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อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ 

รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ 
ยอมรับว่า บรรดำรัฐท้ังปวงท่ีมีสิทธิท่ีจะพัฒนำและใช้พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์

ในทำงสันติ และเป็นกำรชอบธรรมท่ีรัฐท้ังนั้นจะแสวงประโยชน์อันพึงได้รับจำกกำรใช้พลังงำน
นิวเคลียร์ในทำงสันติ 

เช่ือว่า กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรใช้พลังงำน
นิวเคลยีร์ในทำงสันติเป็นเรื่องจ ำเป็น 

ปรารถนา ท่ีจะขจัดภยันตรำยอันอำจเกิดขึ้นจำกกำรเอำไปและใช้วัสดุนิวเคลียร์โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมำย 

เชื่อว่า ควำมผิดอันเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์เป็นเรื่องร้ำยแรง และมีควำมจ ำเป็นอัน
เร่งด่วนท่ีจะให้มีมำตรกำรอันเหมำะสมและได้ผลในกำรป้องกัน สืบสวน และลงโทษเกี่ยวกับ
ควำมผิดดังกล่ำว 

ตระหนักถึงความจ าเป็น ในกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีจะก ำหนดมำตรกำร 
อันได้ผลเพื่อกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์ให้สอดคล้องกับกฎหมำยภำยในของ 
รัฐภำคีแต่ละรัฐ และอนุสัญญำนี้ 

เช่ือว่า อนุสัญญำนี้จะเอื้ออ ำนวยให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรโอนวัสดุนิวเคลียร์ 
ชี้เน้นว่า กำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์ในกำรใช้ กำรเก็บรักษำ และ 

กำรขนส่งภำยในประเทศก็มีควำมส ำคัญเช่นกัน 
ยอมรับ  ควำมส ำคัญของกำรคุ้มครองทำงกำยภำพอันมีประสิทธิภำพของ 

วัสดุนิวเคลียร์ท่ีใช้ในกำรทหำร และเข้ำใจว่ำวัสดุดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองทำงกำยภำพอย่ำง
เข้มงวดอยู่แล้ว และจะคงอยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองเช่นนั้นสืบต่อไป 

ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ 
เพื่อประโยชน์แห่งอนุสัญญำนี้ 
(เอ) “วัสดุนิวเคลียร์” หมำยควำมว่ำ พลูโทเนียม ยกเว้นพลูโทเนียมซึ่งมีควำมเข้มข้นทำงไอโซโทป
ของพลูโทเนียม ๒๓๘ เกินร้อยละ ๘๐ ยูเรเนียม ๒๓๓ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้วยไอโซโทป 
๒๓๕ หรือ ๒๓๓ ยูเรเนียมซึ่งมีส่วนผสมทำงไอโซโทปเหมือนกับท่ีมีตำมธรรมชำตินอกจำกท่ีอยู่ใน
สภำพของสินแร่หรือกำกแร่ วัสดุใด ๆ ท่ีมีวัสดุดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำง
เป็นส่วนผสมอยู่ 



- ๒ - 
 

 

ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจข้อบทอนุสัญญำ 

กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 

(บ)ี “ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้วยไอโซโทป ๒๓๕ หรือ ๒๓๓” หมำยควำมว่ำ ยูเรเนียมซึ่งมี
ไอโซโทป ๒๓๕ หรือ ๒๓๓ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือท้ังสองอย่ำงเป็นส่วนผสมอยู่ โดยมี
อัตรำส่วนของปริมำณรวมของไอโซโทปดังกล่ำวต่อปริมำณของไอโซโทป ๒๓๘ สูงกว่ำ
อัตรำส่วนของไอโซโทป ๒๓๕ ต่อไอโซโทป ๒๓๘ ท่ีมีตำมธรรมชำติ 

(ซี) “กำรขนส่งทำงนิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศ” หมำยควำมว่ำ กำรรับขนวัสดุนิวเคลียร์ ไม่ว่ำด้วย
วิธีกำรใด ๆ เพื่อส่งออกนอกอำณำเขตของรัฐต้นทำงโดยเริ่มตั้งแต่ของท่ีรับขนพ้นจำกสถำนท่ี
ของผู้ขนส่งในรัฐน้ันและสิ้นสุดเมื่อถึงสถำนท่ีของผู้รับในรัฐอันเป็นจุดหมำยปลำยทำง 

ข้อ ๒ 
๑. อนุสัญญำนี้ให้ใช้บังคับแก่วัสดุนิวเคลียร์ซึ่งใช้ในทำงสันติระหว่ำงกำรขนส่งทำงนิวเคลียร์
ระหว่ำงประเทศ 
๒. ยกเว้นข้อ ๓ ข้อ ๔ และวรรค ๓ ของข้อ ๕ อนุสัญญำนี้ให้ใช้บังคับแก่วัสดุนิวเคลียร์ซึ่งใช้ในทำง
สันติระหว่ำงกำรใช้ เก็บรักษำ และขนส่งภำยในประเทศด้วย 
๓. นอกจำกข้อผูกมัดท่ีรัฐภำคีรับโดยชัดแจ้งตำมข้อต่ำง ๆ ท่ีระบุในวรรค ๒ เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ซึ่งใช้ในทำงสันติระหว่ำงกำรใช้ เก็บรักษำ และขนส่งภำยในประเทศ ไม่มีบทบัญญัติใดใน
อนุสัญญำนี้ท่ีจะได้รับกำรตีควำมให้กระทบกระเทือนต่ออธิปไตยของรัฐภำคีเกี่ยวกับกำรใช้  
เก็บรักษำ และขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ภำยในประเทศ 

