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อารัมภบท 

ภาคีอนุสัญญา 

(๑) ยอมรับวา การเดินเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรกอใหเกิดเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสี 

และการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรดานอื่น ๆ กอใหเกิดกากกัมมันตรงัสีเชนกัน 

(๒) ยอมรับวา วัตถุประสงคเพื่อความปลอดภัยเดียวกันใชกับทั้งการจัดการเชื้อเพลิงใชแลว

และกากกัมมันตรังสี 

(๓) ยืนยันอีกครั้งถึง ความสําคัญตอประชาคมโลกเพ่ือประกันวา การปฏิบัติที่ถูกตองไดรับ 

การวางแผนและนําไปใชเพ่ือความปลอดภัยในการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังส ี

(๔) ยอมรับความสําคัญของการแจงตอสาธารณะถึงเรื่องที่ เ ก่ียวกับความปลอดภัยใน 

การจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังส ี

(๕) ปรารถนาที่จะสงเสรมิวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียรที่มีประสิทธิภาพท่ัวโลก 

(๖) ยืนยันอีกครั้งวา ความรับผิดชอบสูงสุดในการประกันความปลอดภัยของการจัดการ

เชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสีตกอยูกับรัฐ 

(๗) ยอมรับวา คํานิยามของนโยบายวัฏจักรเชื้อเพลิงขึ้นอยูกับรัฐ  บางรัฐเห็นวาเชื้อเพลิง 

ใชแลวเปนทรัพยากรอันมีคาที่อาจไดรับการแปรสภาพ  สวนรัฐอ่ืนเลอืกที่จะขจัดเช้ือเพลิงใชแลว 

(๘) ยอมรับวา เชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสีที่ไมรวมอยูในอนุสัญญาปจจุบันเนื่องจาก

อยูภายในโครงการทางทหารหรือการปองกันประเทศ ควรไดรับการจัดการใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่ระบุในอนุสัญญานี้ 

(๙) ยืนยันถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือยกระดับความปลอดภัยใน 

การจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสีผานกลไกทวิภาคีและพหุภาคี และผานอนุสัญญาที่

สงผลจูงใจนี้ 
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(๑๐) คํานึงถึงความตองการของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนานอยที่สุดและ

ของรฐัท่ีเศรษฐกิจอยูในชวงเปลี่ยนผาน และถึงความจําเปนในการสนับสนุนกลไกที่มีอยูเพ่ือชวยให

ประเทศเหลานั้นปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ท่ีระบุในอนุสัญญาที่สงผลจูงใจนี้ได 

(๑๑) เชื่อวา กากกัมมันตรังสีควร ตราบเทาท่ีสอดคลองกับความปลอดภัยของการจัดการวัสดุ

เชนวานั้น ไดรับการขจัดในรัฐที่กากนั้นเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันยอมรับวา ในบางสถานการณ 

การจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสีอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอาจไดรับ 

การสนับสนุนผานขอตกลงระหวางภาคีอนุสัญญาเพื่อใชสถานประกอบการในหนึ่งในภาคีเพ่ือ

ประโยชนของภาคอีื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือกากนั้นเกิดจากโครงการรวม 

(๑๒) ยอมรับวารัฐใด ๆ มีสิทธิหามการนําเขามาในอาณาเขตตนซึ่งเชื้อเพลิงใชแลวและ 

กากกัมมันตรังสีจากตางรัฐ 

(๑๓) คํานึงถึงอนุสัญญาวาดวยความปลอดภัยทางนิวเคลียร (ค.ศ. ๑๙๙๔) อนุสัญญาวาดวย 

การแจงอุบัติเหตุทางนิวเคลียรโดยเร็ว (ค.ศ. ๑๙๘๖) อนุสัญญาวาดวยการใหความชวยเหลือใน

กรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี (ค.ศ. ๑๙๘๖) อนุสัญญาวาดวยการปองกัน

ทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร (ค.ศ. ๑๙๘๐) อนุสัญญาวาดวยการปองกันมลพิษทางทะเล

เนื่องจากการทิ้งวัสดุเหลือใชและวัสดุอยางอื่น ที่แกไขเพิ่มเติม (ค.ศ. ๑๙๙๔) และตราสารระหวาง

ประเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

(๑๔) คํานึงถึงหลักการตาง ๆ ที่อยูใน “มาตรฐานความปลอดภัยพ้ืนฐานระหวางประเทศสําหรับ

การปองกันรังสีชนิดกอไอออนและสําหรับความปลอดภัยของตนกําเนิดรังสี” (ค.ศ. ๑๙๙๖) ที่

ไดรับการสนับสนุนจากหลายหนวยงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการปรมาณู

ระหวางประเทศเร่ือง “หลักการจัดการกากกัมมันตรงัสี” (ค.ศ. ๑๙๙๕) และมาตรฐานสากลที่มีอยู

ในเร่ืองเก่ียวกับความปลอดภัยในการขนสงวัสดุกัมมันตรังส ี

(๑๕) ระลึกถึงบทที ่๒๒ ในแผนปฏิบัติการ ๒๑ ของการประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอม

และการพัฒนา ณ กรุงรีโอเดจาเนโร ที่เห็นชอบในป ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่ยืนยันอีกครั้งถึงความสําคัญ

อยางยิง่ของการจัดการกากกัมมันตรงัสีอยางปลอดภัยและไมมีผลตอสิ่งแวดลอม 

(๑๖) ยอมรับความปรารถนาที่จะเสริมสรางระบบการควบคุมระหวางประเทศที่ใชโดยเฉพาะกับ

วัสดุกัมมันตรังสีท่ีอางถึงในขอ ๑(๓) ของอนุสัญญาบาเซลวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยาย 

ขามแดนและการกําจัดซึ่งของเสียอันตราย (ค.ศ. ๑๙๘๙) 
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ไดตกลงกันดังนี ้

 

ภาค ๑ วัตถุประสงค คํานิยาม และขอบเขตการใช 

ขอ ๑ วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้คือ 

(๑) เพื่อใหบรรลุและคงไวซึ่งความปลอดภัยระดับสูงทั่วโลกในการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและ 

กากกัมมันตรังสี โดยการยกระดับมาตรการระดับชาติและความรวมมือระหวางประเทศ รวมถึง

ความรวมมือที่เหมาะสมทางเทคนิคในเรื่องที่เก่ียวกับความปลอดภัย 

(๒) เพื่อประกันวา ในทุกขั้นตอนของการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสีนั้น  

มีการปองกันอยางมีประสิทธิภาพจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใหบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม

ไดรับการปกปองจากผลกระทบอันเปนอันตรายของรังสีชนิดกอไอออน ในปจจุบันและอนาคต  

ในลักษณะที่บรรลุถึงความตองการและปณิธานของชั่วรุนปจจุบัน โดยไมบั่นทอนความสามารถ

ของชั่วรุนอนาคตในการบรรลุความตองการและปณิธานของตน 

(๓) เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีมีผลกระทบจากรังสีและเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาวหากเกิดขึ้น

ระหวางขั้นตอนใด ๆ ของการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังส ี

 

ขอ ๒ คําจํากัดความ 

เพ่ือวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ 

(เอ) “การปด” หมายถึง ความสําเร็จในทุกการดําเนินการ ณ เวลาหลังจากการจัดวางเชื้อเพลิงใช

แลวหรือกากกัมมันตรังสใีนสถานทีข่จัด  การนี้รวมถึงงานวิศวกรรมขั้นสุดทายหรืองานอื่นท่ีจําเปน 

เพ่ือใหสถานทีน่ั้นอยูในสภาพทีจ่ะปลอดภัยในระยะยาว 

(บี) “การเลิกดําเนินการ” หมายถึง ทุกขั้นตอนท่ีนําไปสูการปลดสถานประกอบการนิวเคลียร  

เวนแตสถานที่ขจัด ออกจากการกํากับดูแล  ขั้นตอนเหลานี้รวมถึงกระบวนการขจัดการปนเปอน 

วัสดุกัมมันตรังสแีละการรื้อถอน 



๔ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ซี) “การระบายทิ้ง” หมายถึง การปลอยวัสดุกัมมันตรังสี ท่ีเปนของเหลวหรือกาซจาก 

สถานประกอบการทางนิวเคลียรที่อยูภายใตการกํากับดูแลระหวางการดําเนินการปกติออกสู

สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการปฏิบัติโดยชอบ โดยมีการวางแผนและควบคุม และอยูภายใตขีดจํากัด

ตามที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด 

(ดี) “การขจัด” หมายถึง การนําเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีไปจัดวางไวในสถานที่

เหมาะสม ดวยความตั้งใจท่ีจะไมนําเอากลับออกมาอีก 

(อี) “ใบอนุญาต” หมายถึง การใหอํานาจ การอนุญาต หรือการรับรองใด ๆ จากหนวยงานกํากับ

ดูแล เพ่ือกระทําการใด ๆ อันเก่ียวของกับการจัดการเช้ือเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังส ี

