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สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ARTICLE I 
BASIC OBLIGATIONS 

1. Each State Party undertakes not to carry out 
any nuclear weapon test explosion or any other 
nuclear explosion, and to prohibit and prevent 
any such nuclear explosion at any place under its 
jurisdiction or control. 
 
2. Each State Party undertakes, furthermore, to 
refrain from causing, encouraging, or in any way 
participating in the carrying out of any nuclear 
weapon test explosion or any other nuclear 
explosion. 
 
 

ARTICLE III 
NATIONAL IMPLEMENTATION MEASURES 

1. Each State Party shall, in accordance with its 
constitutional processes, take any necessary 
measures to implement its obligations under this 
Treaty. In particular, it shall take any necessary 
measures: 

(a) To prohibit natural and legal persons 
anywhere on its territory or in any other 
place under its jurisdiction as recognized 
by international law from undertaking any 
activity prohibited to a State Party under 
this Treaty; 
(b) To prohibit natural and legal persons 
from undertaking any such activity 
anywhere under its control; and 
(c) To prohibit, in conformity with 

มำตรำ ๑๔๑ ผู้ใดทดลอง ผลิต ครอบครอง หรือใช้ไม่
ว่ำในทำงใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิดที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
วัสดุนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบในรำชอำณำจักร ต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่สำมปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่
สำมแสนบำทถึงสองล้ำนบำท 
 ผู้ใดกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเพ่ือให้เกิด
กำรแพร่กระจำยของวัสดุ กัมมันตรังสีหรือวัสดุ
นิวเคลียร์โดยเจตนำดังต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ตลอดชีวิต 
(๑ ) ท ำอันตรำยต่อชี วิต  ร่ำงกำย อนำมัย  หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือ 
(๒) บังคับผู้อ่ืน รัฐบำลไทย รัฐบำลต่ำงประเทศ หรือ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ ให้กระท ำกำรใดหรือไม่
กระท ำกำรใด 
 
 
ห ม ำย เห ตุ  ค ณ ะรั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่  ๑ ๑ 
พฤศจิกำยน ๒๕๓๙ เห็นชอบให้ส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติเป็นหน่วยประสำนงำนหลักระดับชำติ ท ำ
หน้ำที่ ติ ดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่ วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับ
ดูแลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนและข้อมูลต่ำง ๆ ตำม
พันธกรณีของสนธิสัญญำกับองค์กำรว่ำด้วยกำรห้ำม
ทดลองอำวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และกำรประชุม
กรรมำธิกำรเตรียมกำรขององค์กำร และกลไกอ่ืน ๆ 
ภำยใต้กำรประชุมและองค์กำรดังกล่ำว 
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international law, natural persons 
possessing its nationality from undertaking 
any such activity anywhere. 

 
2. Each State Party shall cooperate with other 
States Parties and afford the appropriate form of 
legal assistance to facilitate the implementation 
of the obligations under paragraph 1. 
 
3. Each State Party shall inform the Organization 
of the measures taken pursuant to this Article. 
 
4. In order to fulfill its obligations under the 
Treaty, each State Party shall designate or set up 
a National Authority and shall so inform the 
Organization upon entry into force of the Treaty 
for it. The National Authority shall serve as the 
national focal point for liaison with the 
Organization and with other States Parties. 
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ARTICLE II 

THE ORGANIZATION 
 

E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
 

54. The Organization shall enjoy on the territory and in 
any other place under the jurisdiction or control of a 
State Party such legal capacity and such privileges and 
immunities as are necessary for the exercise of its 
functions. 

 
55. Delegates of States Parties, together with their 
alternates and advisers, representatives of members 
elected to the Executive Council, together with their 
alternates and advisers, the Director-General, the 
inspectors, the inspection assistants and the members of 
the staff of the Organization shall enjoy such privileges 
and immunities as are necessary in the independent 
exercise of their functions in connection with the 
Organization. 

 
56. The legal capacity, privileges and immunities referred 
to in this Article shall be defined in agreements between 
the Organization and the State Parties as well as in an 
agreement between the Organization and the State in 
which the Organization is seated. Such agreements shall 
be considered and approved in accordance with 
paragraph 26 (h) and (i). 
 
57. Notwithstanding paragraphs 54 and 55, the privileges 
and immunities enjoyed by the Director-General, the 
inspectors, the inspection assistants and the members of 
the staff of the Technical Secretariat during the conduct 
of verification activities shall be those set forth in the 
Protocol. 