ข้อ ๓ 
รัฐภำคีแต่ละรัฐต้องด ำเนินกำรอันเหมำะสมภำยในขอบข่ำยแห่งกฎหมำยตนและโดย

สอดคล้องกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ เพื่อประกัน  เท่ำท่ีจะเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ ว่ำ  
ระหว่ำงกำรขนส่งทำงนิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศ วัสดุนิวเคลียร์ท่ีอยู่ภำยในอำณำเขตของรัฐ หรือ
บรรทุกอยู่ในเรือหรืออำกำศยำนซึ่งอยู่ในเขตอ ำนำจของตน และเท่ำท่ีเรือหรืออำกำศยำนนั้นใช้ใน
กำรขนส่งไปยังหรือจำกรัฐนั้น ได้รับกำรคุ้มครองตำมระดับที่ก ำหนดในภำคผนวก ๑ 

ข้อ ๔ 
๑. รัฐภำคีแต่ละรัฐต้องไม่ส่งออกหรืออนุญำตให้ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ เว้นแต่จะได้รับกำรยืนยันว่ำ 
วัสดุดังกล่ำวจะได้รับกำรคุ้มครองระหว่ำงกำรขนส่งทำงนิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศตำมระดับท่ี
ก ำหนดในภำคผนวก ๑ 
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๒. รัฐภำคีแต่ละรัฐต้องไม่น ำเข้ำหรืออนุญำตให้น ำเข้ำวัสดุนิวเคลียร์จำกรัฐซึ่งมิได้เป็นภำคีแห่ง
อนุสัญญำนี้ เว้นแต่จะได้รับกำรยืนยันว่ำ วัสดุดังกล่ำวจะได้รับกำรคุ้มครองระหว่ำงกำรขนส่งทำง
นิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศตำมระดับท่ีก ำหนดในภำคผนวก ๑ 
๓. รัฐภำคีต้องไม่ยินยอมให้มีกำรน ำผ่ำนวัสดุนิวเคลียร์ระหว่ำงรัฐท่ีไม่ได้เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำนี้
ผ่ำนแดนทำงบก หรือทำงน้ ำภำยใน หรือผ่ำนท่ำอำกำศยำน หรือท่ำเรือของตน เว้นแต่จะได้รับ
กำรยืนยันเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติว่ำ วัสดุนิวเคลียร์ดังกล่ำวจะได้รับกำรคุ้มครองระหว่ำง
กำรขนส่งทำงนิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศตำมระดับท่ีก ำหนดในภำคผนวก ๑ 
๔. รัฐภำคีแต่ละรัฐต้องด ำเนินกำรภำยในขอบข่ำยแห่งกฎหมำยตนเพื่อให้กำรคุ้มครองทำง
กำยภำพต่อวัสดุนิวเคลียร์ตำมระดับท่ีก ำหนดในภำคผนวก ๑ ระหว่ำงกำรขนส่งผ่ำนน่ำนน้ ำหรือ
น่ำนฟ้ำระหว่ำงประเทศจำกท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งในอำณำเขตตน 
๕. รัฐภำคีซึ่งต้องได้รับกำรยืนยันว่ำวัสดุนิวเคลียร์จะได้รับกำรคุ้มครองตำมระดับท่ีก ำหนดใน
ภำคผนวก ๑ ตำมวรรค ๑ หรือวรรค ๓ ต้องระบุรัฐซึ่งวัสดุนิวเคลียร์อำจต้องผ่ำนแดนทำงบก หรือ
ทำงน้ ำภำยใน หรือเข้ำท่ำอำกำศยำน หรือท่ำเรือ และต้องแจ้งให้รัฐดังกล่ำวทรำบล่วงหน้ำ 
๖. หน้ำท่ีในกำรท่ีต้องได้รับกำรยืนยันกำรคุ้มครองตำมวรรค ๑ อำจโอนให้เป็นของรัฐภำคีซึ่ง
เกี่ยวข้องในกำรขนส่งในฐำนะรัฐผู้น ำเข้ำได้ โดยกำรตกลงร่วมกัน 
๗. ไม่มีบทบัญญัติใดในข้อนี้จะได้รับกำรตีควำมในทำงท่ีกระทบกระเทือนต่ออ ำนำจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนและเขตอ ำนำจรัฐ รวมท้ังอ ำนำจอธิปไตยเหนือน่ำนฟ้ำและทะเลอำณำเขตของรัฐนั้น 

ข้อ ๕ 
๑. รัฐภำคีต้องระบุและแจ้งให้รัฐภำคีอื่นทรำบโดยตรงหรือโดยผ่ำนทบวงกำรพลังงำนปรมำณู
ระหว่ำงประเทศ ซึ่งหน่วยงำนกลำงและสถำนท่ีติดต่อท่ีมีหน้ำท่ีในกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของ
วัสดุนิวเคลียร์ และในกำรประสำนกำรปฏิบัติกำรเพื่อให้ได้คืนมำซึ่งวัสดุนิวเคลียร์และกำรตอบโต้ 
ในกรณีท่ีวัสดุนิวเคลียร์ถูกเคลื่อนย้ำย ใช้ หรือเปลี่ยนสภำพโดยมิชอบ หรือในกรณีท่ีมีกำรคุกคำม
ท่ีน่ำเชื่อถือได้ว่ำจะมีกำรกระท ำดังกล่ำว 
๒. ในกรณีท่ีมีกำรลัก ปล้น หรือเอำไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรือมีกำรคุกคำมท่ี
น่ำเชื่อถือได้ว่ำจะมีกำรกระท ำดังกล่ำว รัฐภำคีต้องด ำเนินกำรภำยในขอบข่ำยแห่งกฎหมำยตน 
เพื่อให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลืออย่ำงเต็มท่ีเท่ำท่ีจะกระท ำได้ในกำรให้ได้คืนมำและกำรคุ้มครอง
วัสดุดังกล่ำวต่อรัฐใด ๆ ซึ่งร้องขอ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
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(เอ) รัฐภำคีต้องด ำเนินขั้นตอนท่ีเหมำะสมเพื่อแจ้งให้รัฐอื่น ๆ ท่ีตนเห็นว่ำน่ำจะเกี่ยวข้อง
ทรำบโดยเร็วท่ีสุดท่ีกระท ำได้ ถึงกำรลัก ปล้น หรือเอำไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบด้วย
กฎหมำย หรือกำรคุกคำมท่ีน่ำเชื่อถือได้ว่ำจะมีกำรกระท ำดังกล่ำว และเพื่อแจ้งให้องค์กำร
ระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ทรำบด้วย ตำมท่ีเห็นสมควร 

