐภาคีผู้ร้องขอจะแจ้งให้เลขาธิการทราบถึง
.1 ค้าร้องขอการอนุญาโตตุลาการ และ
.2 การตีความหรือการบังคับใช้บทบัญญัติของพิธีสารนี้ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่มีข้อขัดแย้ง
3 เลขาธิการจะส่งข้อมูลนี้ให้รัฐภาคีทั้งหมด
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Article 2
1 The Tribunal shall consist of a single arbitrator if so agreed
between the parties to the dispute within 30 days from the date
of receipt of the request for arbitration.
2. In the case of the death, disability or default of the arbitrator,
the parties to a dispute may agree upon a replacement within
30 days of such death, disability or default.
Article 3
1 Where the parties to a dispute do not agree upon a Tribunal
in accordance with article 2 of this Annex. the Tribunal shall
consist of three members:
.1 one arbitrator nominated by each party to the dispute;
and
.2 a third arbitrator who shall be nominated by agreement
between the two first named and who shall act as its Chairman.
2 If the Chairman of a Tribunal is not nominated within
30 days of nomination of the second arbitrator. the parties to a
dispute shall. upon the request of one party, submit to the
Secretary General within a further period of 30 days an agreed list
of qualified persons. The Secretary- General shall select the
Chairman from such list as soon as possible. He shall not select a
Chairman who is or has been a national of one party to the
dispute except with the consent of the other party to the dispute.
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ข้อ 2
1 คณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบไปด้วยสมาชิกหนึ่งท่านหากคู่ภาคี
ที่มีกรณีพิพาทเห็ นชอบตามนั้นภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ได้รับค้าร้องขอ
ส้าหรับการอนุญาโตตุลาการ
2 ในกรณีที่มีการตาย ความพิการ หรือการขาดนัดของอนุญาโตตุลาการ
คู่ภาคีที่มีกรณีพิพาทอาจตกลงหาผู้แทนภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการตาย
ความพิการ หรือการขาดนัด
ข้อ 3
1 ใน กรณี ที่ คู่ ภ าคี ที่ มี กรณี พิ พ าท ไม่ เห็ น ชอบ ต่ อการจั ดตั้ ง
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ตามข้ อ 2 ของพิ ธีส ารนี้ คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
จะประกอบไปด้วยสมาชิกสามท่าน โดย
.1 คู่ ภ าคี ที่ มี ก รณี พิ พ าทแต่ ล ะฝ่ า ยเสนอชื่ อ อนุ ญ าโตตุ ล าการ
หนึ่งท่าน และ
.2 อนุญาโตตุลาการที่สามซึ่งจะท้าหน้าที่เป็นประธานและถูกเสนอ
ชื่อโดยการตกลงกันระหว่างสมาชิกสองท่านที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว
2 หากประธานอนุ ญาโตตุลาการไม่ ได้รับการเสนอชื่อภายใน 30 วัน
นับแต่การเสนอชื่อของอนุญาโตตุลาการท่านที่สอง เมื่อได้รับการร้องขอ
จากคู่ภาคีฝ่ายหนึ่ง คู่ภาคีอีกฝ่ายที่มีกรณีพิพาทจะเสนอรายชื่อที่ได้ตกลง
กันแล้วของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แก่เลขาธิการ โดยเลขาธิการ
จะเลือกประธาน จากรายชื่อดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เลขาธิการจะไม่
เลื อกประธานผู้ ซึ่งมี สัญ ชาติห รือเคยได้สัญ ชาติ ของคู่ภ าคีที่มีกรณี พิพาท
เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งที่มีกรณีพิพาท
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3 If one party to a dispute falls to nominate an arbitrator
as provided in paragraph 1.1 within 60 days from the date of
receipt of the request for arbitration, the other party may
request the submission to the Secretary-General within a
period of 30 days of an agreed list of qualified persons.
The Secretary-General shall select the Chairman of the Tribunal
from such list as soon as possible. The Chairman shall then
request the party which has not nominated an arbitrator to do
so. If this party does not nominate an arbitrator within 15 days
of such request, the Secretary-General shall, upon request of
the Chairman, nominate the arbitrator from the agreed list of
qualified persons.
4 In the case of the death, disability or default of an
arbitrator, the party to the dispute who nominated him shall
nominate a replacement within 30 days of such death, disability
or default. If the party does not nominate a replacement, the
arbitration shall proceed with the remaining arbitrators. In the
case of the death, disability or default of the Chairman,
a replacement shall be nominated in accordance with the
provision of paragraphs 1.2 and 2 within 90 days of such death,
disability or default.