     มำตรำ ๔   เพ่ือคุ้มครองกำรด ำเนินงำนใน
ประเทศไทยขององค์กำรให้บรรลุผลตำมควำมมุ่ง
ประสงค ์
     (๑) ให้ยอมรับนับถือว่ำองค์กำรเป็นนิติบุคคล 
และให้ถือว่ำมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
     (๒) ให้องค์กำร ผู้แทนของรัฐภำคีรวมทั้งผู้แทน
ส ำรองและที่ปรึกษำ ผู้แทนที่ได้รับกำรเลือกตั้งใน
คณะมนตรีบริหำรรวมทั้งผู้แทนส ำรองและที่ปรึกษำ 
ผู้ อ ำนวยกำรใหญ่  ผู้ ตรวจ ผู้ ช่ วย ในกำรตรวจ 
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร และผู้สังเกตกำรณ์ รวมตลอด
ถึงท่ีพักอำศัย สถำนที่ท ำกำร เอกสำร หนังสือโต้ตอบ 
บันทึก สำรตัวอย่ำงและอุปกรณ์เครื่องมือของคณะ
ผู้ตรวจ ได้รับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันตำมที่ระบุไว้
ในสนธิสัญญำและพิธีสำรแนบท้ำยสนธิสัญญำ เพียง
เท่ำที่รัฐบำลได้รับและใช้บทแห่งสนธิสัญญำและพิธี
สำรแนบท้ำยสนธิสัญญำ และควำมตกลงที่รัฐบำลจะ
ได้ท ำต่อไปกับองค์กำร  ทั้งนี้  ในระหว่ำงที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในประเทศไทย หรือเข้ำมำในประเทศไทยเพ่ือ
ปฏิบัติหน้ำที่  หรือในกำรปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับ
องค์กำร 
     ควำม ใน วรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วั นที่
สนธิสัญญำมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้วเป็นต้น
ไป 
     ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีประกำศวันที่สนธิสัญญำมีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทยในรำชกิจจำนุเบกษำ 
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PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN 

TREATY 
 

PART II 
ON-SITE INSPECTIONS 

 
B. STANDING ARRANGEMENTS 

 
Privileges and Immunities 

 
26. Following acceptance of the initial list of inspectors 
and inspection assistants as provided for in paragraph 18 
or as subsequently altered in accordance with paragraph 
19, each State Party shall be obliged to issue, in 
accordance with its national procedures and upon 
application by an inspector or inspection assistant, 
multiple entry/exit and/or transit visas and other relevant 
documents to enable each inspector and inspection 
assistant to enter and to remain on the territory of that 
State Party for the sole purpose of carrying out inspection 
activities. Each State Party shall issue the necessary visa 
or travel documents for this purpose no later than 48 
hours after receipt of the application or immediately 
upon arrival of the inspection team at the point of entry 
on the territory of the State Party. Such documents shall 
be valid for as long as is necessary to enable the 
inspector or inspection assistant to remain on the 
territory of the inspected State Party for the sole purpose 
of carrying out the inspection activities. 
 
27. To exercise their functions effectively, members of 
the inspection team shall be accorded privileges and 
immunities as set forth in sub-paragraphs (a) to (i). 
Privileges and immunities shall be granted to members of 
the inspection team for the sake of this Treaty and not 
for the personal benefit of the individuals themselves. 
Such privileges and immunities shall be accorded to 
them for the entire period between arrival on and 
departure from the territory of the inspected State Party, 
and thereafter with respect to acts previously performed 
in the exercise of their official functions. 

