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อารัมภบท 

ภาคีอนุสัญญา 

(๑) ตระหนักถึงความสําคัญท่ีมีตอประชาคมโลกใหม่ันใจวา การใชพลังงานนิวเคลียรเปนไปอยางปลอดภัย 

ไดรับการกํากับดูแลเปนอยางดี และไมกระทบตอสิ่งแวดลอม 

(๒) ยืนยันอีกครั้งถึงความจําเปนในการดําเนินตอไปท่ีจะสงเสริมความปลอดภัยทางนิวเคลียรระดับสูงท่ัวโลก 

(๓) ยืนยันอีกครั้งวา ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยทางนิวเคลียรตกอยูกับรัฐท่ีมีเขตอํานาจเหนือสถาน

ประกอบการทางนวิเคลียร 

(๔) ปรารถนาท่ีจะสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียรท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) ตระหนักวาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในสถานประกอบการทางนิวเคลียรอาจมีผลกระทบขามเขตแดนได 

(๖) คํานึงถึงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร (ค.ศ. ๑๙๗๙) อนุสัญญาวาดวยการ

แจงลวงหนาถึงอุบัติเหตุนิวเคลียร (ค.ศ. ๑๙๘๖) และอนุสัญญาวาดวยความชวยเหลือในกรณีอุบัติเหตุ

นิวเคลียรหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี (ค.ศ. ๑๙๘๖) 

(๗) ยืนยันถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือยกระดับความปลอดภัยทางนิวเคลียร  ผาน

กลไกทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีอยูและการสรางอนุสัญญาจูงใจนี้ 

(๘) ยอมรับวา อนุสัญญานี้กอใหเกิดพันธะในการปรับใชหลักความปลอดภัยพ้ืนฐานสําหรับสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียรมากกวามาตรฐานความปลอดภัยอันมีรายละเอียด  และวามีแนวทางความปลอดภัยท่ีไดรับการ

กําหนดเปนสากล ซ่ึงไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ และจึงสามารถแนะแนวทางในเรื่อง

วิธีการอันทันสมัยในการบรรลุถึงความปลอดภัยระดับสูง 

(๙) ยืนยันถึงความจําเปนท่ีจะตองเริ่มการพัฒนาอนุสัญญาระหวางประเทศโดยพลันในเรื่องความปลอดภัยใน

การจัดการกากกัมมันตรังสี  ทันทีท่ีกระบวนการท่ีดําเนินการอยูในการพัฒนาหลักความปลอดภัยพ้ืนฐานใน

การจัดการกากกัมมันตรังสีเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในระดับสากล 

(๑๐) ยอมรับถึงประโยชนของการพัฒนางานดานเทคนิคเพ่ิมเติมอันเก่ียวกับความปลอดภัยในสวนตาง ๆ 

ของวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร  และไมชาก็เร็ว งานดานเทคนิคนี้อาจสนับสนุนการพัฒนาตราสารระหวาง

ประเทศท่ีมีอยูในปจจุบันหรืออนาคต 
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ไดตกลงกันดังนี้ 

 

ภาค ๑ วัตถุประสงค คํานิยาม และขอบเขตการใช 

ขอ ๑ วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของอนุสัญญานี้คือ 

(๑) เพ่ือใหบรรลุและคงไวซ่ึงความปลอดภัยทางนิวเคลียรระดับสูงท่ัวโลก  โดยการยกระดับมาตรการ

ระดับชาติและความรวมมือระหวางประเทศ รวมถึงความรวมมือทางเทคนิคท่ีเหมาะสมในเรื่องท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภัย 

(๒) เพ่ือสรางและคงไวซ่ึงการปองกันอันตรายจากรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานประกอบการทางนิวเคลียรอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือปกปองบุคคล สังคม และสิ่งแวดลอมจากผลกระทบอันเปนอันตรายของรังสีชนิดกอไอออน

จากสถานประกอบการดังกลาว 

(๓) เพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีมีผลกระทบจากรังสีและเพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกลาวหากเกิดข้ึน 

