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The States Parties to this Convention,
Having in mind the purposes and
principles of the Charter of the United Nations
concerning the maintenance of international
peace and security and the promotion of goodneighbourliness and friendly relations and
cooperation among States,
Recalling the Declaration on the
Occasion of the Fiftieth Anniversary of the
United Nations of 24 October 1995,
Recognizing the right of all States to
develop and apply nuclear energy for peaceful
purposes and their legitimate interests in the
potential benefits to be derived from the
peaceful application of nuclear energy,
Bearing in mind the Convention on the
Physical Protection of Nuclear Material of 1980,
Deeply concerned about the worldwide
escalation of acts of terrorism in all its forms
and manifestations,
Recalling the Declaration on Measures to
Eliminate International Terrorism annexed to
General Assembly resolution 4 9 / 6 0 of 9
December 1994, in which, inter alia, the States
Members of the United Nations solemnly
reaffirm their unequivocal condemnation of all
acts, methods and practices of terrorism as
criminal and unjustifiable, wherever and by
whomever committed, including those which
jeopardize the friendly relations among States
and peoples and threaten the territorial integrity
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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and security of States,
Noting that the Declaration also
encouraged States to review urgently the scope
of the existing international legal provisions on
the prevention, repression and elimination of
terrorism in all its forms and manifestations,
with the aim of ensuring that there is a
comprehensive legal framework covering all
aspects of the matter,
Recalling General Assembly resolution
5 1 / 2 1 0 of 1 7 December 1 9 9 6 and the
Declaration to Supplement the 1994 Declaration
on Measures to Eliminate International
Terrorism annexed thereto,
Recalling also that, pursuant to General
Assembly resolution 5 1 / 2 1 0 , an ad hoc
committee was established to elaborate, inter
alia, an international convention for the
suppression of acts of nuclear terrorism to
supplement related existing international
instruments,
Noting that acts of nuclear terrorism may
result in the gravest consequences and may
pose a threat to international peace and
security,
Noting also that existing multilateral
legal provisions do not adequately address
those attacks,
Being convinced of the urgent need to
enhance international cooperation between
States in devising and adopting effective and
practical measures for the prevention of such
acts of terrorism and for the prosecution and
punishment of their perpetrators,
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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Noting that the activities of military
forces of States are governed by rules of
international law outside of the framework of
this Convention and that the exclusion of
certain actions from the coverage of this
Convention does not condone or make lawful
otherwise unlawful acts, or preclude
prosecution under other laws,
Have agreed as follows:
Article 1
For the purposes of this Convention:
1. “Radioactive material” means nuclear
material and other radioactive substances which
contain nuclides which undergo spontaneous
disintegration (a process accompanied by
emission of one or more types of ionizing
radiation, such as alpha-, beta-, neutron
particles and gamma rays) and which may,
owing to their radiological or fissile properties,
cause death, serious bodily injury or substantial
damage to property or to the environment.
2. “Nuclear material” means plutonium, except
that with isotopic concentration exceeding 80
per cent in plutonium-238; uranium-233;
uranium enriched in the isotope 235 or 233;
uranium containing the mixture of isotopes as
occurring in nature other than in the form of ore
or ore residue; or any material containing one or
more of the foregoing;
Whereby “uranium enriched in the isotope 235
or 233” means uranium containing the isotope
235 or 233 or both in an amount such that the
abundance ratio of the sum of these isotopes
to the isotope 238 is greater than the ratio of
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วั ส ดุ กั ม มั น ต รั ง สี ” ห ม า ย ค ว า ม ว า ธ า ตุ ห รื อ
สารประกอบใด ๆ ที่องคประกอบสวนหนึ่งมีโครงสราง
ภายในอะตอมไมคงตัว และสลายตัวโดยปลดปลอยรังสี
ออกมา ทั้งที่มีอยูในธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิตหรือ
การใช วัส ดุ นิ ว เคลี ย ร การผลิ ต จากเครื่อ งกํ า เนิ ด รั งสี
หรือกรรมวิธีอื่นใด ทั้งนี้ ไมรวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่มี
ลักษณะเปนวัสดุนิวเคลียร

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“วัสดุนิวเคลียร” หมายความวา
(๑) วัสดุตนกําลัง ไดแก
(ก) ยู เรเนี ย มที่ มี อ ยู ตามธรรมชาติ ยูเรเนี ย ม
ดอยสมรรถนะ ทอเรียม หรือวัสดุอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ รวมถึงสารประกอบหรือสารผสม
ของธาตุหรือวัสดุดังกลาวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ข) แรหรือสินแรซึ่งประกอบดวยวัสดุตาม (ก)
อย า งหนึ่ งหรื อ หลายอย า งโดยมี อั ต รา ความเข ม ข น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๒) วัสดุนิวเคลียรพิเศษ ไดแก
(ก) พลู โทเนี ย ม ยู เรเนี ย ม ๒๓๓ ยู เรเนี ย มที่
เสริมสมรรถนะดวยยูเรเนียม ๒๓๓ หรือยูเรเนียม ๒๓๕
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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the isotope 235 to the isotope 238 occurring in หรือสารประกอบของธาตุดังกลาว
nature.
(ข) วัสดุใด ๆ ที่มีวัสดุตาม (ก) อยางหนึ่งหรือ
หลายอยางผสมเขาไป
(ค) วัสดุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) วัสดุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3. “Nuclear facility” means:
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(a) Any nuclear reactor, including reactors “สถานประกอบการทางนิวเคลียร” หมายความวา
installed on vessels, vehicles, aircraft or space (๑) สถานที่ ใช เครื่ อ งปฏิ ก รณ นิ ว เคลี ย ร เพื่ อ การผลิ ต
objects for use as an energy source in order to พลังงาน แตไมรวมถึงยานพาหนะที่ใชเครื่อ งปฏิ กรณ
propel such vessels, vehicles, aircraft or space นิวเคลียรเพื่อการผลิตพลังงานสําหรับการขับเคลื่อน
objects or for any other purpose;
(๒) สถานที่ใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรวิจัย
(b) Any plant or conveyance being used for the (๓) สถานที่แตงแรเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุนิวเคลียร
production, storage, processing or transport of (๔) สถานที่เปลี่ยนรูปหรือเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร
radioactive material.
(๕) สถานที่ประกอบหรือจัดเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร
(๖) สถานที่จัดเก็บหรือแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียรใช
แลว
4. “Device” means:
(a) Any nuclear explosive device; or
(b) Any radioactive material dispersal or
radiation-emitting device which may, owing to
its radiological properties, cause death, serious
bodily injury or substantial damage to property
or to the environment.
5. “State or government facility” includes any
permanent or temporary facility or conveyance
that is used or occupied by representatives of a
State, members of a Government, the
legislature or the judiciary or by officials or
employees of a State or any other public
authority or entity or by employees or officials
of an intergovernmental organization in
connection with their official duties.
6. “Military forces of a State” means the armed
forces of a State which are organized, trained
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
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and equipped under its internal law for the
primary purpose of national defence or security
and persons acting in support of those armed
forces who are under their formal command,
control and responsibility.
Article 2
1. Any person commits an offence within the
meaning of this Convention if that person
unlawfully and intentionally:
(a) Possesses radioactive material or makes or
possesses a device:
(i) With the intent to cause death or serious
bodily injury; or
(ii) With the intent to cause substantial damage
to property or to the environment;
(b) Uses in any way radioactive material or a
device, or uses or damages a nuclear facility in a
manner which releases or risks the release of
radioactive material:
(i) With the intent to cause death or serious
bodily injury; or
(ii) With the intent to cause substantial damage
to property or to the environment; or
(iii) With the intent to compel a natural or legal
person, an international organization or a State
to do or refrain from doing an act.
2. Any person also commits an offence if that
person:
(a) Threatens, under circumstances which
indicate the credibility of the threat, to commit
an offence as set forth in paragraph 1 (b) of the
present article; or
(b) Demands unlawfully and intentionally
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มาตรา ๑๒๙ ผู ใ ดมี ไ ว ใ นครอบครองหรื อ ใช วั ส ดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี หรือวัสดุนิวเคลียรโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย ในประการที่นาจะกอใหเกิดอันตราย
ตอชีวิต รางกาย อนามั ย หรือทรัพ ยสินของบุ คคลใด
หรือ ตอ สิ่งแวดลอ ม ต องระวางโทษจําคุกไมเกิ น สิ บ ป
หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถา การกระทําความผิด ดั งกลา วในวรรคหนึ่ ง
เป นเหตุใหเกิดอัน ตรายตอชีวิต รางกาย อนามัยหรือ
ทรัพ ยสิน ของบุ คคลใด หรือ ตอ สิ่งแวดล อม ผู ก ระทํ า
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินยี่สิบป หรือปรับไมเกินสอง
ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๓๔ ผูใดกระทําการตอวัสดุกัม มันตรังสี วัสดุ
นิวเคลียร หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียรโดยมุง
หมายให เ กิ ด การแพร ก ระจายหรื อ น า จะเกิ ด การ
แพรก ระจายของวัส ดุ กัม มั น ตรังสี ห รือวัส ดุ นิ ว เคลี ย ร
โดยเจตนาที่ จ ะทํ า อัน ตรายต อชี วิต รา งกาย อนามั ย
หรื อ ทรัพ ย สิ น ของบุ ค คลใดหรือ ตอ สิ่ ง แวดล อ ม ต อ ง
ระวางโทษประหารชี วิต จํา คุก ตลอดชีวิต หรือจํ าคุ ก
ตั้งแตส ามป ถึงยี่สิบ ป แ ละปรับ ตั้ง แตส ามแสนบาทถึ ง
ยี่สิบลานบาท
มาตรา ๑๓๓ ผู ใดขู เข็ ญ ว า จะกระทํ า ความผิ ด ตาม
มาตรา ๑๓๐ เพื่ อบั งคับ ผูอื่น ให ก ระทํา การใดหรื อไม
กระทํ าการใด ตอ งระวางโทษจํ าคุก ไม เกิน สิบ ป หรื อ
ปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณี ที่การขูเข็ญ ตามวรรคหนึ่ง เป น การขู
เข็ญวาจะกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๔ เพื่อบังคับ
ผูอื่นใหกระทําการใดหรือไมกระทําการใด ตองระวาง
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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radioactive material, a device or a nuclear โทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป
facility by threat, under circumstances which
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
indicate the credibility of the threat, or by use สอง เป น การกระทํ า เพื่ อ บั ง คั บ รั ฐ บาลไทยรั ฐ บาล
of force.
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ ใหกระทํ า
การใดหรือไมกระทําการใด ตองระวางโทษจําคุกตลอด
ชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสามสิบปถึงสี่สิบป
3. Any person also commits an offence if that มาตรา ๑๓๙ ผูใดพยายามกระทําความผิดตามมาตรา
person attempts to commit an offence as set ๑๓๐ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวสําหรับความผิด
forth in paragraph 1 of the present article.
นั้นเชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ

4. Any person also commits an offence if that
person:
(a) Participates as an accomplice in an offence
as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present
article; or
(b) Organizes or directs others to commit an
offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the
present article; or

(ประมวลกฎหมายอาญา)
มาตรา ๘๐ ผูใดลงมือกระทําความผิดแตกระทํ าไปไม
ตลอด หรือกระทําไปตลอด แลวแตก ารกระทํานั้ น ไม
บรรลุผล ผูนั้นพยายามกระทําความผิด
ผูใดพยายามกระทําความผิด ผูนั้นตองระวาง
โทษสองในสามส ว นของโทษที่ ก ฎหมาย กํ า หนดไว
สําหรับความผิดนั้น
(ประมวลกฎหมายอาญา)
มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทํา
ของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ผูที่ไดรวมกระทําความผิด
ดวยกันนั้นเปนตัวการ ตองระวางโทษตามที่ก ฎหมาย
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
(ประมวลกฎหมายอาญา)
มาตรา ๘๔ ผูใดกอใหผูอื่นกระทําความผิดไม วาดว ย
การใช บังคับ ขูเข็ญ จาง วานหรือยุยงสงเสริม หรือดวย
วิธีอื่นใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด
ถาความผิดมิไดกระทําลงไมวาจะเปนเพราะผู
ถูกใชไมยอมกระทํา ยังไมไดกระทํา หรือเหตุอื่นใด ผูใช
ตอ งระวางโทษเพี ย งหนึ่งในสามของโทษที่ กํ าหนดไว
สําหรับความผิดนั้น
ถา ผู ถูก ใช ได ก ระทํา ความผิ ด นั้ น ผู ใชต อ งรั บ
โทษเสมือนเปนตัวการ และถาผูถูกใชเปนบุคคลอายุไม
เกินสิบแปดป ผูพิการ ผูทุพพลภาพ ลูกจางหรือผูที่อยู
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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ใตบังคับ บัญ ชาของผูใช ผูที่มีฐานะยากจน หรือผูต อง
พึ่งพาผูใชเพราะเหตุปว ยเจ็บ หรือไมวาทางใด ใหเพิ่ ม
โทษที่จะลงแกผูใชกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับ
ผูนั้น
(ประมวลกฎหมายอาญา)
มาตรา ๘๖ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการ
ช ว ยเหลื อ หรือ ให ค วามสะดวกในการที่ ผู อื่ น กระทํ า
ความผิ ด ก อ นหรือ ขณะกระทํ าความผิ ด แม ผู ก ระทํ า
ความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวก
นั้นก็ตาม ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทําความผิด ตอง
ระวางโทษสองในสามสวนของโทษที่กําหนดไวสําหรับ
ความผิดที่สนับสนุนนั้น

(c) In any other way contributes to the
commission of one or more offences as set
forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article
by a group of persons acting with a common
purpose; such contribution shall be intentional
and either be made with the aim of furthering
the general criminal activity or purpose of the
group or be made in the knowledge of the
intention of the group to commit the offence or
offences concerned
มาตรา ๒๐๙ ผูใดเปนสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปด
วิธีดําเนินการและมีความมุงหมายเพื่อการอันมิชอบดวย
กฎหมาย ผูนั้นกระทําความผิดฐานเปนอั้งยี่ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่น
บาท
ถาผูกระทําความผิดเปนหัวหนา ผูจัดการหรือ
ผูมี ตําแหน งหน าที่ ในคณะบุ คคลนั้ น ผู นั้ น ตอ งระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท

Article 3
This Convention shall not apply where the
offence is committed within a single State, the
alleged offender and the victims are nationals

มาตรา ๒๑๓ ถาสมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจรคน
หนึ่งคนใดไดกระทําความผิดตามความมุงหมายของอั้งยี่
หรือซองโจรนั้น สมาชิกอั้งยี่หรือพรรคพวกซองโจรที่อยู
ดวยในขณะกระทําความผิด หรืออยูดวยในที่ประชุมแต
ไม ไดคัดคา นในการตกลงใหก ระทํ าความผิดนั้น และ
บรรดาหัวหนา ผูจัดการ หรือผูมีตําแหนงหนาที่ในอั้งยี่
หรือซองโจรนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นทุกคน
(ไมใชพันธกรณี)
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of that State, the alleged offender is found in
the territory of that State and no other State
has a basis under article 9, paragraph 1 or 2, to
exercise jurisdiction, except that the provisions
of articles 7, 12, 14, 15, 16 and 17 shall, as
appropriate, apply in those cases.
Article 4
1. Nothing in this Convention shall affect other
rights, obligations and responsibilities of States
and individuals under international law, in
particular the purposes and principles of the
Charter of the United Nations and international
humanitarian law.
2. The activities of armed forces during an
armed conflict, as those terms are understood
under international humanitarian law, which are
governed by that law are not governed by this
Convention, and the activities undertaken by
military forces of a State in the exercise of their
official duties, inasmuch as they are governed
by other rules of international law, are not
governed by this Convention.
3. The provisions of paragraph 2 of the present
article shall not be interpreted as condoning or
making lawful otherwise unlawful acts, or
precluding prosecution under other laws.
4. This Convention does not address, nor can it
be interpreted as addressing, in any way, the
issue of the legality of the use or threat of use
of nuclear weapons by States.
Article 5
Each State Party shall adopt such measures as
may be necessary:
(a) To establish as criminal offences under its
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(ไมใชพันธกรณี)

(ไมใชพันธกรณี)

(ไมใชพันธกรณี)

(ไมใชพันธกรณี)