(เอฟ) “สถานประกอบการทางนิวเคลียร” หมายถึง สถานประกอบการของพลเรือนและที่ดิน 

อาคาร และอุปกรณเครื่องมือที่เก่ียวของกับสถานประกอบการนั้น ซึ่งผลิต แปรสภาพ ใชงาน 

จัดการ จัดเก็บ หรือขจัดวสัดุกัมมันตรังสี ถึงขนาดที่ตองมีขอพิจารณาดานความปลอดภัย 

(จี) “ชั่วอายุการดําเนินการ” หมายถึง ชวงเวลาระหวางที่มีการใชงานสถานที่จัดการเชื้อเพลิง 

ใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีตามวัตถุประสงคที่วางไว  ในกรณีของสถานที่ขจัด ชวงเวลาจะเริ่มเม่ือ

ไดมีการจัดวางเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่นั้นเปนครั้งแรก และสิ้นสุดเมื่อม ี

การปดสถานที่นั้น 

(เอช) “กากกัมมันตรังสี” หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีในรูปกาซ ของเหลว หรือของแข็ง ซึ่งไมมี 

การใชงานตอไป โดยภาคีอนุสัญญาหรือโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งการตัดสินใจดังกลาว

ไดรับการยอมรับโดยภาคีอนุสัญญา และซึ่งไดรับการกํากับดูแลในฐานะกากกัมมันตรังสีโดย

หนวยงานกํากับดูแลภายใตกรอบกฎหมายและการกํากับดูแลของภาคีอนุสัญญา 

(ไอ) “การจัดการกากกัมมันตรังสี” หมายถึง ทุกกิจกรรม รวมท้ังกิจกรรมการเลิกดําเนินกิจการ ที่

เกี่ยวของกับการดูแล การเตรียมบําบัด การบําบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา หรือการขจัด 

กากกัมมันตรังสี แตไมรวมถึงการขนยายนอกสถานที่ตั้ง  ทั้งนี้ อาจเก่ียวของกับการระบายท้ิงดวย 

(เจ) “สถานที่จัดการกากกัมมันตรังสี” หมายถึง สถานประกอบการหรือสถานที่ตั้งใด ๆ ท่ีมี

วัตถุประสงคหลักในการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงสถานประกอบการทางนิวเคลียรท่ีอยู

ระหวางการเลิกดําเนินการ เฉพาะกรณีท่ีภาคีอนุสัญญากําหนดใหสถานประกอบการนั้นเปน

สถานที่จัดการกากกัมมันตรังสี 



๕ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(เค) “หนวยงานกํากับดูแล” หมายถึง หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือหลายหนวยงานที่ไดรับ

อํานาจตามกฎหมายจากภาคีอนุสัญญาในการกํากับดูแลความปลอดภัยดานใด ๆ ของการจัดการ

เชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสี รวมไปถึงอํานาจในการออกใบอนุญาต 

(แอล) “การแปรสภาพ” หมายถึง ขั้นตอนหรือการดําเนินการที่มวีัตถุประสงคในการสกัดไอโซโทป

รังสีจากเชื้อเพลิงใชแลวสําหรับการใชงานตอไป 

(เอ็ม) “ตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึก” หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่ไดรับการปดผนึกอยางถาวรใน

ปลอกหุม หรือการเชื่อมยึดติดกันอยางแนนหนา และอยูในรูปของแข็ง เวนแตชิ้นสวนเชื้อเพลิง

สําหรับเครื่องปฏิกรณ 

(เอ็น) “เชื้อเพลิงใชแลว” หมายถึง เชื้อเพลิงนิวเคลียรที่ผานการไดรับรังสีในแกนเครื่องปฏิกรณ

และไดรับการถอดออกจากแกนเคร่ืองปฏิกรณอยางถาวร 

(โอ) “การจัดการเชื้อเพลิงใชแลว” หมายถึง ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการหรือการเก็บ

รักษาเชื้อเพลิงใชแลว เวนแตการขนยายนอกสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ อาจเกี่ยวของกับการระบายท้ิงดวย 

(พี) “สถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลว” หมายถึง สถานประกอบการหรือสถานที่ตั้งใด ๆ ที่มี

วัตถุประสงคหลักในการจัดการเช้ือเพลิงใชแลว 

(คิว) “รฐัปลายทาง” หมายถึง รัฐซึ่งมีการวางแผน หรือมีการเคลื่อนยายขามแดนสิ้นสุดท่ีรัฐนั้น 

(อาร) “รัฐตนทาง” หมายถึง รัฐซึ่งมกีารวางแผน หรือมีการเคลื่อนยายขามแดนเริ่มตนขึ้นที่รฐันั้น 

(เอส) “รัฐทางผาน” หมายถึง รัฐใด ๆ เวนแตรัฐตนทางหรือรัฐปลายทาง ซึ่งมีการวางแผน หรือ 

มีการเคลื่อนยายขามแดนผานอาณาเขตของรัฐน้ัน 

(ที) “การเก็บรักษา” หมายถึง การเก็บเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่ซึ่งจํากัด 

การแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีได ดวยความตั้งใจที่จะนําเอากลับออกมาอีก 

(ย)ู “การเคลื่อนยายขามแดน” หมายถึง การสงเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีจากรัฐตนทาง

ไปยังรฐัปลายทาง 

 



๖ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ขอ ๓ ขอบเขตการใช 

๑. อนุสัญญานี้ใหใชเพ่ือความปลอดภัยในการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวเมื่อเชื้อเพลิงใชแลว 

เกิดจากการดําเนินการเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรของพลเรือน  เชื้อเพลิงใชแลวที่อยูในสถานที ่

แปรสภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการแปรสภาพไมอยูภายใตขอบเขตอนุสัญญานี้  เวนแต

ภาคีอนุสัญญาประกาศใหการแปรสภาพเปนสวนหนึ่งของการจัดการเชื้อเพลิงใชแลว 

๒. อนุสัญญานี้ยังใหใชเพื่อความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสีเมื่อกากกัมมันตรังสี

เกิดจากการใชงานของฝายพลเรือน  อยางไรก็ตาม อนุสัญญานี้ไมครอบคลุมถึงกากที่ประกอบดวย

วัสดุกัมมันตรังสทีี่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและกากที่ไมไดเกิดจากวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร    เวน

แตกากนั้นประกอบดวยตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกที่ไมใชแลวหรือไดรับการประกาศใหเปนกาก

กัมมันตรังสีเพ่ือวัตถุประสงคตามอนุสัญญานี้โดยภาคีอนุสัญญา 

๓. อนุสัญญานี้ไมใชกับความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสี

ภายในโครงการทหารหรือโครงการปองกันประเทศ เวนแตไดรับการประกาศใหเปนเชื้อเพลิงใช

แลวหรือกากกัมมันตรังสีเพื่อวัตถุประสงคตามอนุสัญญานี้โดยภาคีอนุสัญญา  อยางไรก็ตาม 

อนุสัญญานี้ใหใชกับความปลอดภัยในการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสีจากโครงการ

ทหารหรือโครงการปองกันประเทศ ถาและเมื่อวัสดุเหลานั้นไดรับการยายเปนการถาวรมายังและ

ไดรับการจัดการภายใตโครงการพลเรือนโดยเฉพาะ 

๔. อนุสัญญานี้ยังใหใชกับการระบายทิ้งตามที่อางถึงในขอ ๔ ขอ ๗ ขอ ๑๑ ขอ ๑๔ ขอ ๒๔ 

และขอ ๒๖ 

 

ภาค ๒ ความปลอดภัยในการจัดการเชื้อเพลิงใชแลว 

ขอ ๔ ขอกําหนดความปลอดภัยทั่วไป 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวาทุกชวงของการจัดการ

เชื้อเพลิงใชแลว  บุคคล สังคม และสิ่งแวดลอมจะไดรับการปองกันอยางเพียงพอจากอันตรายทาง

รังส ี

ในการกระทําดังกลาว ภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพ่ือ 



๗ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๑) ประกันวาภาวะวิกฤตและการระบายความรอนตกคางที่เกิดขึ้นระหวางการจัดการเช้ือเพลิงใช

แลวไดรับการเตรียมการอยางเพียงพอ 

(๒) ประกันวาการเกิดกากกัมมันตรังสีที่เกี่ยวของกับการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวอยูในระดับที่นอย

ที่สุดเทาที่จะกระทําได โดยสอดคลองกับรูปแบบนโยบายวัฏจักรเชื้อเพลิงท่ีใช 

(๓) พิจารณาถึงการพ่ึงพากันในระหวางขั้นตอนตาง ๆ ในการจัดการเชื้อเพลิงใชแลว 

(๔) จัดใหมีการปองกันอยางมีประสิทธภิาพของบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใชวิธกีารปองกัน

ที่เหมาะสมในระดับชาติตามที่เห็นชอบโดยหนวยงานกํากับดูแล ในกรอบกฎหมายของ

ประเทศท่ีใหความสําคัญตามควรกับเกณฑและมาตรฐานท่ียอมรับกันสากล 

(๕) พิจารณาถึงอันตรายทางชีววิทยา เคมี หรืออันตรายอื่น ๆ ที่อาจเก่ียวของกับการจัดการ

เชื้อเพลิงใชแลว 

(๖) พยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่กําหนดผลกระทบท่ีคาดการณไดตามควรใหกับคนรุนหลัง

มากกวาผลกระทบที่อนุญาตใหมีตอคนรุนปจจุบัน 

(๗) ประสงคท่ีจะหลีกเลี่ยงการผลักภาระที่ไมสมควรใหกับคนรุนหลัง 

 

ขอ ๕ สถานประกอบการที่มีอยู 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมในการทบทวนความปลอดภัยของสถานที่

จัดการเชื้อเพลิงใชแลวที่มีอยูในขณะท่ีอนุสัญญามีผลบังคับใชตอภาคีอนุสัญญานั้น และเพื่อ

ประกันวามีการปรับปรุงท่ีสามารถกระทําไดตามสมควรเพื่อยกระดับความปลอดภัยของ 

สถานประกอบการดังกลาวหากจําเปน 

 

ขอ ๖ พื้นที่ตั้งของสถานประกอบการที่ไดรับการเสนอ 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวามีการจัดทําขั้นตอนและ

ดําเนินการตามนั้นสําหรับสถานที่จัดการเช้ือเพลิงใชแลวท่ีเสนอ 



๘ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๑) เพื่อประเมินทุกปจจัยท่ีเก่ียวของกับพื้นที่ตั้งอันนาจะมีผลตอความปลอดภัยของ

สถานประกอบการดังกลาวตลอดอายุการดําเนินการ 

(๒) เพื่อประเมินผลกระทบดานความปลอดภัยที่เปนไปไดของสถานประกอบการ

ดังกลาวตอบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม 

(๓) เพ่ือใหขอมูลดานความปลอดภัยของสถานประกอบการดังกลาวตอประชาชนทั่วไป 

(๔) เพื่อปรึกษาภาคีอนุสัญญาอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียงสถานประกอบการดังกลาว  

ตราบเทาที่ภาคีอนุสัญญานั้นมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากสถานประกอบการ

นั้น  และใหขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการแกภาคีอนุสัญญานั้น เมื่อ

รองขอ เพื่อเปดโอกาสใหภาคีอนุสัญญานั้นประเมินผลกระทบดานความปลอดภัย

ที่อาจเกิดขึ้นตออาณาเขตตนจากสถานประกอบการ 

๒. ในการดําเนินการดังกลาว แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา

สถานประกอบการตาง ๆ จะไมสงผลที่ไมเปนที่ยอมรับตอภาคีอนุสัญญาอื่น ๆ โดยยึดหลัก 

ความปลอดภัยท่ัวไปตามขอ ๔ 

 

ขอ ๗ การออกแบบและกอสรางสถานประกอบการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา 

(๑) การออกแบบและกอสรางสถานท่ีจัดการเชื้อเพลิงใชแลวมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อจํากัด

ผลกระทบทางรังสีท่ีอาจเกิดขึ้นตอบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงผลกระทบจาก 

การระบายท้ิงหรือการปลอยท่ีควบคุมไมได 

(๒) ในขั้นตอนการออกแบบ มีการคํานึงถึงการวางแผนเชิงแนวคิดและ ตามที่จําเปน ขอกําหนด

ทางเทคนิคสําหรับการเลิกดําเนินการสถานที่จัดการเช้ือเพลิงใชแลว 

(๓) เทคโนโลยีที่รวมอยูในการออกแบบและการกอสรางสถานท่ีจัดการเชื้อเพลิงใชแลวไดรับ 

การสนับสนุนโดยประสบการณหรือผานการรับรองโดยการทดสอบหรือวิเคราะห 

 

ขอ ๘ การประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา 



๙ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๑) กอนการกอสรางสถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลว มีการประเมินความปลอดภัยท่ีเปนระบบ และ

การประเมินดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตามอันตรายจากสถานประกอบการ และครอบคลุม

ตลอดอายุการดําเนินการ 

(๒) กอนการดําเนินการสถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลว มีการจัดเตรียมการประเมินความปลอดภัย

และการประเมินดานสิ่งแวดลอมที่ปรับปรุงใหเปนปจจุบันและมีรายละเอียด เมื่อเห็นวาจําเปน 

ในการทําใหการประเมินในวรรค (๑) สมบูรณ 

 

ขอ ๙ การดําเนินการสถานประกอบการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา 

(๑) ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานท่ีจัดการเชื้อเพลิงใชแลวอยูบนพื้นฐานของการประเมินที่

เหมาะสมตามที่ระบุในขอ ๘ และมีเงื่อนไขเมื่อสิ้นสุดแผนการเริ่มดําเนินการที่ตองแสดงใหเห็น

วา สถานประกอบการนั้นสรางตามแบบที่ระบุและตามขอกําหนดความปลอดภัย 

(๒) ขอจํากัดและสภาพในการดําเนินการที่ไดมาจากการทดสอบ ประสบการณการดําเนินการ และ

การประเมิน ตามที่ระบุไวในขอ ๘ ไดรับการกําหนดและปรับปรุงแกไขตามทีจ่ําเปน  

(๓) การดําเนินการ การบํารุงรักษา การเฝาระวัง การตรวจสอบ และการทดสอบสถานที่จัดการ

เชื้อเพลิงใชแลวเปนไปตามกระบวนการที่จัดทําขึ้น 

(๔) มกีารสนับสนุนทางวิศวกรรมและทางเทคนิคในทุกดานที่เก่ียวของกับความปลอดภัยตลอดอายุ

การดําเนินการสถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลว 

(๕) เหตุการณที่สําคัญตอความปลอดภัยตองไดรับการแจงตอหนวยงานกํากับดูแลภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยผูรับใบอนุญาต 

(๖) โครงการรวบรวมและวิเคราะหประสบการณการดําเนินการที่เก่ียวของไดรับการจัดทําขึ้น และ

ผลท่ีไดนั้นไดรับการปฏิบัติตามเมื่อสมควร 

(๗) แผนการเลิกดําเนินการสถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลวไดรับการจัดเตรียมและปรับปรุงใหเปน

ปจจุบันตามที่จําเปน โดยใชขอมูลที่ไดมาในระหวางชั่วอายุการดําเนินการสถานประกอบการ

นั้น  และแผนนั้นผานการพิจารณาโดยหนวยงานกํากับดูแล 

 



๑๐ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ขอ ๑๐ การขจัดเชื้อเพลิงใชแลว 

ถาภาคีอนุสัญญากําหนดใหขจัดเชื้อเพลิงใชแลวตามกรอบกฎหมายและการกํากับดูแลของ

ตน การขจัดเชื้อเพลิงใชแลวดังกลาวตองเปนไปตามพันธกรณีในภาค ๓ ที่เก่ียวของกับการขจัด

กากกัมมันตรังสี 

 

ภาค ๓ ความปลอดภัยในการจัดการกากกัมมันตรังส ี

ขอ ๑๑ ขอกําหนดความปลอดภัยทั่วไป 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา ทุกชวงของการจัดการกาก

กัมมันตรังสี  บุคคล สังคม และสิ่งแวดลอมจะไดรับการปองกันอยางเพียงพอจากอันตรายทางรังสี

และอันตรายอ่ืน ๆ 

ในการกระทําดังกลาว ภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมดังนี ้

(๑) ประกันวาภาวะวิกฤตและการระบายความรอนตกคาง ท่ีเกิดขึ้นระหวางการจัดการ 

กากกัมมันตรังสีไดรับการเตรียมการอยางเพียงพอ 

(๒) ประกันวาการเกิดกากกัมมันตรงัสีอยูในระดับท่ีนอยท่ีสุดเทาที่จะกระทําได 

(๓) พิจารณาถึงการพ่ึงพากันในระหวางขั้นตอนตาง ๆ ในการจัดการกากกัมมันตรงัสี 

(๔) จัดใหมีการปองกันอยางมีประสิทธภิาพของบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใชวิธกีารปองกัน

ที่เหมาะสมในระดับชาติตามที่เห็นชอบโดยหนวยงานกํากับดูแล ในกรอบกฎหมายของ

ประเทศท่ีใหความสําคัญตามควรกับเกณฑและมาตรฐานท่ียอมรับกันสากล 

(๕) มีการพิจารณาถึงอันตรายทางชีววิทยา เคมีหรืออันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวของกับการจัดการ

กากกัมมันตรังสี 

(๖) พยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่กําหนดผลกระทบท่ีคาดการณไดตามควรใหกับคนรุนหลัง

มากกวาผลกระทบที่อนุญาตใหมีตอคนรุนปจจุบัน 

(๗) ประสงคท่ีจะหลีกเลี่ยงการผลักภาระที่ไมสมควรใหกับคนรุนหลัง 

 



๑๑ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ขอ ๑๒ สถานประกอบการที่มีอยูและการปฏิบัติที่ผานมา 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมภายในเวลาอันสมควรเพ่ือทบทวน 

(๑) ความปลอดภัยของสถานที่จัดการกากกัมมันตรังสีที่มีอยูในขณะท่ีอนุสัญญามีผลบังคับใชตอ

ภาคีอนุสัญญานั้น และเพ่ือประกันวามีการปรับปรุงที่สามารถกระทําไดตามสมควร 

เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของสถานประกอบการดังกลาวหากจําเปน 

(๒) ผลการปฏิบัติท่ีผานมา เพื่อพิจารณาวามีความจําเปนตองแทรกแซงดวยเหตุผลของการปองกัน

อันตรายจากรังสีหรือไม โดยคํานึงวาความเสียหายที่ลดลงจากการลดระดับปริมาณรังสีควร

เพียงพอที่จะอธิบายความเปนอันตรายและคาใชจายในการแทรกแซง รวมถึงคาใชจายทาง

สังคม 

 

ขอ ๑๓ พื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพ่ือประกันวา มีกระบวนการและไดปฏิบัติ

ตามกระบวนการนั้นสําหรับสถานที่จัดการกากกัมมันตรงัสีที่เสนอ 

(๑) เพื่อประเมินทุกปจจัยที่ เ ก่ียวของกับพื้น ท่ีตั้ง อันนาจะมีผลตอความปลอดภัยของ 

สถานประกอบการดังกลาวตลอดอายุการดําเนินการและความปลอดภัยของสถานที่ขจัด

หลังจากการปด 

(๒) เพื่อประเมินผลกระทบดานความปลอดภัยที่เปนไปไดของสถานประกอบการดังกลาวตอ

บุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาถึงพัฒนาการที่เปนไปไดของสภาพพื้นที่ตั้ง

สถานที่ขจัดหลังการปด 

(๓) เพ่ือใหขอมูลดานความปลอดภัยของสถานประกอบการดังกลาวแกประชาชนทั่วไป 

(๔) เพื่อปรึกษาภาคีอนุสัญญาอื่น ๆ ในบริเวณใกล เคียงสถานประกอบการดังกลาว   

ตราบเทาที่ภาคีอนุสัญญานั้นมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากสถานประกอบการนั้น  

และใหขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบการแกภาคีอนุสัญญานั้น เมื่อรองขอ เพ่ือ

เปดโอกาสใหภาคีอนุสัญญานั้นประเมินผลกระทบดานความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นตอ

อาณาเขตตนจากสถานประกอบการ 



๑๒ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. ในการดําเนินการดังกลาว แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา

สถานประกอบการตาง ๆ จะไมสงผลที่ไมเปนท่ียอมรับตอภาคีอนุสัญญาอื่น ๆ โดยยึดหลักความ

ปลอดภัยท่ัวไปตามขอ ๑๑ 

 

ขอ ๑๔ การออกแบบและกอสรางสถานประกอบการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา 

(๑) การออกแบบและกอสรางสถานท่ีจัดการกากกัมมันตรังสีมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจํากัด

ผลกระทบทางรังสีที่อาจเกิดขึ้นตอบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงผลกระทบจากการ

ระบายท้ิงหรือการปลอยท่ีควบคุมไมได 

(๒) ในขั้นตอนการออกแบบ มีการคํานึงถึงการวางแผนเชิงแนวคิดและขอกําหนดทางเทคนิค 

ตามที่จําเปน สําหรับการเลิกดําเนินการสถานที่จัดการกากกัมมันตรังสี เวนแตสถานที่ขจัด 

(๓) ในขั้นตอนการออกแบบ มีการเตรยีมขอกําหนดทางเทคนิคสําหรับการปดสถานที่ขจัด 

(๔) เทคโนโลยีที่รวมอยูในการออกแบบและการกอสรางสถานที่จัดการกากกัมมันตรังสีไดรับการ

สนับสนุนโดยประสบการณหรือผานการรับรองโดยการทดสอบหรือวิเคราะห 

 

ขอ ๑๕ การประเมินความปลอดภัยของสถานประกอบการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา 

(๑) กอนการกอสรางสถานทีจ่ัดการกากกัมมันตรงัสี มีการประเมินความปลอดภัยท่ีเปนระบบ และ

การประเมินดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตามอันตรายจากสถานประกอบการ และครอบคลุม

ตลอดอายุการดําเนินการ 

(๒) นอกจากนี้ กอนการสรางสถานที่ขจัด มีการประเมินความปลอดภัยท่ีเปนระบบ และการ

ประเมินดานสิ่งแวดลอมสําหรับในชวงเวลาหลังจากการปด และมีการประเมินผลท่ีไดเทียบกับ

เกณฑที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแล 

(๓) กอนการดําเนินการสถานที่จัดการกากกัมมันตรงัสี มีการจัดเตรียมการประเมินความปลอดภัย

และการประเมินดานสิ่งแวดลอมที่ปรับปรุงใหเปนปจจุบันและมีรายละเอียด เมื่อเห็นวาจําเปน 

ในการทําใหการประเมนิในวรรค (๑) สมบูรณ 



๑๓ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ขอ ๑๖ การดําเนินการสถานประกอบการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา 

(๑) ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานท่ีจัดการกากกัมมันตรังสีอยูบนพื้นฐานของการประเมินท่ี

เหมาะสมตามท่ีระบุในขอ ๑๕ และมีเงื่อนไขเมื่อสิ้นสุดแผนการเริ่มดําเนินการที่ตองแสดงให

เห็นวา สถานประกอบการนั้นสรางตามแบบที่ระบุและตามขอกําหนดความปลอดภัย 

(๒) ขอจํากัดและสภาพในการดําเนินการที่ไดมาจากการทดสอบ ประสบการณการดําเนินการ และ

การประเมิน ตามที่ระบุไวในขอ ๑๕ ไดรับการกําหนดและปรับปรุงแกไขตามที่จําเปน 

(๓) การดําเนินการ การบํารุงรักษา การเฝาระวัง การตรวจสอบ และการทดสอบสถานที่จัดการ

กากกัมมันตรังสีเปนไปตามกระบวนการท่ีจัดทําขึ้น  สําหรับสถานท่ีขจัด ผลที่ไดตองใชเพื่อ

ทวนสอบและทบทวนความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ตั้งไว และเพื่อปรับปรุงการประเมิน

ตามขอ ๑๕ ใหเปนปจจุบันสําหรับชวงเวลาหลังจากการปด 

(๔) มีการสนับสนุนทางวิศวกรรมและทางเทคนิคในทุกดานที่เก่ียวของกับความปลอดภัยตลอดอายุ

การดําเนินการสถานที่จัดการกากกัมมันตรงัสี 

(๕) มีกระบวนการสําหรับการจําแนกลักษณะและการแบงแยกกากกัมมันตรงัสี 

(๖) เหตุการณที่สําคัญตอความปลอดภัยตองไดรับการแจงตอหนวยงานกํากับดูแลภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสมโดยผูรับใบอนุญาต 

(๗) โครงการรวบรวมและวิเคราะหประสบการณการดําเนินการที่เก่ียวของไดรับการจัดทําขึ้น และ

ผลท่ีไดนั้นไดรับการปฏิบัติตามเมื่อสมควร 

(๘) แผนการเลิกดําเนินการสถานที่จัดการกากกัมมันตรังสี เวนแตสถานที่ขจัด ไดรับการจัดเตรียม

และปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามที่จําเปน โดยใชขอมูลท่ีไดมาในระหวางชั่วอายุการดําเนินการ

สถานประกอบการนั้น  และแผนนั้นผานการพิจารณาโดยหนวยงานกํากับดูแล 

(๙) แผนการปดสถานที่ขจัดไดรับการจัดเตรียมและปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามที่จําเปน โดยใช

ขอมูลที่ไดมาในระหวางชั่วอายุการดําเนินการสถานประกอบการนั้น  และแผนนั้นผานการ

พิจารณาโดยหนวยงานกํากับดูแล 

 



๑๔ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ขอ ๑๗ มาตรการสถาบันหลังการปดสถานที่ขจัด 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวาหลังจากการปดสถานที่ขจัด 