 

ขอ ๒ คําจํากัดความ 

เพ่ือความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ 

(๑) "สถานประกอบการทางนิวเคลียร" หมายความตอแตละภาคีอนุสัญญาวา โรงไฟฟานิวเคลียรบนบก

ของพลเรือนภายใตเขตอํานาจของภาคีอนุสัญญา รวมท้ังสถานท่ีเก็บรักษา จัดการ และบําบัดวัสดุกัมมันตรังสี

ท่ีอยูในบริเวณเดียวกันและเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินการของโรงไฟฟานิวเคลียร  โรงงานดังกลาวจะ

สิ้นสุดการเปนสถานประกอบการทางนิวเคลียรเม่ือเชื้อเพลิงนิวเคลียรท้ังหมดไดรับการถอดออกจากแกนเครื่อง

ปฏิกรณอยางถาวรและไดรับการเก็บรักษาอยางปลอดภัยตามข้ันตอนท่ีไดรับการอนุมัติแลว และแผนการเลิก

ดําเนินการไดรับการเห็นชอบจากหนวยงานกํากับดูแล 

(๒) "หนวยงานกํากับดูแล" หมายความตอแตละภาคีอนุสัญญาวา หนวยงานหนึ่งหรือหลายหนวยงานท่ี

ไดรับอํานาจตามกฎหมายจากภาคีอนุสัญญาในการออกใบอนุญาตและในการกํากับดูแลการเลือกพ้ืนท่ีตั้ง การ

ออกแบบ การกอสราง การเริ่มดําเนินการ การดําเนินการ หรือการเลิกดําเนินการของสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร 
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(๓) "ใบอนุญาต" หมายถึง การอนุญาตใด ๆ โดยหนวยงานกํากับดูแลแกผูยื่นคําขอเพ่ือใหรับผิดชอบใน

การเลือกพ้ืนท่ีตั้ง การออกแบบ การกอสราง การเริ่มดําเนินการ การดําเนินการ หรือการเลิกดําเนินการของ

สถานประกอบการทางนิวเคลียร 

 

ขอ ๓ ขอบเขตการใช 

อนุสัญญานี้ใหใชเพ่ือความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

 

ภาค ๒ พันธกรณ ี

(ก) บทบัญญัติท่ัวไป 

ขอ ๔ มาตรการอนุวัติการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินมาตรการทางกฎหมาย ทางกํากับดูแล และทางปกครอง  รวมถึง

มาตรการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน ภายใตกรอบกฎหมายในประเทศ  เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญานี้ 

 

ขอ ๕ การรายงาน 

แตละภาคีอนุสัญญาตองสงรายงานใหพิจารณา กอนการประชุมแตละครั้งท่ีอางถึงในขอ ๒๐ ถึง

มาตรการท่ีไดทําลงไปเพ่ือใหเปนไปตามแตละพันธกรณีของอนุสัญญานี้ 

 

ขอ ๖ สถานประกอบการทางนิวเคลียรท่ีมีอยู 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  ความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียรท่ีมีอยูในขณะท่ีอนุสัญญามีผลบังคับใชตอภาคีอนุสัญญานั้น ไดรับการตรวจสอบ

โดยเร็วท่ีสุด  เม่ือมีความจําเปนตามบริบทของอนุสัญญานี้ ภาคีอนุสัญญาตองประกันวา  ไดทําการปรับปรุงท่ี

สามารถกระทําไดตามสมควรอันเปนเรื่องเรงดวนในการยกระดับความปลอดภัยของสถานประกอบการทาง

นิวเคลียร  ถาการยกระดับดังกลาวไมสามารถกระทําได  ควรวางแผนการปดสถานประกอบการทางนิวเคลียร

ในทันทีท่ีกระทําได  เวลาในการปดอาจพิจารณาถึงสภาพการณทางพลังงานท้ังหมดและทางเลือกท่ีเปนไปได  

รวมท้ังผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ 
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 (ข) กฎหมายและการกํากับดูแล 