(บี) รัฐภำคีท่ีเกี่ยวข้องต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันหรือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ
เท่ำท่ีสมควร เพื่อให้มีกำรคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ท่ีถูกคุกคำม ตรวจรับรองสภำพควำม
เรียบร้อยของภำชนะบรรจุท่ีใช้ในกำรขนส่งหรือให้ได้คืนมำซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ท่ีถูกเอำไปโดย
มิชอบด้วยกฎหมำย และต้อง 

(๑) ประสำนกำรด ำเนินกำรโดยช่องทำงกำรทูตหรือช่องทำงอื่นใดตำมท่ีได้ตกลง
กัน 
(๒) ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อได้รับกำรร้องขอ 
(๓) ประกันกำรได้กลับมำซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ท่ีถูกลักหรือหำยไปอันเป็นผลจำก
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น 

วิธีกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือต้องได้รับกำรก ำหนดโดยรัฐภำคีท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. รัฐภำคีต้องร่วมมือและปรึกษำหำรือกันเท่ำท่ีสมควรท้ังโดยตรงหรือโดยผ่ำนองค์กำร 
ระหว่ำงประเทศเพื่อให้มีแนวทำงในกำรก ำหนด ด ำรงรักษำ และปรับปรุงระบบของกำรคุ้มครอง 
ทำงกำยภำพของวัสดุนวิเคลียร์ในกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

ข้อ ๖ 
๑. รัฐภำคีต้องด ำเนินมำตรกำรท่ีเหมำะสมโดยสอดคล้องกับกฎหมำยแห่งรัฐตนเพื่อรักษำควำมลับ
ของข้อมูลท่ีตนได้รับมำในลักษณะท่ีเป็นข้อมูลปกปิดจำกรัฐภำคีอีกรัฐภำคีหนึ่งตำมบทบัญญัติแห่ง
อนุสัญญำนี้ หรือได้รับมำโดยกำรเข้ำร่วมในกิจกรรมท่ีกระท ำเพื่ออนุวัติกำรตำมอนุสัญญำนี้ หรือ
ได้รับมำโดยเข้ำร่วมในกิจกรรมท่ีกระท ำเพื่ออนุวัติกำรตำมอนุสัญญำนี้ ในกำรให้ข่ำวสำรแก่
องค์กำรระหว่ำงประเทศในลักษณะเป็นข่ำวสำรปกปิด รัฐภำคีต้องด ำเนินมำตรกำรเพื่อรักษำ
ควำมลับของข้อมูลนั้น 
๒. อนุสัญญำนี้ไม่มีผลบังคับให้รัฐภำคีต้องให้ข้อมูลซึ่งกฎหมำยแห่งรัฐไม่อนุญำตให้ถ่ำยทอด หรือ
ซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อควำมมั่นคงของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง หรือกำรคุ้มครองวัสดุนิวเคลียร์ 
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ข้อ ๗ 
๑. กำรกระท ำโดยเจตนำซึ่ง 

(เอ) กำรกระท ำโดยปรำศจำกอ ำนำจตำมกฎหมำยซึ่งก่อให้เกิดกำรรับ กำรครอบครอง 
กำรใช้ กำรโอน กำรเปลี่ยนแปลง กำรขจัด หรือกำรแพร่กระจำยวัสดุนิวเคลียร์ และซึ่งก่อ
หรือน่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรืออันตรำยสำหัสแก่บุคคลใด หรือควำมเสียหำย
ร้ำยแรงต่อทรัพย์สิน 
(บี) กำรลักหรือกำรปล้นวัสดุนิวเคลียร์ 
(ซี) กำรยักยอกหรือกำรฉ้อโกงเพื่อให้ไดมำซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 
(ดี) กำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดกำรเรียกร้องวัสดุนิวเคลียร์ โดยกำรข่มขู่หรือกำรใช้ก ำลัง หรือ
โดยรูปแบบอื่นใดของกำรข่มขู่ 
(อี) กำรข่มขู่ 

(๑) ว่ำจะใช้วัสดุนิวเคลียร์เพื่อก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรืออันตรำยสำหัสแก
บุคคลใดหรือควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อทรัพย์สิน หรือ 
(๒) ว่ำจะกระท ำผิดท่ีระบุในอนุวรรค (บี) เพื่อบังคับบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล 
องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือรัฐ ให้กระท ำกำรใดหรือไมกระท ำกำรใด 

(เอฟ) กำรพยำยำมกระท ำควำมผิดที่ระบุในวรรค (เอ) (บี) หรือ (ซี) และ 
(จี) กำรร่วมกระท ำควำมผิดใดที่ระบุในวรรค (เอ) ถึง (เอฟ) 