(๑) เก็บรักษาบันทึกของตําแหนงที่ตั้ง การออกแบบ และบัญชีวัสดุของสถานประกอบการนั้น

ตามที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแล 

(๒) มีการควบคุมระดับสถาบันเชิงรุกหรือเชิงรับ เชน การเฝาระวังหรือการจํากัดการเขาออก ถา

จําเปน 

และ 

(๓) ระหวางชวงเวลาที่สถานประกอบการภายใตการควบคุมระดับสถาบันเชิงรุก ถาตรวจจับไดวา

เกิดการปลอยวัสดุกัมมันตรังสีออกสูสิ่งแวดลอมที่ไมไดวางแผนไว ตองปฏิบัติตามมาตรการ

แทรกแซง หากจําเปน 

 

ภาค ๔ ขอกําหนดความปลอดภัยทั่วไป 

ขอ ๑๘ มาตรการปฏิบัติใหเปนไปตาม 

แตละภาคีอนุสัญญาจะตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย ทางกํากับดูแล และทางปกครอง 

รวมถึงมาตรการอ่ืน ๆ ที่จําเปน ภายในกรอบกฎหมายแหงชาติ  เพื่อดําเนินการใหเปนผลตาม

พันธกรณีภายใตอนุสัญญานี้ 

 

ขอ ๑๙ กรอบกฎหมายและการกํากับดูแล 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาจะตองจัดทําและคงไวซึ่งกรอบกฎหมายและการกํากับดูแลเพื่อควบคุม

ความปลอดภัยของการจัดการเช้ือเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรงัสี 

๒. กรอบกฎหมายและการกํากับดูแลตองจัดใหม ี

(๑) การจัดทําขอกําหนดและกฎระเบียบความปลอดภัยแหงชาติที่ ใชบังคับสําหรับ 

ความปลอดภัยทางรังส ี

(๒) ระบบการใหใบอนุญาตสําหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรงัสี 



๑๕ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๓) ระบบการยับยั้งการดําเนินการสถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีโดย

ปราศจากใบอนุญาต 

(๔) ระบบของการควบคุมระดับสถาบัน การตรวจสอบภายใตการกํากับดูแล และการเตรียม

เอกสารและการรายงาน ท่ีเหมาะสม 

(๕) การบังคับใชกฎระเบียบที่เก่ียวของและเงื่อนไขในใบอนุญาต 

(๖) การจัดสรรความรับผิดชอบอยางชัดเจนของหนวยงานที่เกี่ยวของกับขั้นตอนตาง ๆ ของ

การจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังส ี

๓. เมื่อพิจารณาวาสมควรจะกํากับดูแลวัสดุกัมมันตรังสีในฐานะกากกัมมันตรังสีหรือไม  

ภาคีอนุสัญญาตองคํานึงถึงวตัถุประสงคของอนุสัญญานี้ 

 

ขอ ๒๐ หนวยงานกํากับดูแล 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองจัดตั้งหรือกําหนดหนวยงานกํากับดูแลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ

ตามกรอบกฎหมายและการกํากับดูแลตามที่อางถึงในขอ ๑๙ และใหมีอํานาจ ความสามารถ 

ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรบุคคลอยางเพียงพอเพื่อใหปฏิบัติตามหนาที่รับผิดชอบที่

กําหนด 

๒. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมภายใตกรอบกฎหมายและการกํากับดูแล

เพื่อประกันความเปนอิสระอยางมีประสิทธิภาพของหนาที่การกํากับดูแลจากหนาที่อ่ืน ในที่ซึ่ง

องคกรมีสวนรวมทั้งในการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังส ีและในการกํากับดูแล 

 

ขอ ๒๑  ความรับผิดชอบของผูรับใบอนญุาต 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองประกันวา ความรับผิดชอบหลักสําหรับความปลอดภัยในการจัดการ

เชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสีตกอยูกับผูรับใบอนุญาตท่ีเกี่ยวของ  และตองดําเนินการอัน

เหมาะสมเพื่อประกันวาผูรับใบอนุญาตดังกลาวแตละรายปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบอยาง

ครบถวน 

๒. ในกรณีที่ไมปรากฏผูรับใบอนุญาตหรือผูรับผิดชอบอ่ืน ความรับผิดชอบนั้นตกอยู กับ 

ภาคีอนุสัญญาที่มีเขตอํานาจทางกฎหมายเหนือการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังส ี



๑๖ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ขอ ๒๒  ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรทางการเงิน 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวา 

(๑) มีบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่จําเปนตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยตลอดอาย ุ

การดําเนินการสถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังส ี

(๒) มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนความปลอดภัยของสถานประกอบการสําหรับ

การจั ดการ เชื้ อ เพลิ ง ใช แล วและกากกั มมันตรั งสีตลอดอายุก ารดํ า เนิ นการของ 

สถานประกอบการและสําหรับการเลิกดําเนินการ 

(๓) มีขอกําหนดทางการเงินเพ่ือที่จะทําใหการควบคุมระดับสถาบันและการเฝาระวังท่ีเหมาะสม

ยังคงดําเนินตอไปไดในชวงระยะเวลาท่ีจําเปนหลังการปดสถานที่ขจัด 

 

ขอ ๒๓ การประกันคุณภาพ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันจําเปนเพื่อประกันวามีการจัดทําและปฏิบัติตาม

แผนการประกันคุณภาพที่เหมาะสมในเรื่องความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงใชแลวและ 

กากกัมมันตรังสี 

 

ขอ ๒๔ การปองกันรังสีระหวางการดําเนินการ 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันวาตลอดอายุการดําเนิน 

การสถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังส ี

(๑) การรับรังสีของผูปฏิบัติงานและสาธารณะจากสถานประกอบการตองใหนอยท่ีสุดเทาที่จะ

เปนไปได โดยพิจารณารวมไปถึงปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ในเหตุการณปกติ บุคคลตองไมรับรังสีเกินปริมาณที่กําหนดไวในขอกําหนดระดับชาติเรื่อง

ขีดจํากัดปริมาณรังสีซึ่งไดคํานึงถึงมาตรฐานที่ผานการยอมรับจากสากลในการปองกันรังสี 

และ 



๑๗ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๓) ดําเนินมาตรการในการปองกันการปลอยวัสดุกัมมันตรังสีออกสูสิ่งแวดลอมโดยไมได

วางแผนและไมไดควบคุม 

๒. แตละภาคีอนุสัญญาตองดาํเนินการอันเหมาะสมเพื่อประกันการจํากัดการระบายท้ิง 

(๑) เพ่ือใหการรับรังสีนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยพิจารณารวมถึงปจจัยทางเศรษฐกิจและ

สังคม และ 

(๒) เพื่อให ในเหตุการณปกติ บุคคลตองไมรับรังสีเกินปริมาณที่กําหนดไวในขอกําหนด

ระดับชาติเรื่องขีดจํากัดปริมาณรังสีซึ่งไดคํานึงถึงมาตรฐานท่ีผานการยอมรับจากสากลใน

การปองกันรังส ี

๓. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพ่ือประกันวา ตลอดอายุการดําเนินการ

สถานประกอบการทางนิวเคลียรภายใตการกํากับดูแล ในกรณีที่เกิดการปลอยวัสดุกัมมันตรังสี

ออกสูสิ่งแวดลอมโดยไมไดวางแผนหรือไมไดควบคุม ไดดําเนินมาตรการที่เหมาะสมในการแกไข

เพ่ือควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

ขอ ๒๕ การเตรียมความพรอมกรณีเหตุฉุกเฉิน 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองประกันวา กอนและระหวางการดําเนินการสถานที่จัดการเชื้อเพลิง

ใชแลวหรือกากกัมมันตรังสี มีแผนฉุกเฉินในพ้ืนที่ตั้ง และ หากจําเปน แผนฉุกเฉินนอกพ้ืนท่ีตั้ง  

แผนฉุกเฉินดังกลาวควรไดรับการทดสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

๒. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมสําหรับการเตรียมการและการทดสอบ 

แผนฉุกเฉินในอาณาเขตตราบเทาที่มีแนวโนมจะไดรับผลกระทบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น

ที่สถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลวและกากกัมมันตรังสใีนบริเวณใกลเคียงอาณาเขตภาคีอนุสัญญา 

 

ขอ ๒๖ การเลิกดําเนินการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมเพ่ือประกันความปลอดภัยในการเลิก

ดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร  การดําเนินการดังกลาวตองประกันวา 

(๑) มีบุคลากรที่มีคุณภาพและทรัพยากรทางการเงนิเพียงพอ 



๑๘ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๒) ใชบทบัญญัติของขอ ๒๔ ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันทางรังสีระหวางการดําเนินการ  

การระบายท้ิง และการปลอยโดยไมไดวางแผนและไมไดควบคุม 

(๓) ใชบทบัญญัติของขอ ๒๕ ท่ีเกี่ยวของกับการเตรียมพรอมกรณเีหตุฉุกเฉิน และ 

(๔) เก็บบันทึกขอมูลสําคัญในการเลกิดําเนินการ 

 