ขอ ๗ กรอบกฎหมายและการกํากับดูแล 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาจะตองจัดทําและคงไวซ่ึงกรอบกฎหมายและการกํากับดูแลเพ่ือควบคุมความ

ปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

๒. กรอบกฎหมายและการกํากับดูแลตองมีไวเพ่ือ 

(๑) การจัดทําขอกําหนดและกฎระเบียบดานความปลอดภัยของประเทศท่ีสามารถนําไปใชได 

(๒) ระบบการออกใบอนุญาตเก่ียวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียรและการหามดําเนินการสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียรโดยไมมีใบอนุญาต 

(๓) ระบบตรวจสอบและประเมินในการกํากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียรเพ่ือยืนยันการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและเง่ือนไขในใบอนุญาต 

(๔) การบังคับใชกฎระเบียบท่ีเก่ียวของและเง่ือนไขในใบอนุญาต รวมถึงการพักใช การเปลี่ยนแปลง 

หรือการเพิกถอน 

 

ขอ ๘ หนวยงานกํากับดูแล 

๑.  แตละภาคีอนุสัญญาตองจัดตั้งหรือกําหนดหนวยงานกํากับดูแลท่ีมีอํานาจและกรอบการดําเนินการ

ตามกฎหมายการกํากับดูแลท่ีอางถึงในขอ ๗ และมีอํานาจ ความสามารถ งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล

อยางเพียงพอในการปฏิบัติตามหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.  แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันการแยกกันอยางมี

ประสิทธิภาพระหวางหนาท่ีหนวยงานกํากับดูแลกับหนาท่ีหนวยงานหรือองคการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม

หรือการใชพลังงานนิวเคลียร 

 

ขอ ๙ ความรับผิดชอบของผูรับใบอนุญาต 

แตละภาคีอนุสัญญาตองประกันวา  ความรับผิดชอบหลักสําหรับความปลอดภัยทางนิวเคลียรของ

สถานประกอบการทางนิวเคลียรตกอยูกับผูรับใบอนุญาตท่ีเก่ียวของ  และตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ี

เหมาะสมเพ่ือประกันวา ผูรับใบอนุญาตดังกลาวแตละรายปฏิบัติตามความรับผิดชอบอยางครบถวน 

 



๕ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ค) ขอพิจารณาความปลอดภัยท่ัวไป 

ขอ ๑๐ ลําดับความสําคัญแกความปลอดภัย 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  ทุกองคการท่ีมีสวนรวมใน

กิจกรรมอันเก่ียวของโดยตรงกับสถานประกอบการทางนิวเคลียรตองกําหนดนโยบายท่ีใหความสําคัญอยาง

เหมาะสมแกความปลอดภัยทางนิวเคลียร 

 

ขอ ๑๑ แหลงทุนและทรัพยากรบุคคล 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  มีแหลงทุนเพียงพอท่ีจะ

สนับสนนุความปลอดภัยของแตละสถานประกอบการทางนิวเคลียรตลอดอายุสถานประกอบการ 

๒. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  มีจํานวนบุคลากรเพียงพอท่ีมี

คุณสมบัติดานการศึกษา การอบรม และการฝกทบทวนอยางเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความ

ปลอดภัย ในหรือสําหรับแตละสถานประกอบการทางนิวเคลียรตลอดอายุสถานประกอบการ 

 

ขอ ๑๒ ปจจัยมนุษย 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  มีการคํานึงถึงศักยภาพ

และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตลอดอายุสถานประกอบการ 

 

ขอ ๑๓ การประกันคุณภาพ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  มีการจัดทําแผนประกัน

คุณภาพและนําไปใชปฏิบัติโดยมุงใหเกิดความม่ันใจวา  ไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุสําหรับทุกกิจกรรม

ท่ีสําคัญตอความปลอดภัยทางนิวเคลียรตลอดอายุสถานประกอบการ 

 

ขอ ๑๔ การประเมินและการตรวจสอบความปลอดภัย 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา 