บัญญัติเปนความผิดแลวดังรายละเอียดในขอ ๒ ขางตน
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national law the offences set forth in article 2;
(b) To make those offences punishable by
appropriate penalties which take into account
the grave nature of these offences.
Article 6
Each State Party shall adopt such measures as
may be necessary, including, where appropriate,
domestic legislation, to ensure that criminal acts
within the scope of this Convention, in
particular where they are intended or
calculated to provoke a state of terror in the
general public or in a group of persons or
particular persons, are under no circumstances
justifiable by considerations of a political,
philosophical, ideological, racial, ethnic, religious
or other similar nature and are punished by
penalties consistent with their grave nature.
Article 7
1. States Parties shall cooperate by:
พระราชบัญ ญัติปองกันและปราบปรามการสนั บ สนุ น
(a) Taking all practicable measures, including, if ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่
necessary, adapting their national law, to มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
prevent and counter preparations in their
respective territories for the commission within
or outside their territories of the offences set
forth in article 2, including measures to prohibit
in their territories illegal activities of persons,
groups and organizations that encourage,
instigate, organize, knowingly finance or
knowingly provide technical assistance or
information or engage in the perpetration of
those offences;
(b) Exchanging accurate and verified information
in accordance with their national law and in the
manner and subject to the conditions specified
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
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herein, and coordinating administrative and
other measures taken as appropriate to detect,
prevent, suppress and investigate the offences
set forth in article 2 and also in order to
institute criminal proceedings against persons
alleged to have committed those crimes. In
particular, a State Party shall take appropriate
measures in order to inform without delay the
other States referred to in article 9 in respect of
the commission of the offences set forth in
article 2 as well as preparations to commit such
offences about which it has learned, and also to
inform, where appropriate, international
organizations.
2. States Parties shall take appropriate measures
consistent with their national law to protect the
confidentiality of any information which they
receive in confidence by virtue of the provisions
of this Convention from another State Party or
through participation in an activity carried out
for the implementation of this Convention. If
States Parties provide information to
international organizations in confidence, steps
shall be taken to ensure that the confidentiality
of such information is protected.
3. States Parties shall not be required by this
Convention to provide any information which
they are not permitted to communicate
pursuant to national law or which would
jeopardize the security of the State concerned
or the physical protection of nuclear material.
4. States Parties shall inform the SecretaryGeneral of the United Nations of their
competent authorities and liaison points
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ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔

(ไมใชพันธกรณี)

หมายเหตุ ขอมติ ครม. มอบหมายใหสํานักงานปรมาณู
เพื่ อสั น ติ เ ป น ห น ว ยงานหลั ก ระดั บ ช าติ ข องการ
ดําเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ภายหลังจาก
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
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responsible for sending and receiving the
information referred to in the present article.
The Secretary-General of the United Nations
shall communicate such information regarding
competent authorities and liaison points to all
States Parties and the International Atomic
Energy Agency. Such authorities and liaison
points must be accessible on a continuous
basis.
Article 8
For purposes of preventing offences under this
Convention, States Parties shall make every
effort to adopt appropriate measures to ensure
the protection of radioactive material, taking
into account relevant recommendations and
functions of the International Atomic Energy
Agency.
Article 9
1. Each State Party shall take such measures as
may be necessary to establish its jurisdiction
over the offences set forth in article 2 when:
(a) The offence is committed in the territory of
that State; or
(b) The offence is committed on board a vessel
flying the flag of that State or an aircraft which
is registered under the laws of that State at the
time the offence is committed; or
(c) The offence is committed by a national of
that State.

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประเทศไทยใหการภาคยานุวัติแลว

ม า ต ร า ๙ ๑ ผู รั บ ใบ อ นุ ญ า ต ห รื อ ผู แ จ ง ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียรและรังสี และการพิทักษความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร แลวแตกรณี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๓๕ ผู ใดกระทํ า ความผิ ด ตามมาตรา ๑๓๐
มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๔๑
หรือมาตรา ๑๔๒ นอกราชอาณาจักร ผูนั้นจะตองรับ
โทษในราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้ ถาปรากฏวา
(๑) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใด
คนหนึ่งเปนคนไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(๒) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดย
ประสงคใหความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรหรือรัฐบาล
ไทยเปนผูเสียหาย
(๓) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํ า
นั้ น เป น ความผิ ด ตามกฎหมายของรั ฐ ที่ ก ารกระทํ า
เกิดขึ้นภายในเขตอํานาจของรัฐนั้น หากผูนั้นไดปรากฏ
ตัวในราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนั้นออกไปตาม
กฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน
ทั้ ง นี้ ให นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา ๑๐ แห ง
ประมวลกฎหมายอาญา มาใชบังคับโดยอนุโลม
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

- ๑๒ International Convention for the Suppression of
Acts of Nuclear Terrorism

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ประมวลกฎหมายอาญา)
มาตรา ๔ ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร ตองรับ
โทษตามกฎหมาย
การกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยาน
ไทย ไม วาจะอยู ณ ที่ ใด ให ถื อว า กระทํ า ความผิ ดใน
ราชอาณาจักร

2. A State Party may also establish its (ไมใชพันธกรณีที่บังคับใหรัฐภาคีตองกระทํา เพราะใช
jurisdiction over any such offence when:
คําวา “may”)
(a) The offence is committed against a national
of that State; or
(b) The offence is committed against a State or
government facility of that State abroad,
including an embassy or other diplomatic or
consular premises of that State; or
(c) The offence is committed by a stateless
person who has his or her habitual residence in
the territory of that State; or
(d) The offence is committed in an attempt to
compel that State to do or abstain from doing
any act; or
(e) The offence is committed on board an
aircraft which is operated by the Government of
that State.
3. Upon ratifying, accepting, approving or
acceding to this Convention, each State Party
shall notify the Secretary-General of the United
Nations of the jurisdiction it has established
under its national law in accordance with
paragraph 2 of the present article. Should any
change take place, the State Party concerned
shall immediately notify the Secretary-General.
4. Each State Party shall likewise take such
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
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measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the offences set forth in article
2 in cases where the alleged offender is present
in its territory and it does not extradite that
person to any of the States Parties which have
established their jurisdiction in accordance with
paragraph 1 or 2 of the present article.
5. This Convention does not exclude the
exercise of any criminal jurisdiction established
by a State Party in accordance with its national
law.
Article 10
1. Upon receiving information that an offence
set forth in article 2 has been committed or is
being committed in the territory of a State Party
or that a person who has committed or who is
alleged to have committed such an offence
may be present in its territory, the State Party
concerned shall take such measures as may be
necessary under its national law to investigate
the facts contained in the information.
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(ไมใชพันธกรณี)

(พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕)
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ความชวยเหลือ” หมายความวา ความชวยเหลือใน
เรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการสืบสวน สอบสวน ฟองคดี
ริบทรัพยสิน และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา
“ประเทศผูรองขอ” หมายความวา ประเทศที่ รองขอ
ความชวยเหลือจากประเทศผูรับคํารองขอ
“ประเทศผู รับ คํา รอ งขอ” หมายความว า ประเทศที่
ไดรับการขอความชวยเหลือจากประเทศผูรองขอ
“ผู ป ระสานงานกลาง” หมายความวา ผู ซึ่ งมี อํ านาจ
หน า ที่ ป ระสานงานในการให ค วามช ว ยเหลื อ แก
ตางประเทศ หรือขอความชวยเหลือ จากตางประเทศ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่ผูมีอํานาจ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งมี
อํ า น าจ ห น าที่ ป ฏิ บั ติ ก ารให ความช ว ยเห ลื อ แก
ต างป ระเทศตามคํ าร อ งขอความช ว ยเห ลื อ ที่ ผู
ประสานงานกลางสงใหตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให อั ย การสู ง สุ ด หรื อ ผู ซึ่ ง อั ย การสู ง สุ ด
มอบหมายเปนผูประสานงานกลาง
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
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2. Upon being satisfied that the circumstances
so warrant, the State Party in whose territory
the offender or alleged offender is present shall
take the appropriate measures under its
national law so as to ensure that person’s
presence for the purpose of prosecution or
extradition.
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มาตรา ๗ ผู ป ระสานงานกลางมี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) รับ คํารองขอความชวยเหลือจากประเทศผูรองขอ
และสงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
(๒) รั บ คํ าร อ งขอความช ว ยเหลื อ จากหน ว ยงานของ
รัฐบาลไทยและสงใหประเทศผูรับคํารองขอ
(๓) พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ว า ควรจะให ห รือ ขอความ
ชวยเหลือหรือไม
(๔) ติดตามและเรงรัดการดําเนินการของเจาหนาที่ผูมี
อํานาจเพื่อใหความชวยเหลือแกตางประเทศเสร็จสิ้น
โดยเร็ว
(๕) ออกระเบี ย บหรื อ ประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๖) ดําเนินการอยางอื่นเพื่อใหการใหหรือการขอความ
ชวยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล
(พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕)
มาตรา ๑๒ ใหผูประสานงานกลางสงคํารองขอความ
ชวยเหลื อจากต างประเทศให แ กเจา หนาที่ผูมี อํานาจ
ดังตอไปนี้ เพื่อดําเนินการตอไป
(๑) คํ า รอ งขอให ส อบปากคํ า พยานหรื อ จั ด หาให ซึ่ ง
เอกสารหรือสิ่งของอันเปนพยานหลักฐานซึ่งเปน การ
ดําเนินการนอกศาล คํารองขอใหจัดสงเอกสาร คํารอง
ขอให ค น คํา ร อ งขอให สื บ หาบุ ค คลและคํ ารอ งขอให
อายัดหรือยึดเอกสารหรือสิ่งของเพื่อประโยชนในการ
รวบรวมพยานหลั ก ฐาน ให ส ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจ
แห ง ชาติ อธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เศษ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ใน
ภาครั ฐ หรื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(๒) คํารองขอให สืบ พยานบุคคล พยานเอกสาร หรื อ
พยานวัต ถุซึ่งเป น การดํ าเนิ น การในศาลคํ ารอ งขอให
อายัดหรือยึดทรัพยสินเพื่อประโยชนในการริบทรัพยสิน
หรื อ ในการบั ง คั บ บุ ค คลใดให ชํ า ระเงิ น แทนการริ บ
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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3. Any person regarding whom the measures
referred to in paragraph 2 of the present article
are being taken shall be entitled:
(a) To communicate without delay with the
nearest appropriate representative of the State
of which that person is a national or which is
otherwise entitled to protect that person’s
rights or, if that person is a stateless person, the
State in the territory of which that person
habitually resides;
(b) To be visited by a representative of that
State;
(c) To be informed of that person’s rights under
subparagraphs (a) and (b).
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ทรัพยสิน และคํารองขอใหอายัด ยึด หรือริบทรัพยสิน
หรื อ บั ง คั บ ชํ า ระเงิ น แทนการริ บ ทรั พ ย สิ น ตามคํ า
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศ ใหสงพนักงาน
อัยการ
(๓) คํารองขอใหโอนหรือรับโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อ
ชวยเหลือในการดําเนินคดีชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาล
ใหสงอธิบดีกรมราชทัณฑ
(๔) คํารองขอใหเริ่มกระบวนการคดีทางอาญา ให สงผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หรือพนักงานอัยการ
ในกรณีที่เห็นสมควร ผูประสานงานกลางอาจ
สงคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหแกเจา
พนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่น เพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับคํารองขอตามวรรคหนึ่งก็
ได
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
มาตรา ๗/๑ ผูถูกจับหรือผูตองหาซึ่งถูกควบคุมหรือขัง
มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงใหญาติหรือผูซึ่งผู
ถูกจับหรือผูตองหาไววางใจทราบถึงการถูกจับ กุมและ
สถานที่ที่ถูกควบคุม ในโอกาสแรกและใหผูถูก จับ หรือ
ผูตองหามีสิทธิดังตอไปนี้ดวย
(๑) พบและปรึ ก ษาผู ซึ่ ง จะเป น ทนายความเป น การ
เฉพาะตัว
(๒) ให ท นายความหรื อ ผู ซึ่ ง ตนไว ว างใจเข า ฟ ง การ
สอบปากคําตนไดในชั้นสอบสวน
(๓) ไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร
(๔) ไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจซึ่งรับมอบ
ตั ว ผู ถู ก จั บ หรื อ ผู ต อ งหามี ห น า ที่ แ จ ง ให ผู ถู ก จั บ หรื อ
ผูตองหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๔ เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือ
เขาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยู
ตอ หนาพนักงานสอบสวนเป นผูตองหา ใหถ ามชื่อตัว
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู
ที่ เกิ ด และแจ ง ให ท ราบถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การ
กระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิด แลวจึงแจ ง
ขอหาใหทราบ
การแจงขอหาตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐาน
ตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําผิดตามขอหานั้น
ผูต องหามีสิท ธิไดรับ การสอบสวนด ว ยความ
รวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม
พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาที่จะ
แกขอหาและที่จะแสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแก
ตนได
เมื่อ ไดมีการแจงขอ กลาวหาแลว ถาผู ตองหา
ไม ใ ช ผู ถู ก จั บ และยั ง ไม ไ ด มี ก ารออกหมายจั บ แต
พนักงานสอบสวนเห็นวามีเหตุที่จะออกหมายขังผูนั้นได
ตามมาตรา ๗๑ พนั ก งานสอบสวนมี อํ า นาจสั่ ง ให
ผูต อ งหาไปศาลเพื่ อ ขอออกหมายขังโดยทัน ที แต ถ า
ขณะนั้ น เป น เวลาที่ ศ าลป ด หรือใกล จะป ดทํ าการ ให
พนักงานสอบสวนสั่งใหผูตองหาไปศาลในโอกาสแรกที่
ศาลเปดทํา การ กรณี เชนวานี้ให นํามาตรา ๘๗ มาใช
บังคับ แก การพิ จ ารณาออกหมายขังโดยอนุ โลม หาก
ผู ต อ งหาไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานสอบสวน
ดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจับผูตองหานั้ น
ได โดยถือวาเปนกรณีจําเปนเรงดวนที่จะจับผูตองหาได
โดยไม มี ห มายจั บ และมี อํ า นาจปล อ ยชั่ ว คราวหรื อ
ควบคุมตัวผูตองหานั้นไว