เป็นควำมผิดซึ่งต้องได้รับโทษท่ีก ำหนดโดยรัฐภำคีแต่ละรัฐตำมกฎหมำยแห่งรัฐ 
๒. รัฐภำคีแต่ละรัฐต้องก ำหนดโทษส ำหรับควำมผิดตำมข้อนี้ให้เหมำะสมโดยค ำนึงถึงควำมร้ำยแรง
ของควำมผิดนั้น 

ข้อ ๘ 
๑. รัฐภำคีแต่ละรัฐต้องด ำเนินมำตรกำรตำมควำมจ ำเป็นเพื่อก ำหนดเขตอ ำนำจของตนเหนือ
ควำมผิดตำมข้อ ๗ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(เอ) เมื่อควำมผิดได้กระท ำในอำณำเขตของรัฐนั้น หรือบนเรือ หรืออำกำศยำน ซึ่งจด
ทะเบียนในรัฐน้ัน 

(บี) เมื่อผูต้้องหำเป็นพลเมืองของรัฐนั้น 
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๒. รัฐภำคีแต่ละรัฐต้องด ำเนินมำตรกำรตำมควำมจ ำเป็นเพื่อก ำหนดเขตอ ำนำจของตนเหนือ
ควำมผิดเหล่ำนี้ในกรณีท่ีผู้ต้องหำอยู่ในอำณำเขตตน และรัฐภำคีนั้นไม่ด ำเนินกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน
ตำมข้อ ๑๑ ไปยังรัฐใดรัฐหนึ่งตำมวรรค ๑ 
๓. อนุสัญญำนี้ไม่เป็นกำรยกเว้นเขตอ ำนำจทำงอำญำใด ๆ ตำมกฎหมำยแห่งรัฐ 
๔. นอกจำกรัฐภำคีตำมวรรค ๑ และวรรค ๒ รัฐภำคีแต่ละรัฐอำจก ำหนดเขตอ ำนำจของตนเหนือ
ควำมผิดตำมข้อ ๗ โดยสอดคล้องกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ เมื่อรัฐภำคีนั้นเกี่ยวข้องกับ 
กำรขนส่งทำงนิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศในฐำนะเป็นรัฐผู้ส่งออกหรือรัฐผู้น ำเข้ำ 

ข้อ ๙ 
เมื่อเป็นกำรแน่ใจว่ำเป็นกำรอันสมควรแก่สถำนกำรณ์ รัฐภำคีซึ่งมีผู้ต้องหำอยู่ใน

อำณำเขตตน ต้องด ำเนินมำตรกำรอันเหมำะสม รวมท้ังกำรกักขัง ตำมกฎหมำยแห่งรัฐของตน 
เพื่อประกันให้มีผู้ต้องหำดังกล่ำวอยู่เพื่อกำรด ำเนินคดีหรือกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน และต้องแจ้งกำร
ด ำเนินมำตรกำรตำมข้อนี้ โดยไม่ชักช้ำต่อรัฐซึ่ งต้องก ำหนดเขตอ ำนำจตำมข้อ ๘ และ  
ถ้ำเห็นสมควร ต่อรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

ข้อ ๑๐ 
รัฐภำคีซึ่งมีผู้ต้องหำอยู่ในอำณำเขตตนต้องเสนอคดี โดยไม่มีข้อยกเว้นใดและโดยไม่

ชักช้ำเกินควร ต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีอ ำนำจเพื่อด ำเนินคดีตำมกระบวนกำรตำมกฎหมำยของรัฐนั้น  
ในกรณีท่ีรัฐภำคีนั้นไม่ด ำเนินกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน 

ข้อ ๑๑ 
๑. ให้ถือว่ำควำมผิดตำมข้อ ๗ รวมอยู่ในควำมผิดท่ีให้มีกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนได้ในสนธิสัญญำว่ำ
ด้วยกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนใด ๆ ท่ีมีอยู่ระหว่ำงรัฐภำคี  รัฐภำคียอมรับท่ีจะรวมควำมผิดเหล่ำนั้นเข้ำ
เป็นควำมผิดที่ให้มีกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนได้ในสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน ท่ีจะท ำขึ้นใน
อนำคตระหว่ำงรัฐภำคี 
๒. ถ้ำรัฐภำคีรัฐหนึ่งซึ่งก ำหนดให้กำรมีสนธิสัญญำเป็นเงื่อนไขในกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน ได้รับกำร
ร้องขอให้ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนจำกรัฐภำคีอีกรัฐภำคีหนึ่งซึ่งตนไม่มีสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรส่งผู้ร้ำย  
ข้ำมแดน  รัฐภำคีรัฐนั้นอำจพิจำรณำใช้อนุสัญญำนี้เป็นฐำนทำงกฎหมำยส ำหรับกำรส่งผู้ร้ำย 
ข้ำมแดนในส่วนท่ีเกี่ยวกับควำมผิดเหล่ำนั้นได้  ท้ังนี้ ให้กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนอยู่ภำยใต้บังคับ
เงื่อนไขอื่นซึ่งได้ก ำหนดไว้โดยกฎหมำยของรัฐท่ีได้รับกำรร้องขอ 
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๓. รัฐภำคีซึ่งมิได้ก ำหนดให้กำรมีสนธิสัญญำเป็นเงื่อนไขในกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนต้องยอมรับว่ำ
ควำมผิดเหล่ำนั้นเป็นควำมผิดท่ีจะส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนได้ระหว่ำงรัฐภำคี ภำยใต้บังคับเงื่อนไขซึ่งได้
ก ำหนดไว้โดยกฎหมำยของรัฐท่ีได้รับกำรร้องขอ 
๔. เพื่อประโยชน์ในกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนระหว่ำงรัฐภำคี ให้ถือเสมือนว่ำควำมผิดแต่ละควำมผิด
นั้นไม่เพียงแต่กระท ำในท่ีท่ีควำมผิดนั้นเกิดขึ้น แต่ยังได้กระท ำในอำณำเขตของรัฐภำคีซึ่งต้อง
ก ำหนดเขตอ ำนำจของตนตำมวรรค ๑ ของข้อ ๘ ด้วย 