ภาค ๕ บทบัญญตัอิื่น ๆ 

ขอ ๒๗ การเคลื่อนยายขามแดน 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายขามแดนตองดําเนินการอันเหมาะสมเพื่อ

ประกันวา การเคลื่อนยายดังกลาวเปนไปในลักษณะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้

และตราสารระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของอันมีผลผูกพัน 

ในการกระทําดังกลาว 

(๑) ภาคีอนุสัญญาที่ เปนรัฐตนทางตองดํา เนินการอัน เหมาะสมเพื่ อประ กันว า  

การเคลื่อนยายขามแดนไดรับอนุญาตและกระทําไดตอเมื่อมีการแจงลวงหนาและ

ความยินยอมจากรัฐปลายทาง 

(๒) การเคลื่อนยายขามแดนผานรัฐทางผานตองอยูภายใตพันธกรณีระหวางประเทศที่

เก่ียวของกับวิธกีารขนยายนั้น ๆ ที่ใช 

(๓) ภาคีอนุสัญญาที่เปนรัฐปลายทางตองยินยอมใหมีการเคลื่อนยายขามแดนไดตอเมื่อ 

รัฐปลายทางนั้นมีความสามารถทางบรหิารและทางเทคนิค รวมถึงโครงสรางการกํากับ

ดูแล ที่จําเปนเพื่อจัดการเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีในลักษณะที่สอดคลอง

กับอนุสัญญานี้ 

(๔) ภาคีอนุสัญญาที่เปนรัฐตนทางตองอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายขามแดนไดตอเมื่อ 

ภาคีอนุสัญญานั้นสามารถแนใจตามความยินยอมของรัฐปลายทางวา ไดบรรลุ

ขอกําหนดในวรรคยอย (๓) กอนการเคลื่อนยายขามแดน 

(๕) ภาคีอนุสัญญาที่เปนรัฐตนทางตองดําเนินการอันเหมาะสมเพ่ืออนุญาตใหมีการกลับเขา

ในอาณาเขตรัฐตนทางอีก หากการเคลื่อนยายขามแดนไมสําเร็จหรือไมสามารถสําเร็จ

ไดตามขอนี้ เวนแตมีการจัดการที่ปลอดภัยอยางอ่ืนเปนทางเลือก 



๑๙ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. ภาคีอนุสัญญาตองไมออกใบอนุญาตใหมีการขนสงเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีไปยัง

จุดหมายท่ีอยูใตกวาละติจูด ๖๐ องศาทางใต เพ่ือการเก็บรักษาหรือการขจัด 

๓. อนุสัญญานี้ไมมีอคติหรือกระทบกระเทือนตอ 

(๑) การใชสิทธิและอิสรภาพในการเดินเรือทางทะเล ทางแมน้ํา และการเดินอากาศ โดยเรือ

และอากาศยานของทุกรัฐ ตามที่จัดใหมีในกฎหมายระหวางประเทศ 

(๒) สิทธิของภาคีอนุสัญญาที่ซึ่ งกากกัมมันตรังสี ไดรับการสงออกไปเพื่อดําเนินการ  

ในการสงคืนหรือจัดใหสงคืนกากกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑอื่น ๆ หลังจากการบําบัด

กลับไปยังรัฐตนทาง 

(๓) สิทธขิองภาคีอนุสัญญาในการสงออกเชื้อเพลิงใชแลวเพ่ือการแปรสภาพ 

(๔) สิทธิของภาคีอนุสัญญาท่ีซึ่งเชื้อเพลิงใชแลวไดรับการสงออกเพ่ือแปรสภาพ ในการสงคืน

หรือจัดใหสงคืนกากกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากการดําเนินการแปรสภาพ

เชื้อเพลิงใชแลวกลับไปยังรัฐตนทาง 

 

ขอ ๒๘ ตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกที่เลกิใชงานแลว 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการอันเหมาะสมภายใตกรอบกฎหมายของประเทศเพื่อ

ประกันวา การครอบครอง การผลิตใหม หรือการกําจัดตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกที่เลิกใชงานแลว

เปนไปอยางปลอดภัย 

๒. ภาคีอนุสัญญาตองอนุญาตใหตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกที่เลิกใชงานแลวกลับเขามาใน 

อาณาเขต  ถาภาคีอนุสัญญานั้นไดตกลงภายใตกรอบกฎหมายของประเทศวา ตนกําเนิดรังสนีั้นจะ

ไดรับการสงกลับไปยังผูผลิตที่มีความสามารถท่ีจะรับและครอบครองตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกที่

เลิกใชงานแลว 



๒๐ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ภาค ๖ การประชุมของภาคีอนุสัญญา 

ขอ ๒๙ การประชมุเตรียมการ 

๑. การประชุมเตรียมการของภาคีอนุสัญญาตองมีขึ้นไมเกินหกเดือนหลังจากวันมีผลใชบังคับ

ของอนุสัญญานี้ 

๒. ในการประชุมนี้ ภาคีอนุสัญญาตอง 

(๑) กําหนดวันที่สําหรับการจัดประชุมพิจารณาทบทวนครั้งแรกตามขอ ๓๐  การประชุม

พิจารณาทบทวนนี้ตองมีขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตไมเกินสามสิบเดือนหลังจาก

วันมีผลใชบังคับของอนุสัญญานี้ 

(๒) จัดเตรียมและนําไปใชโดยฉันทามติซึ่งขอบังคับการประชุมและระเบียบการเงิน 

(๓) กําหนดเปนการเฉพาะและเปนไปตามขอบังคับการประชุม 

(เอ) แนวทางเก่ียวกับรูปแบบและโครงสรางของรายงานประเทศท่ีจะสงตามขอ 

๓๒ 

(บี) วันกําหนดสงรายงานดังกลาว 

(ซี) กระบวนการพิจารณาทบทวนรายงานดังกลาว 

๓. รัฐหรือองคกรระดับภูมิภาคที่มีการรวมตัวกันหรือลักษณะอื่น ที่ใหสัตยาบัน ยอมรับ รับรอง 

ภาคยานุวัติ หรือยืนยันอนุสัญญานี้ และอนุสัญญานี้ยังไมมีผลบังคับใชนั้น อาจเขารวมการประชุม

เตรียมการไดเสมือนเปนภาคีอนุสัญญาของอนุสัญญานี ้

 

ขอ ๓๐ การประชมุพิจารณาทบทวน 

๑. ภาคีอนุสัญญาตองจัดประชุมเพ่ือวัตถุประสงคในการพิจารณาทบทวนรายงานท่ีสงมาตาม 

ขอ ๓๒ 

๒. ในแตละการประชุมพิจารณาทบทวน ภาคีอนุสัญญา 



๒๑ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๑) ตองกําหนดวันประชุมพิจารณาทบทวนครั้งตอไป โดยระยะเวลาระหวางการประชุม 

หางกันไมเกินสามป 

(๒) อาจทบทวนการเตรียมการที่มีขึ้นตามวรรค ๒ ของขอ ๒๙ และนําการปรับปรุงแกไขมาใช

โดยฉันทามติ เวนแตจะกําหนดไวแลวในขอบังคับการประชุม ภาคีอนุสัญญายังอาจแกไข

เพ่ิมเติมขอบังคับการประชุมและกฎการเงนิไดโดยฉันทามติ 

๓. ในแตละการประชุมพิจารณาทบทวน แตละภาคีอนุสัญญาจะมีโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือหารือ

รายงานที่เสนอโดยภาคีอนุสัญญาอื่นและเพ่ือหาความกระจางในรายงานดังกลาว 

 

ขอ ๓๑ การประชมุวิสามัญ 

ประชุมวิสามัญของภาคีอนุสัญญาตองมีขึ้น 

(๑) หากตกลงกันโดยการลงคะแนนสวนใหญของภาคีอนุสัญญาที่รวมประชุมอยูและออกเสียง

ในท่ีประชุม  หรือ 

(๒) ตามคํารองขอเปนลายลักษณอักษรจากภาคีอนุสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง ภายในหกเดือนท่ี 

คํารองขอไดรับการเวียนไปยังภาคีอนุสัญญาและฝายเลขานุการตามขอ ๓๗ ไดรับแจงวา  

คํารองขอดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากภาคีอนุสัญญาเสียงขางมาก 

 

ขอ ๓๒ การรายงาน 

๑. ตามบทบัญญัติของขอ ๓๐ แตละภาคีอนุสัญญาตองยื่นรายงานของประเทศในการประชุม

พิจารณาทบทวนแตละครั้งของภาคีอนุสัญญาตาง  รายงานน้ีตองแจงถึงมาตรการที่ไดดําเนินการ

เพ่ือปฏิบัตติามแตละพันธกรณีของอนุสัญญานี้  สําหรับแตละภาคีอนุสัญญา รายงานยังตองแจงถึง 