(๑) ไดมีการประเมินความปลอดภัยท่ีครอบคลุมและเปนระบบกอนการกอสรางและเริ่มดําเนินการ

สถานประกอบการทางนิวเคลียรและตลอดอายุสถานประกอบการ  การประเมินดังกลาวตองมีการบันทึกเปน



๖ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เอกสารไวเปนอยางดี  ไดรับการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอจากประสบการณการดําเนินการและขอมูลความ

ปลอดภัยใหมท่ีมีความสําคัญ  และไดรับการทบทวนภายใตอํานาจของหนวยงานกํากับดูแล 

(๒) ไดมีการพิสูจนยืนยันโดยการวิเคราะห การเฝาระวัง การทดสอบ และการตรวจสอบเพ่ือประกัน

วา  สภาพทางกายภาพและการดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรยังคงเปนไปตามแบบ ขอกําหนด

ความปลอดภัยท่ีเหมาะสมของประเทศ และขีดจํากัดและเง่ือนไขการดําเนินการ 

 

ขอ ๑๕ การปองกันรังสี 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  ในทุกภาวะการดําเนินการ 

การรับรังสีของบุคลากรและประชาชนจากสถานประกอบการทางนิวเคลียรตองมีใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

และบุคคลตองไมรับปริมาณรังสีท่ีเกินขีดจํากัดปรมิาณรังสีท่ีกําหนดไวของประเทศ 

 

ขอ ๑๖ การเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  มีแผนฉุกเฉินในท่ีตั้งและ

นอกท่ีตั้งซ่ึงไดรับการทดสอบสมํ่าเสมอสําหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียรและครอบคลุมกิจกรรมท่ีจะ

ดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน 

สําหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียรแหงใหม แผนฉุกเฉินดังกลาวตองไดรับการเตรียมการและ

ทดสอบกอนท่ีจะเริ่มตนดําเนินการเกินกวาระดับกําลังต่ําท่ีไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานกํากับดูแล 

๒. แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  ตราบเทาท่ีมีแนวโนมท่ีจะ

ไดรับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทางรังสี ประชากรของภาคีอนุสัญญาและเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของรัฐในบริเวณ

ใกลเคียงกับสถานประกอบการทางนิวเคลียรตองไดรับขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการวางแผนและการตอบสนอง

กรณีฉุกเฉิน 

๓. ภาคีอนุสัญญาท่ีไมมีสถานประกอบการทางนิวเคลียรอยูในอาณาเขตตน ตราบเทาท่ีมีแนวโนมท่ีจะ

ไดรับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทางรังสีท่ีเกิดข้ึน ณ สถานประกอบการทางนิวเคลียรท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง 

ตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมในการเตรียมความพรอมและการซักซอมแผนฉุกเฉินในอาณาเขตตน ท่ี

ครอบคลุมกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินดังกลาว 

 



๗ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(ง) ความปลอดภัยของสถานประกอบการ 

ขอ ๑๗ การเลือกพ้ืนท่ีตั้ง 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา  กระบวนการท่ีเหมาะสม

ไดรับการจัดทําข้ึนและนําไปปฏิบัติ 

(๑) เพ่ือประเมินทุกปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเลือกพ้ืนท่ีตั้งอันนาจะมีผลตอความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการทางนิวเคลียรตลอดอายุสถานประกอบการท่ีคาดไว 

(๒) เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีเปนไปไดตอความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียรท่ีมีตอ

บุคคล สังคม และสิ่งแวดลอม 

(๓) เพ่ือประเมินทบทวนตามความจําเปนถึงปจจัยท่ีเก่ียวของท้ังหมดท่ีกลาวถึงในอนุวรรค (๑) และ 

(๒) เพ่ือประกันการยอมรับตอความปลอดภัยในระยะยาวของสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

(๔) เพ่ือปรึกษาภาคีอนุสัญญาท่ีอยูใกลเคียงกับบริเวณท่ีเสนอใหมีสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

ตราบเทาท่ีมีแนวโนมจะไดรับผลกระทบจากสถานประกอบการทางนิวเคลียรนั้น  และใหขอมูลท่ีจําเปนตอ