4. The rights referred to in paragraph 3 of the
present article shall be exercised in conformity
with the laws and regulations of the State in the
territory of which the offender or alleged
offender is present, subject to the provision that
the said laws and regulations must enable full
effect to be given to the purposes for which the
rights accorded under paragraph 3 are intended.
5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of the
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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present article shall be without prejudice to the
right of any State Party having a claim to
jurisdiction in accordance with article 9,
paragraph 1 (c) or 2 (c), to invite the
International Committee of the Red Cross to
communicate with and visit the alleged
offender.
6. When a State Party, pursuant to the present
article, has taken a person into custody, it shall
immediately notify, directly or through the
Secretary-General of the United Nations, the
States Parties which have established
jurisdiction in accordance with article 9,
paragraphs 1 and 2, and, if it considers it
advisable, any other interested States Parties, of
the fact that that person is in custody and of
the circumstances which warrant that person’s
detention. The State which makes the
investigation contemplated in paragraph 1 of
the present article shall promptly inform the
said States Parties of its findings and shall
indicate whether it intends to exercise
jurisdiction.
Article 11
1. The State Party in the territory of which the
alleged offender is present shall, in cases to
which article 9 applies, if it does not extradite
that person, be obliged, without exception
whatsoever and whether or not the offence was
committed in its territory, to submit the case
without undue delay to its competent
authorities for the purpose of prosecution,
through proceedings in accordance with the
laws of that State. Those authorities shall take
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(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
มาตรา ๑๓๔ เมื่อผูตองหาถูกเรียก หรือสงตัวมา หรือ
เขาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏวาผูใดซึ่งมาอยู
ตอ หนาพนักงานสอบสวนเป นผูตองหา ใหถ ามชื่อตัว
ชื่อรอง ชื่อสกุล สัญชาติ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู
ที่ เกิ ด และแจ ง ให ท ราบถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การ
กระทําที่กลาวหาวาผูตองหาไดกระทําผิด แลวจึงแจ ง
ขอหาใหทราบ
การแจงขอหาตามวรรคหนึ่ง จะตองมีหลักฐาน
ตามสมควรวาผูนั้นนาจะไดกระทําผิดตามขอหานั้น
ผูต องหามีสิ ทธิไดรับ การสอบสวนดว ยความ
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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their decision in the same manner as in the case รวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม
of any other offence of a grave nature under
พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาที่จะ
the law of that State.
แกขอหาและที่จะแสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแก
ตนได
เมื่อ ไดมีการแจงขอ กลาวหาแลว ถาผู ตองหา
ไม ใ ช ผู ถู ก จั บ และยั ง ไม ไ ด มี ก ารออกหมายจั บ แต
พนักงานสอบสวนเห็นวามีเหตุที่จะออกหมายขังผูนั้นได
ตามมาตรา ๗๑ พนั ก งานสอบสวนมี อํ า นาจสั่ ง ให
ผูต อ งหาไปศาลเพื่ อ ขอออกหมายขังโดยทัน ที แต ถ า
ขณะนั้ น เป น เวลาที่ ศ าลป ด หรือใกล จะป ดทํ าการ ให
พนักงานสอบสวนสั่งใหผูตองหาไปศาลในโอกาสแรกที่
ศาลเปดทํา การ กรณี เชนวานี้ให นํามาตรา ๘๗ มาใช
บังคับ แก การพิ จ ารณาออกหมายขังโดยอนุ โลม หาก
ผู ต อ งหาไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานสอบสวน
ดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจจับผูตองหานั้ น
ได โดยถือวาเปนกรณีจําเปนเรงดวนที่จะจับผูตองหาได
โดยไม มี ห มายจั บ และมี อํ า นาจปล อ ยชั่ ว คราวหรื อ
ควบคุมตัวผูตองหานั้นไว
2. Whenever a State Party is permitted under its
national law to extradite or otherwise surrender
one of its nationals only upon the condition
that the person will be returned to that State to
serve the sentence imposed as a result of the
trial or proceeding for which the extradition or
surrender of the person was sought, and this
State and the State seeking the extradition of
the person agree with this option and other
terms they may deem appropriate, such a
conditional extradition or surrender shall be
sufficient to discharge the obligation set forth in
paragraph 1 of the present article.
Article 12
Any person who is taken into custody or
regarding whom any other measures are taken
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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or proceedings are carried out pursuant to this
Convention shall be guaranteed fair treatment,
including enjoyment of all rights and guarantees
in conformity with the law of the State in the
territory of which that person is present and
applicable provisions of international law,
including international law of human rights.
Article 13
1. The offences set forth in article 2 shall be
deemed to be included as extraditable offences
in any extradition treaty existing between any of
the States Parties before the entry into force of
this Convention. States Parties undertake to
include such offences as extraditable offences
in every extradition treaty to be subsequently
concluded between them.
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(พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑)
มาตรา ๗ ความผิดที่จ ะสงผูรายขามแดนไดต องเป น
ความผิด อาญาซึ่งกฎหมายของประเทศผูรอ งขอและ
กฎหมายไทยกํ า หนดให เป น ความผิ ด อาญาซึ่ง มีโ ทษ
ประหารชีวิตหรือมีโทษจําคุกหรือโทษจํากัดเสรีภาพใน
รูปแบบอื่นตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ทั้งนี้ ไมวาจะเปนความผิด
ที่ไดกําหนดไวในหมวดเดียวกัน หรือเรียกชื่อความผิด
เปนอยางเดียวกันของทั้งสองประเทศหรือไมก็ตาม
การกระทํ า ความผิด อาญาอื่น ซึ่ งมี โทษจํ า คุก
หรือโทษจํากัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นนอยกวาหนึ่งปอาจ
รองขอใหสงผูรายขามแดนได หากเปนความผิดเกี่ยวพัน
กับ ความผิดที่ใหมีการสงผูรายขามแดนตามคํารองขอ
แล ว ไม ว าจะรอ งขอพรอ มคํ ารอ งขอในครั้งแรกหรื อ
ภายหลัง
มาตรา ๙ รัฐบาลไทยอาจพิจารณาสงบุคคลขามแดน
เพื่อการฟองรองหรือรับโทษตามคําพิพากษาของศาลใน
ความผิดทางอาญา ซึ่งอยูภายใตอํานาจดําเนินคดีของ
ประเทศผูรองขอใหแกประเทศนั้นๆ ตามคํารองขอไดใน
กรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนความผิดที่จะสงผูรายขามแดนได และไม
เขาลักษณะตองหามตามกฎหมายไทยหรือมิใชความผิด
ที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเปนความผิดทางทหาร
(๒) กรณีที่มิไดมีสนธิสัญ ญาสงผูรายขามแดนระหวาง
กัน เมื่อ ประเทศผูรอ งขอไดแสดงโดยชัดแจงวาจะสง
ผูรายขามแดนใหแกประเทศไทยในทํานองเดียวกันเมื่อ
ประเทศไทยรองขอ
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ความผิ ดที่ มีลัก ษณะทางการเมื อ งตามวรรค
หนึ่ง (๑) ไมหมายความรวมถึงความผิด ดังตอไปนี้
(๑) การปลงพระชนม ประทุษรายตอ
พระองค หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย พระราชินี
หรือรัชทายาท
(๒) การฆ า ประทุ ษ ร ายต อ รา งกาย
หรื อ เสรี ภ าพของประมุ ข แห ง รั ฐ ผู นํ า รั ฐ บาล หรื อ
สมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น
(๓) การกระทําความผิดที่ไมถือวาเปน
ความผิดทางการเมืองเพื่อวัตถุประสงคในการสงผูราย
ขามแดนตามสนธิสัญญาซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
ความผิด ทางทหาร หมายความวา ความผิ ด
อาญาทางทหารโดยเฉพาะและมิ ใ ช ค วามผิ ด ตาม
กฎหมายอาญาทั่วไป

2. When a State Party which makes extradition
conditional on the existence of a treaty receives
a request for extradition from another State
Party with which it has no extradition treaty, the
requested State Party may, at its option,
consider this Convention as a legal basis for
extradition in respect of the offences set forth in
article 2. Extradition shall be subject to the
other conditions provided by the law of the
requested State.
3. States Parties which do not make extradition
conditional on the existence of a treaty shall
recognize the offences set forth in article 2 as
extraditable offences between themselves,
subject to the conditions provided by the law of
the requested State.
4. If necessary, the offences set forth in article 2
shall be treated, for the purposes of extradition
between States Parties, as if they had been
committed not only in the place in which they
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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occurred but also in the territory of the States
that have established jurisdiction in accordance
with article 9, paragraphs 1 and 2.
5. The provisions of all extradition treaties and
arrangements between States Parties with
regard to offences set forth in article 2 shall be
deemed to be modified as between States
Parties to the extent that they are incompatible
with this Convention.
Article 14
1. States Parties shall afford one another the
greatest measure of assistance in connection
with investigations or criminal or extradition
proceedings brought in respect of the offences
set forth in article 2, including assistance in
obtaining evidence at their disposal necessary
for the proceedings.
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(พระราชบัญ ญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕)
มาตรา ๑๒ ใหผูประสานงานกลางสงคํารองขอความ
ชวยเหลื อจากต างประเทศให แ กเจา หนาที่ผูมี อํานาจ
ดังตอไปนี้ เพื่อดําเนินการตอไป
(๑) คํ า ร อ งขอให ส อบปากคํ า พยานหรื อ จั ด หาให ซึ่ ง
เอกสารหรือสิ่งของอันเปนพยานหลักฐานซึ่งเปน การ
ดําเนินการนอกศาล คํารองขอใหจัดสงเอกสาร คํารอง
ขอให ค น คํา ร อ งขอให สื บ หาบุ ค คลและคํ ารอ งขอให
อายัดหรือยึดเอกสารหรือสิ่งของเพื่อประโยชนในการ
รวบรวมพยานหลั ก ฐาน ให ส ง ผู บั ญ ชาการตํ า รวจ
แห ง ชาติ อธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิ เศษ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ใน
ภาครั ฐ หรื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(๒) คํา รอ งขอใหสืบ พยานบุ คคล พยานเอกสาร หรื อ
พยานวัต ถุซึ่งเป น การดํ าเนิ น การในศาลคํ ารอ งขอให
อายัดหรือยึดทรัพยสินเพื่อประโยชนในการริบทรัพยสิน
หรื อ ในการบั ง คั บ บุ ค คลใดให ชํ า ระเงิ น แทนการริ บ
ทรัพยสิน และคํารองขอใหอายัด ยึด หรือริบทรัพยสิน
หรื อ บั ง คั บ ชํ า ระเงิ น แทนการริ บ ทรั พ ย สิ น ตามคํ า
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลตางประเทศ ใหสงพนักงาน
อัยการ
(๓) คํารองขอใหโอนหรือรับโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อ
ชวยเหลือในการดําเนินคดีชั้นเจาพนักงานหรือชั้นศาล
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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2. States Parties shall carry out their obligations
under paragraph 1 of the present article in
conformity with any treaties or other
arrangements on mutual legal assistance that
may exist between them. In the absence of
such treaties or arrangements, States Parties
shall afford one another assistance in
accordance with their national law.
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ใหสงอธิบดีกรมราชทัณฑ
(๔) คํารองขอใหเริ่ม กระบวนการคดีทางอาญา ใหสงผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หรือพนักงานอัยการ
ในกรณีที่เห็นสมควร ผูประสานงานกลางอาจสงคํารอง
ขอความชวยเหลือจากตางประเทศใหแกเจาพนักงาน
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอื่นเพื่อดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวกับคํารองขอตามวรรคหนึ่งก็ได
(พระราชบัญ ญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕)
มาตรา ๙ การใหความชวยเหลือแกตางประเทศตองอยู
ในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ประเทศไทยอาจใหความชวยเหลือแกประเทศผูรอง
ขอไดแมวาไมมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวาง
ประเทศในเรื่องทางอาญาระหวางกัน แตประเทศผูรอง
ขอตองแสดงวาจะใหความชวยเหลือในทํานองเดียวกัน
เมื่อประเทศไทยรองขอ
(๒) การกระทําซึ่งเปนมูลกรณีของความชวยเหลื อนั้น
เปนความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายไทย
เวน แต เปน กรณี ที่ ป ระเทศไทยกับ ประเทศผู ร อ งขอมี
สนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญาตอกันและขอความในสนธิสัญ ญาระบุไวเป น
อยางอื่น ทั้งนี้ ความชวยเหลือดังกลาวตองเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(๓) ประเทศไทยอาจปฏิเสธคํารองขอความชวยเหลือ
หากคํารองขอนั้นกระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคง
หรือสาธารณประโยชนที่สําคัญอื่น ๆ ของประเทศไทย
หรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางการเมือง
(๔) การใหความชวยเหลือตองไมเกี่ยวเนื่องกับความผิด
ทางทหาร
มาตรา ๑๐ ประเทศที่มีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือ
ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญากับประเทศไทยหาก
ประสงคจะขอความชวยเหลือตามที่บัญญัติไวในหมวด
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