(๑) นโยบายการจัดการเช้ือเพลิงใชแลว 

(๒) การปฏิบัติในการจัดการเช้ือเพลิงใชแลว 

(๓) นโยบายการจัดการกากกัมมันตรังส ี



๒๒ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๔) การปฏิบัติในการจัดการกากกัมมันตรังสี 

(๕) หลักเกณฑท่ีใชในการนิยามและจําแนกประเภทกากกัมมันตรังส ี

๒. รายงานนี้ตองรวมถึง 

(๑) บัญชสีถานที่จัดการเชื้อเพลิงใชแลวท่ีอยูภายใตอนุสัญญานี้ ตําแหนงท่ีตั้ง วัตถุประสงค 

และลักษณะสําคัญของสถานประกอบการ 

(๒) บัญชีเชื้อเพลิงใชแลวที่อยูภายใตอนุสัญญานี้และที่อยูในสถานที่เก็บรักษาและที่ไดรับ

การขจัด  รายการนี้ตองมีรายละเอียดของวัสดุและ หากมี ขอมูลเกี่ยวกับมวลและ 

กัมมันตภาพรวม 

(๓) บัญชสีถานที่จัดการกากกัมมันตรังสีที่อยูภายใตอนุสัญญานี้ ตําแหนงท่ีตั้ง วัตถุประสงค 

และลักษณะสําคัญของสถานประกอบการ 

(๔) บัญชกีากกัมมันตรังสีที่อยูภายใตอนุสัญญานี้ที่ 

( เ อ )  ไ ด รั บ กา ร เ ก็บ รั กษ าอยู ใ นสถ าน ที่ จั ด ก ารก าก กั มมั นตรั ง สี แ ล ะ 

สถานประกอบการทางวัฎจักรนิวเคลียร 

(บี) ไดรับการขจัดแลว หรือ 

(ซี) เปนผลมาจากการปฏิบัติที่ผานมา 

บัญชีนี้ตองมีรายละเอียดของวัสดุและขอมูลอื่นที่เหมาะสม เชน ปริมาตรหรือมวล 

กัมมันตภาพ และนิวไคลดกัมมันตรงัสีจําเพาะ 

(๕) บัญชีสถานประกอบการทางนิวเคลียรที่อยูในกระบวนการเลิกดําเนินกิจการและ

สถานะของกิจกรรมการเลิกดําเนินกิจการที่สถานประกอบการนั้น ๆ 

 

ขอ ๓๓ การเขารวมประชุม 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองเขารวมประชุมภาคีอนุสัญญาและแสดงตนในการประชุมดังกลาว

โดยผูแทนหนึ่งทาน และโดยผูแทนสํารอง ผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาตามความจําเปน 



๒๓ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. ภาคีอนุสัญญาอาจเชิญองคกรระหวางรัฐบาลที่มีอํานาจในสวนของเรื่องภายใตอนุสัญญานี้

โดยฉันทามติ  เขารวมเปนผูสังเกตการณการประชุมใด ๆ  หรือเฉพาะวาระ  ผูสังเกตการณตอง

ตอบรับคําเชิญอยางเปนลายลักษณอักษรลวงหนา ตามบทบัญญัติขอ ๓๖ 

 

ขอ ๓๔ รายงานสรุป 

ภาคีอนุสัญญาจะนํามาใชโดยฉันทามติและเปดเผยตอสาธารณะซึ่งเอกสารที่ระบุถึงหัว

ขอพิจารณาหารือและขอสรุปท่ีไดระหวางการประชุมของภาคีอนุสัญญา 

 

ขอ ๓๕ ภาษา 

๑. ภาษาที่ใชในการประชุมของภาคีอนุสัญญาตองเปนภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย 

และสเปน เวนแตจะกําหนดในขอบังคับการประชุมเปนอยางอื่น 

๒. รายงานที่สงมาตามขอ ๕ จะตองจัดทําในภาษาประจําชาติของภาคีอนุสัญญาหรือในภาษา

เฉพาะภาษาเดียวตามแตตกลงในขอบังคับการประชุม  หากรายงานท่ีสงมาอยูในภาษาทองถิ่น ที่

ไมไดอยูในภาษาที่กําหนดไว  คําแปลของรายงานในภาษาที่กําหนดองไดรับการจัดหามาโดยภาคี

อนุสัญญา 

๓. แมจะมีบทบัญญัติตามวรรค ๒  หากไดรับคาชดเชย ฝายเลขานุการจะรับผิดชอบการแปล

เปนภาษาที่กําหนดของรายงานที่อยูในภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาที่ใชในการประชุม 

 

ขอ ๓๖ ความลับ 

๑. บทบัญญัติของอนุสัญญานี้จะไมกระทบกระเทือนสิทธิและพันธกรณีของภาคีอนุสัญญาตาม

กฎหมายตนที่จะปองกันการเปดเผยขอมูล  เพื่อวัตถุประสงคของขอนี้  “ขอมูล” รวมถึง 

นอกเหนือจากประการอื่น ขอมูลที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติหรือการคุมครองทางกายภาพ

ของวัสดุนิวเคลียร ขอมูลที่ไดรับการคุมครองโดยสิทธิตามทรัพยสินทางปญญา หรือโดยความลับ

อุตสาหกรรมหรือการคา และขอมูลสวนบุคคล 



๒๔ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. ในบริบทของอนุสัญญานี้ เมื่อภาคีอนุสัญญาใหขอมูลที่ระบุไววาเปนการปองกันดังอธิบายไว

ในวรรค ๑ ขอมูลดังกลาวจะไดรับการใชเพียงเพื่อวัตถุประสงคตามท่ีไดรับมาและการรักษา

ความลับจะไดรับการเคารพ 

๓. ตามขอมูลที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงใชแลวหรือกากกัมมันตรังสีท่ีอยูภายในขอบเขตของ

อนุสัญญานี้โดยอาศัยอํานาจตามความในวรรค ๓ ของขอ ๓ บทบัญญัติของอนุสัญญานี้ตองไม

กระทบกระเทือนตอดุลพินิจจําเพาะของภาคีอนุสัญญาที่เก่ียวของท่ีจะตัดสินใจ 

(๑) วาขอมูลดังกลาวเปนความลับหรือมิฉะนั้นไดรับการควบคุมไมใหเผยแพรหรอืไม 

(๒) วาการใหขอมูลที่อางถึงในวรรคยอย (๑) ขางตนอยูในบริบทของอนุสัญญานี้หรือไม และ 

(๓) เงื่อนไขการรักษาความลับที่ผูกมัดกับขอมูลดังกลาวหากใหไปตามบริบทของอนุสัญญานี ้

๔. เนื้อหาการอภิปรายระหวางการพิจารณาทบทวนรายงานของประเทศในการประชุม

พิจารณาทบทวนแตละครั้งตามขอ ๓๐ ตองเปนความลับ 

 

ขอ ๓๗ ฝายเลขานุการ 

๑. ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (ตอไปนี้เรียกวา "ทบวงการ") จะจัดใหมีฝาย

เลขานุการในการประชุมของภาคีอนุสัญญา  

๒. ฝายเลขานุการจะตอง  

(๑) เรียกประชุม เตรียมการประชุม และบริการในการประชุมของภาคีอนุสัญญาตามที่อางถึง

ในขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ 

(๒) จัดสงใหกับภาคีอนุสัญญาซึ่งขอมูลท่ีไดรับหรือจัดเตรยีมขึ้นตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ 

คาใชจายที่ออกโดยทบวงการในการดําเนินหนาท่ีท่ีอางถึงในอนุวรรค (๑) และอนุวรรค (๒) 

ขางตนจะเปนความรับผิดชอบสวนหนึ่งของงบประมาณปกต ิ

๓. ภาคีอนุสัญญาโดยฉันทามติอาจขอใหทบวงการจัดหาบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการประชุม

ของภาคีอนุสัญญา  ทบวงการอาจใหบริการดังกลาวหากสามารถดําเนินการไดภายในโครงการ



๒๕ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

และงบประมาณปกติ  หากการนี้เปนไปไมได ทบวงการอาจจัดหาบริการดังกลาวถามีทุนชวยเหลือ

จากแหลงอ่ืน 

 

ภาค ๗ ความขางทายและบทบัญญัติอื่น 

ขอ ๓๘ การแกไขขอพพิาท 

กรณีท่ีเกิดขอพิพาทขึ้นระหวางภาคีอนุสัญญาสองฝายหรือมากกวานั้น ในเรื่องเก่ียวกับการ

ตีความ หรือการใชอนุสัญญานี้  ภาคีอนุสัญญาตองปรึกษาหารือภายในกรอบการประชุมของภาคี

อนุสัญญาเพื่อมุงแกไขขอพิพาท 

 

ขอ ๓๙ การลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ การรับรอง การภาคยานุวัติ 