ข้อ ๑๒ 
บุคคลใดซึ่งก ำลังถูกด ำเนินคดีเกี่ยวกับควำมผิดใด ๆ ตำมข้อ ๗ ต้องได้รับกำรประกัน

ว่ำจะได้รับกำรปฏิบัติท่ีเป็นธรรมในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินคดี 

ข้อ ๑๓ 
๑. รัฐภำคีต้องให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีท่ีสุดแก่กันและกันเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีอำญำต่อควำมผิด
ตำมข้อ ๗ รวมท้ังกำรให้พยำนหลักฐำนเท่ำท่ีจะให้ได้ ซึ่งจ ำเป็นในกำรด ำเนินคดี  ท้ังนี้ ให้น ำ
กฎหมำยของรัฐท่ีได้รับกำรร้องขอมำใช้บังคับในทุกกรณี 
๒. บทบัญญัติของวรรค ๑ ไม่กระทบกระเทือนต่อพันธกรณีภำยใต้สนธิสัญญำอื่นใด ท้ังท่ีเป็น 
ทวิภำคีหรือพหุภำคี  ซึ่ งใช้บังคับหรือจะใช้บังคับท้ังหมดหรือบำงส่วนกับกำรช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในเร่ืองทำงอำญำ 

ข้อ ๑๔ 
๑. รัฐภำคีแต่ละรัฐต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เก็บรักษำเกี่ยวกับกฎหมำยและข้อบังคับของตนซึ่งจะท ำให้
อนุสัญญำนี้มีผลบังคับ  ผู้เก็บรักษำต้องแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้รัฐภำคีท้ังปวงทรำบเป็นระยะ 
๒. รัฐภำคีซึ่งผู้ต้องหำถูกด ำเนินคดี ต้องแจ้งผลกำรด ำเนินคดีอันถึงท่ีสุดให้แก่รัฐท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง
ทรำบ เป็นอันดับแรกเท่ำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้  รัฐภำคีต้องแจ้งผลกำรด ำเนินคดีอันถึงท่ีสุดนั้นแก่ผู้
เก็บรักษำด้วย และผู้เก็บรักษำต้องแจ้งให้รัฐท้ังปวงทรำบ 
๓. ในกรณีท่ีเป็นควำมผิดเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ท่ีใช้ในทำงสันติ ในกำรใช้ เก็บรักษำ หรือขนส่ง
ภำยในประเทศ และท้ังผู้ต้องหำและวัสดุนิวเคลียร์ยังคงอยู่ในอำณำเขตของรัฐภำคีซึ่งกำรกระท ำ
ควำมผิดเกิดขึ้น  ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญำนี้จะได้รับกำรตีควำมไปในทำงบังคับให้รัฐภำคีนั้น
ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีอำญำอันเป็นผลจำกควำมผิดนั้น 
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ข้อ ๑๕ 
ให้ภำคผนวกข้ำงท้ำยเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญำนี ้

ข้อ ๑๖ 
๑. เมื่อครบห้ำปีนับแต่วันท่ีอนุสัญญำนี้ใช้บังคับ ผู้เก็บรักษำต้องจัดให้มีกำรประชุมรัฐภำคี  
เพื่อทบทวนกำรอนุวัติตำมอนุสัญญำและควำมเพียงพอของกำรอนุวัตินั้นท่ีเกี่ยวกับอำรัมภบท  
ภำคบังคับท้ังหมด และภำคผนวก โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 
๒. ทุกช่วงระยะเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำปีหลังจำกนั้น รัฐภำคีส่วนใหญ่อำจขอให้จัดประชุมขึ้นอีกเพื่อ
วัตถุประสงค์เช่นเดียวกันนั้นได้ โดยยื่นข้อเสนอต่อผู้เก็บรักษำ 