ภาคีอนุสัญญาดังกลาวเม่ือรองขอ เพ่ือเปดโอกาสใหมีการประเมินและประมวลผลดวยตนเองถึงผลกระทบตอ

ความปลอดภัยในอาณาเขตตนอันเนื่องจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

 

ขอ ๑๘ การออกแบบและการกอสราง 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา 

(๑) การออกแบบและการกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรมีหลายระดับและวิธีการท่ี

นาเชื่อถือในการปองกัน (การปองกันเชิงลึก) การปลอยวัสดุกัมมันตรังสี  เพ่ือมุงปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ

บรรเทาผลกระทบทางรังสีหากเกิดอุบัติเหตุข้ึน 

(๒) เทคโนโลยีท่ีรวมอยูในการออกแบบและการกอสรางสถานประกอบการทางนิวเคลียรไดรับการ

พิสูจนโดยประสบการณหรือผานการรับรองโดยการทดสอบหรือวิเคราะห 

(๓) การออกแบบสถานประกอบการทางนิวเคลียรชวยใหมีการดําเนินการท่ีนาเชื่อถือ ม่ันคง และ

สามารถบริหารจัดการไดโดยงายเม่ือพิจารณาเฉพาะจากปจจัยมนุษยและการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

เครื่องจักรกล 

 



๘ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ขอ ๑๙ การดําเนินการ 

แตละภาคีอนุสัญญาตองดําเนินการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันวา 

(๑) การอนุญาตชั้นตนใหดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรต้ังอยูบนพ้ืนฐานการวิเคราะห

ความปลอดภัยท่ีเหมาะสมและแผนการเริ่มดําเนินการท่ีแสดงใหเห็นวา  สถานประกอบการตามท่ีกอสรางข้ึน

สอดคลองกับกฎระเบียบในการออกแบบและความปลอดภัย 

(๒) ขีดจํากัดและเง่ือนไขการดําเนินการท่ีไดจากการวิเคราะหความปลอดภัย การทดสอบ และ

ประสบการณการดําเนินการจะไดรับการกําหนดและปรับปรุงตามความจําเปนเพ่ือระบุขอบเขตเพ่ือความ

ปลอดภัยสําหรับการดําเนินการ 

(๓) การดําเนินการ การบํารุงรักษา การตรวจสอบ และการทดสอบสําหรับสถานประกอบการทาง

นิวเคลียรเปนไปตามวิธีการท่ีรับรองแลว 

(๔) กระบวนการไดรับการจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองตอเหตุการณการดําเนินการท่ีคาดไวและอุบัติเหตุ 

(๕) การวิศวกรรมและการสนับสนุนทางดานเทคนิคท่ีจําเปนในดานท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย

ท้ังหมดมีอยูตลอดอายุสถานประกอบการทางนิวเคลียร 

(๖) เหตุการณท่ีสําคัญตอความปลอดภัยไดรับการแจงภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยผูรับใบอนุญาต

ท่ีเก่ียวของตอหนวยงานกํากับดูแล 

(๗) แผนการรวบรวมและวิเคราะหประสบการณการดําเนินการไดรับการจัดทําข้ึน  ผลลัพธท่ีไดและ

ผลสรุปท่ีมีไดรับการปฏิบัติตาม และกลไกท่ีมีอยูไดถูกใชเพ่ือแบงปนประสบการณท่ีสําคัญกับองคการระหวาง

ประเทศ และองคการปฏิบัติการและหนวยงานกํากับดูแลอ่ืน ๆ 

(๘) การเกิดกากกัมมันตรังสีจากการดําเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียรอยูในระดับต่ําเทาท่ี

กระทําไดสําหรับกระบวนการท่ีเก่ียวของ ท้ังในแงของกิจกรรมและปริมาตร  และการบําบัดและการเก็บรักษา

เชื้อเพลิงใชแลวและกากท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินการและอยูในสถานท่ีเดียวกันกับสถานประกอบการ