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3 หากคู่ ภ าคี ฝ่ า ยหนึ่ ง ที่ มี ก รณี พิ พ าทไม่ ส ามารถเสนอรายชื่ อ
อนุญาโตตุลาการตามย่อหน้า 1.1 ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับค้าร้อง
ขอการใช้อนุญาโตตุลาการ คู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้เสนอรายชื่อที่
ได้ตกลงกันแล้วของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่เลขาธิการภายใน 30 วัน
เลขาธิการจะเลือกประธานจากรายชื่อดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ประธานจะร้อง
ขอให้ คู่ภ าคีฝ่ ายที่ยั งไม่ ได้ แต่งตั้ งอนุ ญ าโตตุล าการให้ ด้าเนิ นการแต่งตั้ ง
ทั้งนี้ หากคู่ภาคีฝ่ายนี้ไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการภายใน 15 วัน นับจาก
วัน ที่มีการร้องขอ เลขาธิการจะแต่งตั้งอนุญ าโตตุล าการจากรายชื่อที่ได้
ตกลงกันแล้วโดยเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
4 ในกรณีที่มีการตาย ความพิการ หรือการขาดนัดของอนุญาโตตุลาการ
คู่ ภ าคี ที่ มี ก รณี พิ พ าทอาจตกลงหาผู้ แ ทนภายใน 30 วัน นั บ จากวั น ที่ มี
การตาย ความพิ ก ารหรื อ การขาดนั ด หากคู่ ภ าคี ไ ม่ เ สนอชื่ อ ผู้ แ ทน
กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการจะเริ่ม โดยมี อนุ ญ าโตตุล าการที่ เหลื อ อยู่
ในกรณีที่มีการตาย ความพิการหรือการ ขาดนัดของประธาน ผู้แทนจะถูก
แต่ งตั้ งตามบทบั ญ ญั ติ ในวรรค 1.2 และ 2 ภายใน 90 วั น นั บ จากวั น
ที่มีการตาย ความพิการ หรือการขาดนัดดังกล่าว
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5 A list of arbitrators shall be maintained by the SecretaryGeneral and composed of qualified persons nominated by the
Contracting Parties. Each Contracting Party may designate for
inclusion in the list four persons who shall not necessarily be
its nationals. If the parties to the dispute have failed within the
specified time limits to submit to the Secretary-General an
agreed list of qualified persons as provided for in paragraphs 2,
3 and 4, the Secretary-General shall select from the list
maintained by him the arbitrator or arbitrators not yet
nominated.
Article 4
The Tribunal may hear and determine counter-claims arising
directly out of the subject matter of the dispute.
Article 5
Each party to the dispute shall be responsible for the costs
entailed by the preparation of its own case. The remuneration of
the members of the Tribunal and of all general expenses
incurred by the arbitration shall be become equally by the
parties to the dispute. The Tribunal shall keep a record of all its
expenses and shall furnish a final statement thereof to the
parties.
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5
เลขาธิการจะเก็บรักษารายชื่ออนุญาโตตุลาการซึ่งประกอบไปด้วย
บุคคลที่มีคุณสมบัติซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐภาคี โดยรัฐภาคีแต่ละฝ่ายอาจเลือก
บุคคลสี่คนเพิ่มในรายชื่อที่อาจไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกัน หากคู่ภาคีที่มีกรณี
พิพาทไม่ได้เสนอรายชื่อที่ได้ตกลงกันแล้วของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แก่เลขาธิการภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในวรรค 2, 3 และ 4 เลขาธิการ
จะเลือกอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนหรือหลายคนจากรายชื่อที่มีอยู่ที่ยังไม่ได้
รับการแต่งตั้ง

ข้อ 4
คณะอนุญาโตตุลาการอาจจะรับฟังและพิจารณาการโต้แย้งอ้างสิทธิที่
เกิดขึ้นโดยตรงจากประเด็นข้อพิพาท
ข้อ 5
คูภ่ าคีที่มีกรณีพิพาทแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเตรียม
คดีของตน แต่ค่าตอบแทนส้าหรับสมาชิกอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่าย
ทั่วไปที่เกิดจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะรับผิดชอบร่วมกันโดยคู่ภาคี
ที่ มี กรณี พิ พาทอย่ างเท่ าเที ยม โดยคณะอนุ ญาโตตุ ลาการจะเก็ บรายการ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจะจัดท้ารายงานสุดท้ายและมอบให้แก่คู่ภาคี
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Article 6
Any Contracting Party which has an interest of a legal nature
which may be affected by the decision in the case may after
giving written notice to the parties to the dispute which have
originally initiated the procedure, intervene in the arbitration
procedure with the consent of the Tribunal and at its own
expense. Any such intervenor shall have the right to present
evidence, briefs and oral argument on the matters giving rise
to its intervention, in accordance with procedures established
pursuant to article 7 of this Annex, but shall have no rights with
respect to the composition of the Tribunal.