- ๒๓ International Convention for the Suppression of
Acts of Nuclear Terrorism

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
นี้จากประเทศไทย ใหทําคํารองขอความชวยเหลือสงไป
ยั ง ผู ป ระสานงานกลาง แต สํ า หรั บ ประเทศที่ ไ ม มี
สนธิสัญญาดังกลาวกับประเทศไทย ใหสงคํารองขอโดย
วิถีทางการทูต
คํ า ร อ งขอความช ว ยเหลื อ ให ทํ า ตามแบบ
หลัก เกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู ป ระสานงานกลาง
กําหนด

Article 15
(ไมใชพันธกรณี)
None of the offences set forth in article 2 shall
be regarded, for the purposes of extradition or
mutual legal assistance, as a political offence or
as an offence connected with a political offence
or as an offence inspired by political motives.
Accordingly, a request for extradition or for
mutual legal assistance based on such an
offence may not be refused on the sole ground
that it concerns a political offence or an offence
connected with a political offence or an offence
inspired by political motives.
Article 16
(ไมใชพันธกรณี)
Nothing in this Convention shall be interpreted
as imposing an obligation to extradite or to
afford mutual legal assistance if the requested
State Party has substantial grounds for believing
that the request for extradition for offences set
forth in article 2 or for mutual legal assistance
with respect to such offences has been made
for the purpose of prosecuting or punishing a
person on account of that person’s race,
religion, nationality, ethnic origin or political
opinion or that compliance with the request
would cause prejudice to that person’s position
for any of these reasons.
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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Article 17
1. A person who is being detained or is serving a
sentence in the territory of one State Party
whose presence in another State Party is
requested for purposes of testimony,
identification or otherwise providing assistance
in obtaining evidence for the investigation or
prosecution of offences under this Convention
may be transferred if the following conditions
are met:
(a) The person freely gives his or her informed
consent; and
(b) The competent authorities of both States
agree, subject to such conditions as those
States may deem appropriate.

(พระราชบัญ ญั ติการปฏิ บัติเพื่ อความรว มมือระหวา ง
ประเทศในการดํา เนิ น การตามคํา พิ พ ากษาคดีอ าญา
พ.ศ. ๒๕๒๗)
มาตรา ๖ การโอนนักโทษไทยในตางประเทศเพื่อมารับ
โท ษ ต อในราช อาณ าจั ก ร ห รื อ การโอ นนั ก โท ษ
ต า งประเทศในราชอาณาจั ก รเพื่ อ ไปรั บ โทษต อ ใน
ตางประเทศ ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ประเทศผู โ อนและประเทศผู รั บ โอนจะต อ งมี
สนธิ สั ญ ญาระหว า งกั น ในเรื่ อ งความร ว มมื อ ในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาคดีอาญา
(๒) การโอนนั ก โทษจะต อ งได รับ ความเห็ น ชอบจาก
ประเทศผูโ อนกับ ประเทศผูรับ โอน และนั กโทษซึ่งจะ
ไดรับการโอน
(๓) ความผิ ด ที่ นั ก โทษไทยหรื อ นั ก โทษต า งประเทศ
ไดรับ โทษอยูตองเปนความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่ ง
ตามกฎหมายของประเทศผูรับโอน
(๔) นักโทษซึ่งจะไดรับการโอนตองไมอยูในระหวางการ
ดําเนินคดีอาญาในความผิดอื่นหรืออยูในระหวางการรื้อ
ฟนคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหมในประเทศผูโอน
(๕) การโอนนักโทษจะทําใหเกิดผลดีหรือเปนประโยชน
แกนักโทษผูนั้น
(๖ ) ก ารโอ น นั กโท ษ จะ มี ผ ลก ระท บ ต อ ป ญ ห า
อาชญากรรมและความรูสึกของประชาชนในประเทศผู
โอนและประเทศผูรับโอนเพียงใดหรือไม เมื่อคํานึงถึง
ลักษณะและความรุนแรงของการกระทําความผิด
ความใน (๓) มิใหใชบังคับในกรณีที่สนธิสัญญา
ระหวางประเทศผูโอนและประเทศผูรับโอนมิไดกําหนด
ข อ ความดั ง กล า วไว หรื อ มี เ งื่ อ นไขกํ า หนดไว เ ป น
ประการอื่น
(พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕)
มาตรา ๒๖ ในกรณี ที่ไดรับ คํารองขอความชวยเหลื อ
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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2. For the purposes of the present article:
(a) The State to which the person is transferred
shall have the authority and obligation to keep
the person transferred in custody, unless
otherwise requested or authorized by the State
from which the person was transferred;
(b) The State to which the person is transferred
shall without delay implement its obligation to
return the person to the custody of the State
from which the person was transferred as
agreed beforehand, or as otherwise agreed, by
the competent authorities of both States;
(c) The State to which the person is transferred
shall not require the State from which the
person was transferred to initiate extradition
proceedings for the return of the person;
(d) The person transferred shall receive credit
for service of the sentence being served in the
State from which he or she was transferred for
time spent in the custody of the State to which
he or she was transferred.
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จากตางประเทศใหสงบุคคลซึ่งถูกคุมขังในประเทศไทย
ไปเบิกความเปนพยานในชั้นศาลหรือเพื่อชวยเหลือเจา
พนั ก งานในการสื บ สวนสอบสวนในฐานะพยานใน
ประเทศผู ร อ งขอ หรื อ ขอส ง บุ ค คลซึ่ ง ถู ก คุ ม ขั ง ใน
ประเทศผูรองขอมาเพื่อชวยเหลือในทํานองเดียวกันใน
ประเทศไทย ถาผูประสานงานกลางพิจารณาแลวเห็น
วาเปนการจําเปนและบุคคลซึ่งถูกคุมขังนั้นสมัครใจ ให
แจงเจาหนาที่ผูมีอํานาจดําเนินการสงตัวบุคคลนั้นไปยัง
ประเทศผูรองขอหรือรับตัวบุคคลนั้นจากประเทศผูรอง
ขอเขามาในประเทศไทย
การสงตัว การรับตัว และการคุมขังบุคคลตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
(พระราชบัญ ญั ติการปฏิ บัติเพื่ อความรว มมือระหวา ง
ประเทศในการดํา เนิ น การตามคํา พิ พ ากษาคดีอ าญา
พ.ศ. ๒๕๒๗)
หมวด ๓
การโอนนักโทษไทย
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3. Unless the State Party from which a person is
to be transferred in accordance with the
present article so agrees, that person, whatever
his or her nationality, shall not be prosecuted or
detained or subjected to any other restriction of
his or her personal liberty in the territory of the
State to which that person is transferred in
respect of acts or convictions anterior to his or
her departure from the territory of the State
from which such person was transferred.

(พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑)
มาตรา ๑๑ การควบคุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ห รื อ ลงโทษ
บุคคลซึ่งถูกสงเปนผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํา
รองขอมายังประเทศไทยในความผิดอื่นที่ไดกระทําลง
กอนมีการสงขามแดน และการสงบุคคลซึ่งถูก สงเป น
ผูรายขามแดนจากประเทศผูรับคํารองขอมายังประเทศ
ไทยไปยังประเทศที่สามจะกระทํามิได เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) บุ ค คลนั้ น เดิ น ทางออกจากราชอาณาจั ก รไทย
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสงผูรายขามแดนและได
กลับเขามาในราชอาณาจักรไทยใหมโดยสมัครใจ
(๒) บุคคลนั้นมิไดเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย
ภายในสี่สิบหาวันภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสง
ผูรายขามแดน หรือ
(๓) ประเทศผูรับคํารองขอยินยอม
มาตรา ๑๐๘ เมื่อปรากฏตอพนักงานเจาหนาที่วาผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญ ญั ตินี้ใหพ นักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูนั้นระงับ การกระทําที่ฝาฝน
หรือแกไข หรือปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตองได ในการ
นี้หากเปนกรณีมีเหตุอันสมควร พนักงานเจาหนาที่จะ
สั่งใหบุคคลดังกลาวสงออกไปซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี เครื่อง
กํ า เนิ ด รั ง สี วั ส ดุ นิ ว เคลี ย ร กากกั ม มั น ตรั ง สี หรื อ
เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว ที่ไมไดรับใบอนุญาตนั้น เพื่อ
คืนใหแกผูผลิตหรือผูจัดสงวัสดุนั้นมาให โดยปฏิบัติตาม
หลั กเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ พ นัก งานเจ าหน าที่
กําหนด
เมื่อ มีกรณีต ามวรรคหนึ่ง ถาปรากฏวาผูที่ ฝา
ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม ส ามารถ
ปฏิบัติใหถูกตองได ไมวาเพราะไมมีความสามารถหรือ
เพราะเหตุอื่นใด ใหพ นักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งให
บุคคลดังกลาวสงมอบสิ่งของตามวรรคหนึ่งแกพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สถานที่ที่กําหนด เพื่อทําลายหรือจัดการ
ตามควรแกกรณี โดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
สิ่งของดังกลาวดวย

Article 18
1. Upon seizing or otherwise taking control of
radioactive material, devices or nuclear facilities,
following the commission of an offence set
forth in article 2, the State Party in possession
of such items shall:
(a) Take steps to render harmless the
radioactive material, device or nuclear facility;
(b) Ensure that any nuclear material is held in
accordance with applicable International Atomic
Energy Agency safeguards; and
(c) Have regard to physical protection
recommendations and health and safety
standards published by the International Atomic
Energy Agency.

จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
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ในกรณีที่สิ่งของตามวรรคหนึ่งอาจจําหนายได
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขายทอดตลาดหรือขาย
ใหแกหนวยงานของรัฐภายในสามเดือนนับแตวันไดรับ
มอบ เงินที่ขายไดเมื่อหักคาใชจายในการเก็บรักษาการ
จําหนาย และคาภาระที่เกี่ยวของแลวใหเก็บไวเพื่อคืน
แกเจาของ แตถาพนกําหนดสามเดือนดังกลาวแล วยัง
จําหนายไมไดห ากพนักงานเจาหนาที่ เห็นวาการผ อ น
เวลาต อ ไปจะเป น อั น ตรายหรือ ภาระเกิ น ควรก็ ใ ห มี
อํานาจสั่งใหทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี
ในกรณี ที่ตอ งทํ าลายหรือ จัด การตามควรแก
กรณี หากมีคาใชจายเกิดขึ้น ใหเจาของหรือผูนําเขามา
ซึ่งสิ่งของนั้น มีห นาที่ จายหรือ ชดใชเงิน จํานวนนั้น แก
ทางราชการ
มาตรา ๑๐๙ วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกําเนิดรังสี วัสดุ
นิ ว เคลี ย ร สถานประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร กาก
กัมมันตรังสี เชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลว และเอกสารหรือ
สิ่งใด ๆ ที่ไดยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๐๗ (๓) ถา
การเก็ บ สิ่ งของที่ ยึด หรือ อายั ด ไวจ ะเป น การเสี่ ย งต อ
ความเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของนั้นหรือ
คาใชจายจะเกินสวนกับคาแหงสิ่งของนั้น ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณี
โดยคํานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดจากสิ่งของดังกลาวดวย
และให นํ าบทบั ญ ญั ติในมาตรา ๑๐๘ วรรคสามและ
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ถ า พนั ก งานเจ า หน า ที่ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า
สิ่งของที่ ยึ ดหรืออายัดไวมิใช เป น ทรัพ ยที่ตอ งริ บ หรื อ
พนั ก งานอั ย การสั่ ง เด็ ด ขาดไม ฟ อ งคดี ให พ นั ก งาน
เจาหนาที่ถอนการอายัดหรือคืนสิ่งของนั้นใหแกผูควร
ไดรับคืนโดยมิชักชา ในกรณีที่มีการคืนสิ่งของที่ยึดหรือ
อายัดไว ใหแจงการคืนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผูควรไดรับคืน แตในกรณีไม
รู ตั ว ผู ค วรได รั บ คื น หรื อ รู ตั ว แต ไ ม รู ภู มิ ลํ า เนาถ า ได
ประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ ห นึ่ งฉบั บ ที่ ได แ พร ห ลายใน
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
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ทองที่ที่ไดยึดหรืออายัดสิ่งของนั้น หรือการประกาศใน
หนั งสื อ พิ ม พ จ ะไม คุ ม กั บ มู ล ค าสิ่ ง ของที่ จ ะคื น ถ า ได
ประกาศไว ณ ที่ทําการอําเภอแหงทองที่นั้นไมนอยกวา
สิบ หาวัน ใหถือวาไดมีการแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวัน
นับ แต วัน ที่ ได ป ระกาศในหนังสื อพิ ม พ หรือวัน ที่ ครบ
กําหนดการประกาศ ณ ที่ทําการอําเภอ แลวแตกรณี
ผูขอรับคืนตองรับผิดชอบชดใชคาภาระตาง ๆ
ของรั ฐ ที่ เกิ ด ขึ้ น เพราะการประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ
พรอมเงินเพิ่มอีกรอยละยี่สิบของเงินจํานวนดังกลาว
ในกรณีที่ไมสามารถจะคืนไดเพราะหาตัวผูควร
ไดรับคืนไมพบ ก็ใหรักษาสิ่งของที่ยึดไว หรือเงินที่จะคืน
ใหนั้นไว แลวแตกรณี หากภายในหนึ่งปนับตั้งแตไดแจง
แกผูควรไดรับคืนและไมมีผูควรไดรับคืนมาขอรับ ก็ให
ตกเปนของรัฐ
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)
มาตรา ๔๘ เมื่อศาลพิพากษาใหคืนทรัพยสิน แตยังไม
ปรากฏตั ว เจ า ของ เมื่อ ใดปรากฏตัว เจ า ของแล ว ให
เจาหนาที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นใหแกเจาของไป
ในกรณีที่ปรากฏตัวเจาของ ใหศาลพิพากษาสั่ง
ใหเจาหนาที่ซึ่งรักษาของคืนของนั้นใหแกเจาของไป
เมื่ อ มี ก ารโต แ ย ง กั น ให บุ ค คลที่ อ า งว า เป น
เจาของอันแทจริงในทรัพยสินนั้นฟองเรียกรองยังศาลที่
มีอํานาจชําระ