ทางนิวเคลียร ไดคํานึงถึงการปรับสภาพและการขจัด 

 

หมวด ๓ การประชุมของภาคีอนุสัญญา 

ขอ ๒๐ การประชุมพิจารณาทบทวน 

๑. ภาคีอนุสัญญาจะจัดประชุม (ตอไปนี้เรียกวา "การประชุมพิจารณาทบทวน") เพ่ือวัตถุประสงคในการ

ทบทวนรายงานท่ีสงมาตามขอ ๕ ตามกระบวนการท่ีใชภายใตขอ ๒๒ 



๙ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. ภายใตบังคับบทบัญญัติขอ ๒๔ กลุมยอยท่ีประกอบดวยผูแทนภาคีอนุสัญญาอาจไดรับจัดตั้งและอาจ

ปฏิบัติงานระหวางการประชุมพิจารณาทบทวนตามความจําเปนเพ่ือวัตถุประสงคการพิจารณาทบทวนบาง

ประเด็นท่ีปรากฏอยูในรายงาน 

๓. แตละภาคีอนุสัญญาจะมีโอกาสท่ีเหมาะสมเพ่ือหารือเก่ียวกับรายงานท่ีเสนอโดยภาคีอนุสัญญาอ่ืน 

และเพ่ือหาความกระจางในรายงานดังกลาว 

 

ขอ ๒๑ ตารางเวลา 

๑. การประชุมเตรียมการของภาคีอนุสัญญาจะมีข้ึนไมเกินหกเดือนหลังจากวันมีผลใชบังคับของ

อนุสัญญานี้ 

๒. ในการประชุมเตรียมการนี้ ภาคีอนุสัญญาจะกําหนดวันสําหรับการประชุมพิจารณาทบทวนครั้งแรก  

การประชุมพิจารณาทบทวนนี้ตองมีข้ึนโดยเร็วท่ีสุด แตไมเกินสามสิบเดือนหลังจากวันมีผลบังคับใชของ

อนุสัญญานี้ 

๓. ในแตละการประชุมพิจารณาทบทวน ภาคีอนุสัญญาจะกําหนดวันประชุมครั้งถัดไป  การประชุม

พิจารณาทบทวนแตละครั้งจะหางกันไมเกินสามป 

 

ขอ ๒๒ ขอตกลงเกี่ยวกับข้ันตอน 

๑. ในการประชุมเตรียมการท่ีจัดข้ึนตามขอ ๒๑ ภาคีอนุสัญญาจะจัดทําและนําไปใชโดยฉันทามติซ่ึง

ขอบังคับการประชุมและระเบียบการเงิน  ภาคีอนุสัญญาตองกําหนดเปนการเฉพาะและเปนไปตามขอบังคับ

การประชุม 

(๑) แนวทางเก่ียวกับรูปแบบและโครงสรางรายงานท่ีจะสงตามขอ ๕ 

(๒) วันกําหนดสงรายงานดังกลาว 

(๓) กระบวนการพิจารณาทบทวนรายงานดังกลาว 

๒. ในท่ีประชุมพิจารณาทบทวน  หากจําเปน ภาคีอนุสัญญาอาจทบทวนการเตรียมการตามอนุวรรค (๑) 

ถึง (๓) ขางตนและนําการปรับปรุงแกไขมาใชโดยฉันทามติ เวนแตจะกําหนดไวแลวในขอบังคับการประชุม  

ภาคีอนุสัญญายังอาจแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับการประชุมและระเบียบการเงินไดโดยฉันทามติ 

 



๑๐ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ขอ ๒๓ การประชุมวิสามัญ 

ประชุมวิสามัญของภาคีอนุสัญญาตองมีข้ึน 

(๑) หากตกลงกันโดยการลงคะแนนสวนใหญของภาคีอนุสัญญาท่ีรวมประชุมอยูและออกเสียงในท่ี

ประชุม  การงดออกเสียงจะถือเปนการออกเสียง 

หรือ 

(๒) ตามคํารองขอเปนลายลักษณอักษรจากภาคีอนุสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  ภายในหกเดือนท่ีคํารอง