ข้อ ๑๗ 
๑. ในกรณีท่ีมีข้อพิพำทระหว่ำงรัฐภำคีตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปเกี่ยวกับกำรตีควำมหรือกำรใช้อนุสัญญำ
นี้ รัฐภำคีดังกล่ำวต้องปรึกษำหำรือเพื่อระงับข้อพิพำทนั้นโดยกำรเจรจำหรือโดยวิธีกำรระงับ 
ข้อพิพำททำงสันติอื่นใดที่คู่กรณีท้ังปวงในข้อพิพำทยอมรับ 
๒. ข้อพิพำทใดในลักษณะเช่นนี้ท่ีไม่สำมำรถระงับโดยวิธีกำรท่ีระบุไว้ในวรรค ๑  ถ้ำคู่กรณีใน 
ข้อพิพำทฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งร้องขอ ก็ให้เสนอข้อพิพำทนั้นต่ออนุญำโตตุลำกำรหรือต่อศำลยุติธรรม
ระหว่ำงประเทศเพื่อวินิจฉัยชี้ขำด  ในกรณีท่ีเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร ถ้ำภำยใน 
หกเดือนนับแต่ วัน ท่ีมีกำรร้องขอ  คู่ กรณี ในข้อพิพำทไม่อำจตกลงกันได้ ในกำรจัดตั้ ง
อนุญำโตตุลำกำร คู่กรณีในข้อพิพำทอำจร้องขอให้ประธำนศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศหรือ
เลขำธิกำรสหประชำชำติ แต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนได้  ในกรณีท่ีค ำร้องขอของ
คู่กรณีในข้อพิพำทขัดแย้งกัน ให้ถือว่ำค ำร้องขอต่อเลขำธิกำรสหประชำชำติมีควำมส ำคัญเป็น
อันดับแรก 
๓. รัฐภำคีแต่ละรัฐอำจประกำศไม่ยอมรับผูกพันตำมวิธีกำรระงับข้อพิพำทวิธีหนึ่งวิธีใดหรือ 
ท้ังสองวิธีตำมท่ีระบุไว้ในวรรค ๒ ก็ได้ในขณะท่ีมีกำรลงนำม ให้สัตยำบัน ยอมรับ หรือ 
ให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัติอนุสัญญำนี้  รัฐภำคีอื่น ๆ ย่อมไม่ผูกพันตำมวิธีกำรระงับข้อ
พิพำทท่ีระบุไว้ในวรรค ๒ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรฐัภำคีท่ีได้ท ำข้อสงวนต่อวิธีกำรนั้นไว้ 
๔. รัฐภำคีใด ๆ ซึ่งได้ท ำข้อสงวนตำมวรรค ๓ อำจถอนข้อสงวนนั้นเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ผู้เก็บ
รักษำทรำบ 
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ข้อ ๑๘ 
๑. อนุสัญญำนี้เปิดให้มีกำรลงนำมโดยรัฐท้ังปวง ณ ส ำนักงำนใหญ่ทบวงกำรพลังงำนปรมำณู
ระหว่ำงประเทศ กรุงเวียนนำ และ ณ ส ำนักงำนใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ นครนิวยอร์ก ตั้งแต่
วันท่ี ๓ มีนำคม ค.ศ. ๑๙๘๐ เป็นต้นไปจนถึงวันท่ีอนุสัญญำมีผลใช้บังคับ 
๒. อนุสัญญำนี้จะต้องมีกำรให้สัตยำบัน ยอมรับ หรือให้ควำมเห็นชอบโดยรัฐท่ีลงนำมในอนุสัญญำ 
๓. หลังจำกที่มีผลใช้บังคับแล้ว อนุสัญญำนี้จะเปิดให้มีกำรภำคยำนุวัติโดยรัฐท้ังปวง 
๔. (เอ) อนุสัญญำนี้เปิดให้มีกำรลงนำมหรือภำคยำนุวัตรโดยองค์กำรระหว่ำงประเทศ และ
องค์กำรส่วนภูมิภำค ซึ่งจัดตั้งโดยรวมตัวกันหรือในลักษณะอื่น   ท้ังนี้ องค์กำรดังกล่ำวจะต้อง
ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐอธิปไตยและมีอ ำนำจในกำรเจรจำ ท ำควำมตกลง และใช้ควำมตกลงระหว่ำง
ประเทศในเรื่องท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญำนี้ 

(บี) องค์กำรดังกล่ำวต้องใช้สิทธิและปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบซึ่งอนุสัญญำนี้ถือว่ำเป็น
ของรัฐภำคีเกี่ยวกับเรื่องซึ่งอยู่ในอ ำนำจขององค์กำรนั้นในนำมของตนเอง 

(ซี) เมื่อเข้ำเป็นภำคีแห่งอนุสัญญำนี้ องค์กำรดังกล่ำวต้องแจ้งให้ผู้เก็บรักษำทรำบว่ำ รัฐ
ใดบ้ำงเป็นสมำชิกของตนและบทบัญญัติข้อใดบ้ำงแห่งอนุสัญญำนี้ท่ีจะไม่ใช้บังคับกับตน 

(ดี) องค์กำรดังกล่ำวดังกล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มจำกคะแนนเสียงของรัฐสมำชิกตน 
๕. ให้เก็บรักษำสัตยำบันสำร ตรำสำรรับรอง ตรำสำรให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัตรสำรไว้ท่ีผู้
เก็บรักษำ 

ข้อ ๑๙ 
๑. ให้อนุสัญญำนี้มีผลใช้บังคับในวันท่ีสำมสิบหลังจำกวันท่ีได้มีกำรมอบสัตยำบันสำร ตรำสำร
รับรอง หรือตรำสำรให้ควำมเห็นชอบ ฉบับท่ียี่สิบเอ็ด 
๒. ส ำหรับรัฐแต่ละรัฐซึ่งให้สัตยำบัน ยอมรับ ให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัตรอนุสัญญำนี้ 
หลังจำกวันท่ีได้มีกำรมอบสัตยำบันสำร ตรำสำรรับรอง หรือตรำสำรให้ควำมเห็นชอบ ฉบับท่ียี่สิบ
เอ็ด ให้อนุสัญญำนี้มีผลใช้บังคับในวันท่ีสำมสิบหลังจำกวันท่ีรัฐดังกล่ำวได้มอบสัตยำบันสำร ตรำ
สำรรับรอง ตรำสำรให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัตรสำร 