Article 7
A Tribunal established under the provisions of this Annex shall
decide its own rules of procedure
Article 8
1. Unless a Tribunal consists of a single arbitrator, decisions of
the Tribunal as to its procedure, its place of meeting, and any
question related to the dispute laid before it, shall be taken by
majority vote of its members. However, the absence or
abstention of any member of the Tribunal who was nominated
by a party to the dispute shall not constitute an impediment to
the Tribunal reaching a decision. In case of equal voting, the vote
of the Chairman shall be decisive.
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ข้อ 6
รัฐภาคีใดที่มีส่วนได้เสียในแง่กฎหมายเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทซึ่งอาจ
ได้รับผลกระทบจากค้าชี้ขาดในคดี อาจเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคดี
ภายหลั งจากที่ได้แจ้ งคู่ภ าคีเป็ น ลายลั กษณ์ อักษรโดยความยินยอมของ
คณะอนุญาโตตุลาการและจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ที่เข้าร่วมดังกล่าว
จะมีสิทธิในการน้าเสนอหลักฐาน ค้าชี้แจง และข้อโต้แย้งในประเด็นที่เป็น
เหตุแห่งการเข้าร่วมของบุคคลนั้นตามวิธีการขั้นตอนที่ก้าหนดตามข้อ 7
ของภ าคผนวกนี้ แต่ จ ะไม่ มี สิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งองค์ ป ระกอบของ คณ ะ
อนุญาโตตุลาการ
ข้อ 7
คณะอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นตามบทบัญญัติในภาคผนวกนี้ จะก้าหนด
หลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาของตน
ข้อ 8
1
เว้น แต่ จ ะเป็ น กรณี มี อ นุ ญ าโตตุล าการท่ านเดี ยว ค้ าชี้ ข าดของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการในเรื่ องกระบวนการ สถานที่นั ดพบ และค้ าถามใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อพิพาทจะตัดสินโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของสมาชิก
อย่างไรก็ดี การที่สมาชิกท่านใดของอนุญาโตตุลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยคู่ภาคี
ที่มีกรณีพิพาทไม่อยู่หรืองดออกเสียงจะไม่เป็นอุปสรรคต่ออนุญาโตตุลาการ
ในการชี้ขาด ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน คะแนนเสียงของประธานจะถือ
เป็นเด็ดขาด
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2. The parties to the dispute shall facilitate the work of the
Tribunal and in particular shall, in accordance with their legislation
and using all means at their disposal:
.1 provide the Tribunal with a necessary documents and
information; and
.2 enable the Tribunal to enter their territory, to hear
witnesses or experts, and to visit the scene.
3. The failure of a party to the dispute to comply with
the provisions of paragraph 2 shall not preclude the Tribunal
from reaching a decision and rendering an award.
Article 9
The Tribunal shall render its award within five months from
the time it is established unless it finds it necessary to extend
that time limit for a period not to exceed five months.
The award of the Tribunal shall be accompanied by a statement
of reasons for the decision. It shall be final and without appeal
and shall be communicated to the Secretary-General who
shall inform the Contracting Parties. The parties to the dispute
shall immediately comply with the award.
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2
คู่ภ าคีที่ มีกรณี พิ พาทจะอ้านวยความสะดวกแก่การท้ างานของ
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการโดยเฉพาะ จะด้ า เนิ น การต่ อ ไปนี้ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับกฎหมายและใช้ทุกวิธีที่มีอยู่เพื่อ
.1 จัดหาเอกสารและข้อมูลที่จ้าเป็นทั้งหมดให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการ
.2 อ้ า นวยความสะดวกให้ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการเข้ า ประเทศ
ของตนเพื่อสืบพยานหรือผู้เชี่ยวชาญและเยี่ยมเยียนสถานที่
3
การที่คู่ภาคีฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในวรรค 2 จะไม่ท้า
ให้คณะอนุญาโตตุลาการไม่สามารถตัดสินชี้ขาดคดีได้
ข้อ 9
คณะอนุญาโตตุลาการจะมีค้าชี้ขาดภายในห้าเดือนนับตั้งแต่ วันที่ได้มีการ
จั ด ตั้ ง คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ เว้ น แต่ ว่ า อนุ ญ าโตตุ ล าการเห็ น ว่ า มี
คว าม จ้ า เป็ นต้ องขยายเวลาโดยจะไม่ เกิ นห้ าเดื อน ค้ าชี้ ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการต้องประกอบด้วยเหตุผลประกอบค้าชี้ขาดโดยให้ถือเป็น
ที่ สุ ดและไม่ สามารถอุ ท ธรณ์ และจะแจ้ งให้ เลขาธิการทราบเพื่ อ แจ้งต่ อ
รัฐภาคี โดยคู่ภาคีที่มีกรณีพิพาทต้องปฏิบัติตามค้าชี้ขาดในทันที
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