๑. อนุสัญญานี้จะเปดใหลงนามโดยรัฐทั้งปวงท่ีสํานักงานใหญของทบวงการในกรุงเวียนนา

ตั้งแตวันที่ ๒๙ กันยายน ๑๙๙๗ จนถึงวันท่ีมีผลใชบังคับ 

๒. อนุสัญญาตองมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการรับรองโดยรฐัผูลงนาม 

๓. หลังจากที่มีผลใชบังคับ อนุสัญญานี้จะเปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรฐัทั้งปวง 

๔. (๑) อนุสัญญานี้จะเปดใหลงนามภายใตการยืนยนัหรือภาคยานุวัติโดยองคกรระดับภูมิภาค

ที่มีการรวมตัวกันหรือลักษณะอ่ืน  โดยมีเงื่อนไขวา องคกรดังกลาวตองไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐที่

มีอธิปไตยและมีความสามารถในสวนของการเจรจา สรุป และการนําไปใชซึ่งขอตกลงระหวาง

ประเทศในเรื่องที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ 

 (๒) ในเรื่องที่อยูภายในความสามารถของตนเอง  องคกรดังกลาวตองใชสิทธิและปฏิบัติ

หนาที่ความรับผิดชอบตามที่อนุสัญญานี้ถือวาเปนของรัฐภาคี ในนามของตนเอง 

 (๓) เมื่อเปนภาคีแหงอนุสัญญานี้  องคกรดังกลาวตองแจงกับผูเก็บรักษาตามขอ ๔๓ ถึง

ประกาศท่ีระบุวามีรัฐใดเปนสมาชิก ขอใดของอนุสัญญานี้ที่มีผลตอตน และขอบเขตความสามารถ

ของตนในดานที่ขออนุสัญญาดังกลาวครอบคลมุถึง 

(๔) องคกรดังกลาวตองไมถือสิทธิออกเสียงเพิ่มจากคะแนนเสียงของรัฐสมาชิกตน 



๒๖ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๕. สัตยาบันสาร ตราสารรับรอง ตราสารใหความเห็นชอบ ภาคยานุวัติสาร หรือตราสาร

ยืนยันตองมอบไวกับผูเก็บรักษา 

 

ขอ ๔๐ การมีผลใชบังคับ 

๑. อนุสัญญานี้ใหใชบังคับในวันที่เกาสิบหลังจากวันท่ีผูเก็บรักษาไดรับมอบสัตยาบันสาร  

ตราสารรับรอง หรือตราสารใหความเห็นชอบ ฉบับที่ยี่สิบหา ซึ่งรวมตราสารจากสิบเจ็ดรัฐ ท่ีแตละ

รัฐมีสถานประกอบการทางนิวเคลียรอยางนอยหนึ่งแหงที่เกิดภาวะวิกฤตในแกนเครื่องปฏิกรณ

แลว 

๒. สําหรับแตละรัฐหรือองคกรระดับภูมิภาคที่มีการรวมตัวกันหรือลักษณะอื่น ที่ใหสัตยาบัน 

ยอมรับ รับรอง หรือภาคยานุวัติ อนุสัญญานี้หลังจากวันท่ีมอบตราสารฉบับสุดทายตามเงื่อนไขที่

กําหนดไวในวรรค ๑  อนุสัญญานี้ใหใชบังคับในวันที่เกาสิบหลังจากวันที่รัฐหรือองคกรดังกลาว

มอบตราสารที่เก่ียวของใหกับผูเก็บรักษา 

 

ขอ ๔๑ การแกไขอนุสัญญา 

๑. ภาคีอนุสัญญาอาจเสนอใหมีการแกไขอนุสัญญานี้  ขอแกไขที่เสนอจะไดรับการพิจารณา

ในการประชุมพิจารณาทบทวนหรือการประชุมวสิามัญ 

๒. ขอความของขอแกไขใด ๆ ที่เสนอและเหตุผลประกอบ ตองมอบใหกับผูเก็บรักษาเพื่อท่ีจะ

แจงขอเสนอใหกับภาคีอนุสัญญาโดยทันทีและอยางนอยเกาสิบวันกอนการประชุมที่มีตองการ

บรรจุวาระพิจารณา  ขอคิดเห็นใด ๆ ที่ไดรับจากขอเสนอดังกลาวตองไดรับการเวียนโดยผูเก็บ

รักษาใหภาคีอนุสัญญาทราบ 

๓. ภาคีอนุสัญญาตองตัดสินใจภายหลังการพิจารณาขอแกไขที่เสนอ วาจะนํามาใชโดยฉันทา

มติหรือในกรณีที่ขาดฉันทามติ จะสงไปยังท่ีประชุมทางการทูต  การตัดสินที่จะสงขอแกไขท่ีเสนอ

ไปยังที่ประชุมทางการทูตตองไดรับเสียงขางมากสองในสามของภาคีอนุสัญญาท่ีประชุมอยู  และ

การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมตองมีภาคีอนุสัญญาอยางนอยครึง่หนึ่งอยูในเวลาลงคะแนนเสียง 



๒๗ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๔. ที่ประชุมทางการทูตเพ่ือพิจารณาและนํามาใชซึ่งการแกไขอนุสัญญานี้จะมีการเรียก

ประชุมโดยผูเก็บรักษาและมีขึ้นไมชากวาหนึ่งปหลังจากการตัดสินใจท่ีเหมาะสมตามวรรค ๓ ของ

ขอนี้  ท่ีประชุมทางการทูตจะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือประกันวา การแกไขจะนําไปใชโดยฉันทามติ  

หากไมเปนตามการนี้ การแกไขจะนําไปใชโดยเสียงขางมากสองในสามของภาคีอนุสัญญาทั้งหมด 

๕. การแกไขอนุสัญญานี้ ท่ีรับเอาตามวรรค ๓ และ ๔ ขางตนตองมีการใหสัตยาบัน การ

ยอมรับ การเห็นชอบ หรือการยืนยันโดยภาคีอนุสัญญาและใหใชบังคับตอภาคีอนุสัญญาซึ่งไดให

สัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบ หรือยืนยนัในวันที่เกาสิบหลังจากที่ผูเก็บรักษาไดรับตราสารท่ีเก่ียวของ

จากอยางนอยสามในสี่ของภาคีอนุสัญญา  สําหรับภาคีอนุสัญญาซึ่งตอมาไดใหสัตยาบัน ยอมรับ 

เห็นชอบ หรือยืนยันการแกไข  การแกไขนั้นจะมีผลใชบังคับในวันท่ีเกาสิบหลังจากที่ภาคี

อนุสัญญาไดมอบตราสารที่เก่ียวของแลว 

 

ขอ ๔๒ การบอกเลิก 

๑. ภาคีอนุสัญญาใดอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้โดยแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังผูเก็บรักษา 

๒. การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปหลังจากวันท่ีผูเก็บรักษาไดรับหนังสือแจง หรือในภายหลังตามที่

อาจจะระบุไวในหนังสือแจง 

 

ขอ ๔๓ ผูเก็บรักษา 

๑. ผูอํานวยการทบวงการจะเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ 

๒. ผูเก็บรักษาตองแจงใหภาคีอนุสัญญาทราบถึง 

(๑) การลงนามในอนุสัญญานี้และการเก็บรักษาสัตยาบันสาร ตราสารรับรอง ตราสารให 

ความเห็นชอบ ภาคยานุวัตสิาร หรือตราสารยืนยัน ตามขอ ๓๙ 

(๒) วันท่ีอนุสัญญามีผลใชบังคับตามขอ ๔๐ 

(๓) การแจงการบอกเลกิอนุสัญญาและวันบอกเลิกดังกลาว ตามขอ ๔๒ 



๒๘ 
 

 
 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(๔) การแกไขอนุสัญญาท่ีเสนอโดยภาคีอนุสัญญา การแกไขที่รับเอาโดยท่ีประชุมทางทูตที่

เกี่ยวของหรือที่ประชุมภาคีอนุสัญญาและวันที่มีผลใชบังคับของการแกไขดังกลาว ตาม

ความในขอ ๔๑ 

 

ขอ ๔๔ ตัวบทที่ถูกตอง 

ตนฉบับของอนุสัญญานี้ในตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน ซึ่งมี

ขอความถูกตองเทาเทียมกัน ตองมอบไวกับผูเก็บรักษาซึ่งจะสงสําเนาอนุสัญญาดังกลาวท่ีรับรอง

แลวใหกับภาคีอนุสัญญา 

 

เพ่ือเปนพยานแกการนี้ ผูมีอํานาจเต็มที่ลงนามขางทายนี้ซึ่งไดรับมอบอํานาจโดยถูกตองไดลงนาม

ในอนุสัญญานี้ 

 

ทํา ณ กรุงเวียนนา ในวันท่ีหาของเดือนกันยายน คริสตศักราชหนึ่งพันเการอยเกาสิบเจ็ด 