ข้อ ๒๐ 
๑. โดยไม่กระทบกระเทือนต่อข้อ ๑๖ รัฐภำคีอำจเสนอให้มีกำรแก้ไขอนุสัญญำนี้ได้ โดยให้ยื่น
เสนอข้อแก้ไขต่อผู้เก็บรักษำ และผู้เก็บรักษำต้องเวียนข้อเสนอนั้นให้รัฐภำคีท้ังปวงทรำบ  ถ้ำรัฐ
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ภำคีส่วนใหญ่ร้องขอให้ผู้เก็บรักษำเรียกประชุมเพื่อพิจำรณำข้อเสนอแก้ไขอนุสัญญำ ผู้เก็บรักษำ
ต้องเชิญรัฐภำคีท้ังปวงประชุมโดยเริ่มประชุมไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันหลังจำกท่ีได้ออกหนังสือเชิญ
ประชุม  ผู้เก็บรักษำต้องเวียนข้อแก้ไขใด ๆ ท่ีท่ีประชุมมีมติรับด้วยคะแนนสองในสำมของจ ำนวน
รัฐภำคีท้ังหมด ให้รัฐภำคีท้ังปวงทรำบโดยพลัน 
๒. ให้ข้อแก้ไขมีผลใช้บังคับกับรัฐภำคีแต่ละรัฐซึ่งได้มอบสัตยำบันสำร ตรำสำรรับรอง หรือตรำสำร
ให้ควำมเห็นชอบข้อแก้ไขในวันท่ีสำมสิบหลังจำกวันท่ีรัฐภำคีจ ำนวนสองในสำมได้มอบสัตยำบัน
สำร ตรำสำรรับรอง หรือตรำสำรให้ควำมเห็นชอบกับผู้เก็บรักษำ หลังจำกนั้นให้ข้อแก้ไขมีผลใช้
บังคับกับรัฐภำคีอื่นใดในวันท่ีรัฐภำคีนั้นมอบสัตยำบันสำร ตรำสำรรับรอง หรือตรำสำรให้ควำม
เห็นชอบข้อแก้ไข 

ข้อ ๒๑ 
๑. รัฐภำคีใด ๆ อำจบอกเลิกอนุสัญญำนี้ได้โดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรไปยังผู้เก็บรักษำ 
๒. ให้กำรบอกเลิกอนุสัญญำมีผลเมื่อครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจำกวันท่ีผู้เก็บรักษำได้รับแจ้ง
กำรบอกเลิก 

ข้อ ๒๒ 
ผู้เก็บรักษำต้องแจ้งเรื่องต่อไปนี้ให้รัฐท้ังปวงทรำบโดยพลันถึง 
(เอ) กำรลงนำมอนุสัญญำนี้แต่ละครั้ง 
(บี) กำรมอบสัตยำบันสำร ตรำสำรรับรอง ตรำสำรให้ควำมเห็นชอบ หรือภำคยำนุวัติ

สำรแต่ละครั้ง 
(ซ)ี กำรท ำข้อสงวนหรือกำรถอนข้อสงวนใด ๆ ตำมข้อ ๑๗ 
(ดี) กำรแจ้งใด ๆ โดยองค์กำรตำมข้อ ๑๘ วรรค ๔ (ซี) 
(อี) กำรมีผลใช้บังคับของอนุสัญญำนี้ 
(เอฟ) กำรมีผลใช้บังคับของข้อแก้ไขใด ๆ ของอนุสัญญำนี ้และ 
(จี) กำรบอกเลิกใด ๆ ตำมข้อ ๒๑ 

ข้อ ๒๓ 
ให้ผู้อ ำนวยกำรทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศเป็นผู้เก็บรักษำต้นฉบับของ

อนุสัญญำนี้ ซึ่งเป็นภำษำอำรบิก จัน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน และเป็นหลักฐำนแท้จริง
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เท่ำเทียมกัน และผู้อ ำนวยกำรทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศต้องส่งส ำเนำอนุสัญญำท่ี
รับรองแล้วให้แก่รัฐท้ังปวง 

เพื่อเป็นพยำนแก่กำรนี้ ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยนี้ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจโดยถูกต้องได้ลงนำม
อนุสัญญำนี้ตำมท่ีได้เปิดให้มีกำรลงนำม ณ กรุงเวียนนำ และ ณ นครนิวยอร์ก เมื่อวันท่ี ๓ มีนำคม 
ค.ศ. ๑๙๘๐ 
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ภำคผนวก ๑ 
ระดับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพท่ีจะใช้ในกำรขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศ 

ตำมกำรจัดประเภทในภำคผนวก ๒ 
๑. ระดับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพส ำหรับวัสดุนิวเคลียร์ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรขนส่งทำงนิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศ มดีังต่อไปนี้ 

(เอ) วัสดุประเภทท่ี ๓ ให้เก็บรักษำในบริเวณท่ีมีกำรควบคุมกำรเข้ำออก 
(บี) วัสดุประเภทท่ี ๒ ให้เก็บรักษำในบริเวณท่ีมียำมรักษำกำรณ์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุมตลอดเวลำ ล้อมรอบด้วยสิ่งกีดขวำง มีช่องทำงเข้ำออกจ ำกัด และมีกำรควบคุมท่ีเหมำะสม 
หรือบริเวณท่ีมีระดับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพเท่ำเทียมกัน 

(ซี) วัสดุประเภทท่ี ๑ ให้เก็บรักษำในบริเวณท่ีมีกำรคุ้มครองตำมท่ีระบุไว้ส ำหรับประเภทท่ี 
๒ ข้ำงต้น ซึ่งต้องเพิ่มกำรจ ำกัดกำรเข้ำออกเฉพำะบุคคลซึ่งได้รับกำรพิสูจน์ควำมน่ำเชื่อถือแล้ว 
และอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของยำมรักษำกำรณ์ซึ่งมีกำรติดต่ออย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยก ำลังตอบโต้ท่ี
เหมำะสม  มำตรกำรเฉพำะท่ีใช้ในเรื่องนี้ควรมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจพบ และป้องกันกำรจู่โจม 
กำรเข้ำออกโดยมิชอบ หรือกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุโดยมิชอบ 
๒. ระดับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพส ำหรับวัสดุนิวเคลียร์ระหว่ำงกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ มี
ดังต่อไปนี้ 