2. Upon the completion of any proceedings
connected with an offence set forth in article 2,
or sooner if required by international law, any
radioactive material, device or nuclear facility
shall be returned, after consultations (in
particular, regarding modalities of return and
storage) with the States Parties concerned to
the State Party to which it belongs, to the State
Party of which the natural or legal person
owning such radioactive material, device or
facility is a national or resident, or to the State มาตรา ๘๕ เจ าพนักงานผูจับหรือรับ ตัวผูถูกจับ ไว มี
Party from whose territory it was stolen or อํานาจคนตัวผูตองหา และยึดสิ่งของตาง ๆ ที่ อาจใช
otherwise unlawfully obtained.
เปนพยานหลักฐานได
การคนนั้นจั กตองทําโดยสุภ าพ ถาคน ผู ห ญิ ง
ตองใหหญิงอื่นเปนผูคน
สิ่ งของใดที่ ยึ ด ไวเจ า พนั ก งานมี อํ านาจยึ ด ไว
จนกวาคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแลวก็ใหคืนแกผูตองหา
หรือแกผูอื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของนั้น เวนแต
ศาลจะสั่งเปนอยางอื่น
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
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มาตรา ๘๕/๑ ในระหว า งสอบสวน สิ่ ง ของที่ เ จ า
พนักงานไดยึดไวซึ่งมิใชทรัพยสินที่กฎหมายบัญญัติไววา
ผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด ถายังไมไดนําสืบหรือแสดง
เปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี เจาของหรือผูซึ่ง
มีสิทธิเรียกรองขอคืนสิ่งของที่เจาพนักงานยึดไว อาจยื่น
คํ า ร อ งต อ พนั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งานอั ย การ
แลวแตกรณี เพื่อขอรับ สิ่งของนั้นไปดูแลรักษาหรือใช
ประโยชนโดยไมมีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกัน
และหลักประกันก็ได
การสั่ ง คื น สิ่ ง ของตามวรรคหนึ่ ง จะต อ งไม
กระทบถึ ง การใช สิ่ ง ของนั้ น เป น พยานหลั ก ฐานเพื่ อ
พิ สู จ น ข อ เท็ จ จริ ง ในภายหลั ง ทั้ ง นี้ ให พ นั ก งาน
สอบสวนหรือพนักงานอัยการมีคําสั่งโดยมิชักช า โดย
อาจเรีย กประกั นจากผูยื่ นคํา รอ งหรือ กํา หนดเงื่อนไข
อยางหนึ่งอยางใดใหบุคคลนั้นปฏิบัติ และหากไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขหรือบุคคลดังกลาวไมยอมคืนสิ่งของนั้นเมื่อ
มีคําสั่งใหคืน ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แลวแตกรณี มีอํานาจยึดสิ่งของนั้นกลับคืนและบังคับ
ตามสั ญ ญาประกั น เช น ว า นั้ น ได วิ ธี ก ารยื่ น คํ า ร อ ง
เงื่อ นไขและการอนุ ญ าตให เป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนหรื อ พนั ก งาน
อัยการมีคําสั่งไมอนุญ าต ผูยื่นคํารอ งมีสิทธิยื่นคํารอ ง
อุทธรณคําสั่งตอศาลชั้นตนที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาดังกลาวไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจ ง การไมอ นุ ญ าตและให ศ าลพิ จ ารณาให แ ล ว เสร็จ
ภายในสามสิบ วันนั บ แตวันที่ไดรับ อุท ธรณ ในกรณี ที่
ศาลมีคําสั่งอนุญ าต ศาลอาจเรียกประกันหรือกําหนด
เงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดไดตามที่เห็นสมควร คําสั่งของ
ศาลใหเปนที่สุด

3. (a) Where a State Party is prohibited by
national or international law from returning or
accepting such radioactive material, device or
nuclear facility or where the States Parties
จัดทําโดย งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร (ไชยยศ, อิศรา)
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

- ๓๐ International Convention for the Suppression of
Acts of Nuclear Terrorism

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

concerned so agree, subject to paragraph 3 (b)
of the present article, the State Party in
possession of the radioactive material, devices
or nuclear facilities shall continue to take the
steps described in paragraph 1 of the present
article; such radioactive material, devices or
nuclear facilities shall be used only for peaceful
purposes;
(b) Where it is not lawful for the State Party in
possession of the radioactive material, devices
or nuclear facilities to possess them, that State
shall ensure that they are placed as soon as
possible in the possession of a State for which
such possession is lawful and which, where
appropriate, has provided assurances consistent
with the requirements of paragraph 1 of the
present article in consultation with that State,
for the purpose of rendering it harmless; such
radioactive material, devices or nuclear facilities
shall be used only for peaceful purposes.
4. If the radioactive material, devices or nuclear
facilities referred to in paragraphs 1 and 2 of the
present article do not belong to any of the
States Parties or to a national or resident of a
State Party or was not stolen or otherwise
unlawfully obtained from the territory of a State
Party, or if no State is willing to receive such
items pursuant to paragraph 3 of the present
article, a separate decision concerning its
disposition shall, subject to paragraph 3 (b) of
the present article, be taken after consultations
between the States concerned and any relevant
international organizations.
5. For the purposes of paragraphs 1, 2, 3 and 4 (ไมใชพันธกรณี)
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of the present article, the State Party in
possession of the radioactive material, device or
nuclear facility may request the assistance and
cooperation of other States Parties, in particular
the States Parties concerned, and any relevant
international organizations, in particular the
International Atomic Energy Agency. States
Parties and the relevant international
organizations are encouraged to provide
assistance pursuant to this paragraph to the
maximum extent possible.
6. The States Parties involved in the disposition
or retention of the radioactive material, device
or nuclear facility pursuant to the present
article shall inform the Director General of the
International Atomic Energy Agency of the
manner in which such an item was disposed of
or retained. The Director General of the
International Atomic Energy Agency shall
transmit the information to the other States
Parties.
7. In the event of any dissemination in (ไมใชพันธกรณี)
connection with an offence set forth in article 2,
nothing in the present article shall affect in any
way the rules of international law governing
liability for nuclear damage, or other rules of
international law.
Article 19
The State Party where the alleged offender is
prosecuted shall, in accordance with its national
law or applicable procedures, communicate the
final outcome of the proceedings to the
Secretary-General of the United Nations, who
shall transmit the information to the other
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States Parties.
Article 20
States Parties shall conduct consultations with
one another directly or through the SecretaryGeneral of the United Nations, with the
assistance of international organizations as
necessary, to ensure effective implementation
of this Convention.
Article 21
The States Parties shall carry out their
obligations under this Convention in a manner
consistent with the principles of sovereign
equality and territorial integrity of States and
that of non-intervention in the domestic affairs
of other States.
Article 22
(ไมใชพันธกรณี)
Nothing in this Convention entitles a State Party
to undertake in the territory of another State
Party the exercise of jurisdiction and
performance of functions which are exclusively
reserved for the authorities of that other State
Party by its national law.
Article 23
1. Any dispute between two or more States
Parties concerning the interpretation or
application of this Convention which cannot be
settled through negotiation within a reasonable
time shall, at the request of one of them, be
submitted to arbitration. If, within six months of
the date of the request for arbitration, the
parties are unable to agree on the organization
of the arbitration, any one of those parties may
refer the dispute to the International Court of
Justice, by application, in conformity with the
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Statute of the Court.
2. Each State may, at the time of signature,
ratification, acceptance or approval of this
Convention or accession thereto, declare that it
does not consider itself bound by paragraph 1
of the present article. The other States Parties
shall not be bound by paragraph 1 with respect
to any State Party which has made such a
reservation.
3. Any State which has made a reservation in
accordance with paragraph 2 of the present
article may at any time withdraw that
reservation by notification to the SecretaryGeneral of the United Nations.
Article 24
1. This Convention shall be open for signature
by all States from 14 September 2005 until 31
December 2006 at United Nations Headquarters
in New York.
2. This Convention is subject to ratification,
acceptance or approval. The instruments of
ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
3. This Convention shall be open to accession
by any State. The instruments of accession shall
be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.
Article 25
1. This Convention shall enter into force on the
thirtieth day following the date of the deposit
of the twenty-second instrument of ratification,
acceptance, approval or accession with the
Secretary-General of the United Nations.
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2. For each State ratifying, accepting, approving
or acceding to the Convention after the deposit
of the twenty-second instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, the
Convention shall enter into force on the
thirtieth day after deposit by such State of its
instrument of ratification, acceptance, approval
or accession.
Article 26
1. A State Party may propose an amendment to
this Convention. The proposed amendment
shall be submitted to the depositary, who
circulates it immediately to all States Parties.
2. If the majority of the States Parties request
the depositary to convene a conference to
consider the proposed amendments, the
depositary shall invite all States Parties to
attend such a conference to begin no sooner
than three months after the invitations are
issued.
3. The conference shall make every effort to
ensure amendments are adopted by consensus.
Should this not be possible, amendments shall
be adopted by a two-thirds majority of all
States Parties. Any amendment adopted at the
conference shall be promptly circulated by the
depositary to all States Parties.
4. The amendment adopted pursuant to
paragraph 3 of the present article shall enter
into force for each State Party that deposits its
instrument of ratification, acceptance, accession
or approval of the amendment on the thirtieth
day after the date on which two thirds of the
States Parties have deposited their relevant
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instrument. Thereafter, the amendment shall
enter into force for any State Party on the
thirtieth day after the date on which that State
deposits its relevant instrument.
Article 27
(ไมใชพันธกรณี)
1. Any State Party may denounce this
Convention by written notification to the
Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year
following the date on which notification is
received by the Secretary-General of the
United Nations.
Article 28
(ไมใชพันธกรณี)
The original of this Convention, of which the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and
Spanish texts are equally authentic, shall be
deposited with the Secretary-General of the
United Nations, who shall send certified copies
thereof to all States. IN WITNESS WHEREOF, the
undersigned, being duly authorized thereto by
their respective Governments, have signed this
Convention, opened for signature at United
Nations Headquarters in New York on 14
September 2005.
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