     มำตรำ ๔  เพ่ื อคุ้ มครองกำรด ำ เนิ น งำน ใน
ประเทศไทยขององค์กำรให้บรรลุตำมควำมมุ่ ง
ประสงค ์
     (๑) ให้ยอมรับนับถือว่ำองค์กำรเป็นนิติบุคคล 
และให้ถือว่ำมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
     (๒) ให้องค์กำร ผู้แทนของรัฐภำคี รวมทั้งผู้แทน
ส ำรองและที่ปรึกษำ ผู้แทนที่ได้รับกำรเลือกตั้งใน
คณะมนตรีบริหำรรวมทั้งผู้แทนส ำรองและที่ปรึกษำ 
ผู้ อ ำนวยกำรใหญ่  ผู้ ตรวจ ผู้ ช่ วย ในกำรตรวจ 
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร และผู้สังเกตกำรณ์ รวมตลอด
ถึงท่ีพักอำศัย สถำนที่ท ำกำร เอกสำร หนังสือโต้ตอบ 
บันทึก สำรตัวอย่ำงและอุปกรณ์เครื่องมือของคณะ
ผู้ตรวจ ได้รับเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันตำมที่ระบุไว้
ในสนธิสัญญำและพิธีสำรแนบท้ำยสนธิสัญญำ  
เพียงเท่ำที่รัฐบำลไทยได้รับและใช้บทแห่งสนธิสัญญำ
และพิธีสำรแนบท้ำยสนธิสัญญำและควำมตกลงที่
รัฐบำลไทยจะได้ท ำต่อไปกับองค์กำร  ทั้ งนี้  ใน
ระหว่ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในประเทศไทย หรือเข้ำมำใน
ประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ หรือในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจเกี่ยวกับองค์กำร 
     ควำม ใน วรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วั นที่
สนธิสัญญำมีผลใช้บังคับกับกับประเทศไทยแล้ว เป็น
ต้นไป 
     ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีประกำศวันที่สนธิสัญญำมีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทยในรำชกิจจำนุเบกษำ 
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(a) The members of the inspection team shall be 
accorded the inviolability enjoyed by diplomatic agents 
pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations of 18 April 1961; 

 
(b) The living quarters and office premises occupied by 
the inspection team carrying out inspection activities 
pursuant to this Treaty shall be accorded the inviolability 
and protection accorded to the premises of diplomatic 
agents pursuant to Article 30, paragraph 1, of the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations; 

 
(c) The papers and correspondence, including records, of 
the inspection team shall enjoy the inviolability accorded 
to all papers and correspondence of diplomatic agents 
pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations. The inspection team 
shall have the right to use codes for their 
communications with the Technical Secretariat; 

 
(d) Samples and approved equipment carried by 
members of the inspection team shall be inviolable 
subject to provisions contained in this Treaty and exempt 
from all customs duties. Hazardous samples shall be 
transported in accordance with relevant regulations; 

 
(e) The members of the inspection team shall be 
accorded the immunities accorded to diplomatic agents 
pursuant to Article 31, paragraphs 1, 2 and 3, of the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations; 

 
(f) The members of the inspection team carrying out 
prescribed activities pursuant to this Treaty shall be 
accorded the exemption from dues and taxes accorded 
to diplomatic agents pursuant to Article 34 of the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations; 
(g) The members of the inspection team shall be 
permitted to bring into the territory of the inspected 
State Party, without payment of any customs duties or 
related charges, articles for personal use, with the 
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exception of articles the import or export of which is 
prohibited by law or controlled by quarantine regulations; 

 
(h) The members of the inspection team shall be 
accorded the same currency and exchange facilities as 
are accorded to representatives of foreign Governments 
on temporary official missions; and 

 
(i) The members of the inspection team shall not engage 
in any professional or commercial activity for personal 
profit on the territory of the inspected State Party. 

 
28. When transiting the territory of States Parties other 
than the inspected State Party, the members of the 
inspection team shall be accorded the privileges and 
immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to 
Article 40, paragraph 1, of the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations. Papers and correspondence, 
including records, and samples and approved equipment 
carried by them, shall be accorded the privileges and 
immunities set forth in paragraph 27 (c) and (d). 

 
29. Without prejudice to their privileges and immunities 
the members of the inspection team shall be obliged to 
respect the laws and regulations of the inspected State 
Party and, to the extent that is consistent with the 
inspection mandate, shall be obliged not to interfere in 
the internal affairs of that State. If the inspected State 
Party considers that there has been an abuse of privileges 
and immunities specified in this Protocol, consultations 
shall be held between the State Party and the Director-
General to determine whether such an abuse has 
occurred and, if so determined, to prevent a repetition of 
such an abuse. 

 
 

30. The immunity from jurisdiction of members of the 
inspection team may be waived by the Director-General 
in those cases when the Director-General is of the 
opinion that immunity would impede the course of 
justice and that it can be waived without prejudice to the 
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จัดท ำโดย งำนพัฒนำกฎหมำยนิวเคลียร์ (ไชยยศ, อิศรำ, ฐำปนีย์) 
กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  

๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑  
 

สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของ
องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลอง

นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. .... 
implementation of the provisions of this Treaty. Waiver 
must always be express. 

 
31. Observers shall be accorded the same privileges and 
immunities accorded to members of the inspection team 
pursuant to this section, except for those accorded 
pursuant to paragraph 27 (d). 

 