(เอ) วัสดุประเภทท่ี ๒ และประเภทท่ี ๓ ให้ท ำกำรขนส่งด้วยควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่ง
รวมถึงกำรเตรียมกำรล่วงหน้ำระหว่ำงผู้ส่ง ผู้รับ และผู้รับขน  และกำรตกลงล่วงหน้ำระหว่ำง
บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลตำมเขตอ ำนำจและข้อบังคับของรัฐผู้ส่งออกและรัฐผู้น ำเข้ำ โดยระบุ
เวลำ สถำนท่ี และวิธีกำรส ำหรับกำรโอนควำมรับผิดชอบในกำรขนส่ง 

(บี) วัสดุประเภทท่ี ๑ ให้ท ำกำรขนส่งด้วยควำมระมัดระวังเป็นพิเศษตำมท่ีได้ระบุไว้
ส ำหรับกำรขนส่งวัสดุประเภทท่ี ๒ และประเภทท่ี ๓ ข้ำงต้น และภำยใต้กำรควบคุมตลอดเวลำ
ของผู้คุ้มกัน และภำยใต้สภำวะท่ีเชื่อมั่นได้ว่ำจะติดต่ออย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยก ำลังตอบโต้  
ท่ีเหมำะสมได้ด้วย 

(ซี )  ส ำหรับยู เร เนี ยมธรรมชำตินอกจำก ท่ีอยู่ ในสภำพของสินแร่หรือกำกแร่  
กำรคุ้มครองกำรขนส่งส ำหรับยูเรเนียมท่ีมีปริมำณเกินกว่ำ ๕๐๐ กิโลกรัม ให้รวมถึงกำรแจ้ง
ล่วงหน้ำของกำรส่งของ โดยระบุวิธีกำรขนส่ง ก ำหนดเวลำท่ีคำดว่ำจะมำถึง และกำรยืนยันกำร
ได้รับของ 



- ๑๓ - 
 

 

ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจข้อบทอนุสัญญำ 

กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 

ภำคผนวก ๒ 
ตำรำง : กำรจัดประเภทวัสดุนิวเคลียร์ 

วัสด ุ สภำพ 
ประเภท 

๑ ๒ ๓ 
๑. พลูโทเนียม(เอ) ยังไม่ใชง้ำน(บี) ตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป น้อยกว่ำ ๒ กิโลกรัม 

แต่มำกกว่ำ ๕๐๐ กรัม 
๕๐๐ กรัม หรือน้อยกว่ำ 

แต่มำกกว่ำ ๑๕ กรัม 
๒. ยูเรเนียม ๒๓๕ ยังไม่ใชง้ำน(บี) 

- ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
ด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ ตั้งแต่
ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 

 
ตั้งแต่ ๕ กิโลกรัมขึ้นไป 

 
น้อยกว่ำ ๕ กิโลกรัม 

แต่มำกกว่ำ ๑ กิโลกรัม 

 
๑ กิโลกรัม หรือน้อยกว่ำ 

แต่มำกกว่ำ ๑๕ กรัม 
 

 - ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
ด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ ตั้งแต่
ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป แต่
น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ 

 ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป น้อยกว่ำ ๑๐ กิโลกรัม 
แต่มำกกว่ำ ๑ กิโลกรัม 

 

 - ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ
ด้วยยูเรเนียม ๒๓๕ สูง
กว่ำตำมธรรมชำติ แต่
น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ 

  ตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป 

๓. ยูเรเนียม ๒๓๓ ยังไม่ใชง้ำน(บี) 
 

ตั้งแต่ ๒ กิโลกรัมขึ้นไป น้อยกว่ำ ๒ กิโลกรัม 
แต่มำกกว่ำ ๕๐๐ กรัม 

๕๐๐ กรัม หรือน้อยกว่ำ 
แต่มำกกว่ำ ๑๕ กรัม 

๔. เชื้อเพลิงใช้แล้ว   เชื้อเพลิงยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ หรือเชื้อเพลิงยูเรเนียม
ธรรมชำติ เชื้อเพลิงทอเรียม หรือเชื้อเพลิงเสริม
สมรรถนะต่ ำ (มีวัสดุแตกตัวได้น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐)(ดี)(อี) 

 



- ๑๔ - 
 

 

ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจข้อบทอนุสัญญำ 

กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 

(เอ) พลูโทเนียมท้ังหมดนอกจำกที่มีไอโซโทป ๒๓๘ เกินร้อยละ ๘๐ 
(บี) วัสดุท่ียังไม่ใช้งำนในเครื่องปฏิกรณ์หรือวัสดุท่ีใช้งำนในเคร่ืองปฏิกรณ์แล้วแต่มีระดับรังสี

เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ ๑๐๐ แรด/ชั่วโมง ณ ระยะหนึ่งเมตร โดยไม่มีกำรก ำบัง 
(ซี) ปริมำณที่ไม่อยู่ในประเภท ๓ และยูเรเนียมธรรมชำติ พึงได้รับกำรคุ้มครองตำมวิธีปฏิบัติ

ในด้ำนกำรจัดกำรที่รอบคอบ 
(ดี) แม้ว่ำจะได้มีกำรระบุระดับแห่งกำรคุ้มครองนี้ไว้แล้ว รัฐอำจก ำหนดประเภทกำรคุ้มครอง

ให้แตกต่ำงไปไดต้ำมกำรประเมินสภำวกำรณ์เฉพำะ 
(อี) เชื้อเพลิงอื่นซึ่งเมื่อก่อนใช้งำนถูกจัดให้เป็นประเภทท่ี ๑ และประเภทท่ี ๒ ตำมนัยวัสดุ

ฟิสไซลไ์ด้ท่ีมีอยู่เดิม อำจลดระดับประเภทได้หนึ่งระดับ เมื่อเชื้อเพลิงนั้นมีระดับรังสีเกิน 
๑๐๐ แรด/ชั่วโมง ณ ระยะหนึ่งเมตร โดยไม่มีกำรก ำบัง 