ขอนี้ไดรับการสงตอไปยังภาคีอนุสัญญาและฝายเลขานุการตามขอ ๒๘ ไดรับการแจงวา  คํารองขอดังกลาว

ไดรับการสนับสนุนจากภาคีอนุสัญญาเสียงขางมาก 

 

ขอ ๒๔ การเขารวมประชุม 

๑. แตละภาคีอนุสัญญาตองเขารวมประชุมภาคีอนุสัญญาและแสดงตนในการประชุมดังกลาวโดยผูแทน

หนึ่งทาน และโดยผูแทนสํารอง ผูเชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาตามความจําเปน 

๒. ภาคีอนุสัญญาอาจเชิญองคการระหวางรัฐท่ีมีอํานาจในสวนของเรื่องภายใตอนุสัญญานี้โดยฉันทามติ  

เขารวมเปนผูสังเกตการณในการประชุมใด ๆ หรือเฉพาะวาระ  ผูสังเกตการณตองตอบรับคําเชิญอยางเปนลาย

ลักษณอักษรลวงหนา ตามบทบัญญัติขอ ๒๗ 

 

ขอ ๒๕ รายงานสรุป 

ภาคีอนุสัญญาจะนํามาใชโดยฉันทามติและเปดเผยตอสาธารณะซ่ึงเอกสารท่ีระบุถึงประเด็นการ

พิจารณาหารือและขอสรุปท่ีไดระหวางการประชุม 

 

ขอ ๒๖ ภาษา 

๑. ภาษาท่ีใชในการประชุมของภาคีอนุสัญญาตองเปนภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และ

สเปน เวนแตจะกําหนดในขอบังคับเปนอยางอ่ืน 

๒. รายงานท่ีสงมาตามขอ ๕ ตองจัดทําในภาษาประจําชาติของภาคีอนุสัญญาหรือในภาษาเฉพาะ 

ภาษาเดียวตามแตตกลงในขอบังคับการประชุม  หากรายงานท่ีสงมาอยูในภาษาประจําชาติ ซ่ึงไมใชภาษาท่ี

กําหนดไว  คําแปลของรายงานในภาษาท่ีกําหนดตองไดรับการจัดหาใหโดยภาคีอนุสัญญา 



๑๑ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. แมจะมีบทบัญญัติตามวรรค ๒  หากไดรับคาชดเชย ฝายเลขานุการจะรับผิดชอบการแปลเปนภาษาท่ี

กําหนดของรายงานท่ีอยูในภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาท่ีใชในการประชุม 

 

ขอ ๒๗ ความลับ 

๑. บทบัญญัติของอนุสัญญานี้จะไมกระทบกระเทือนสิทธิและพันธกรณีของภาคีอนุสัญญาตามกฎหมาย

ตนท่ีจะปองกันการเปดเผยขอมูล  เพ่ือวัตถุประสงคของขอนี้ “ขอมูล” รวมถึง นอกเหนือจากประการอ่ืน (๑) 

ขอมูลสวนบุคคล (๒) ขอมูลท่ีไดรับการคุมครองโดยสิทธิตามทรัพยสินทางปญญา หรือโดยความลับทาง

อุตสาหกรรมหรือการคาและ (๓) ขอมูลท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของชาติหรือการคุมครองทางกายภาพซ่ึง

วัสดุนิวเคลียรหรือสถานประกอบการนิวเคลียร 

๒. ในบริบทของอนุสัญญานี้ เม่ือภาคีอนุสัญญาใหขอมูลท่ีระบุไววาเปนการปองกันดังอธิบายไวในวรรค ๑ 

ขอมูลดังกลาวจะถูกใชเพียงเพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดรับมาและการรักษาความลับจะไดรับการเคารพ 

๓. เนื้อหาการอภิปรายระหวางการพิจารณาทบทวนรายงานโดยภาคีอนุสัญญาในการประชุมแตละครั้ง

จะเปนความลับ 

 

ขอ ๒๘ ฝายเลขานุการ 

๑. ทบวงการพลังงานนิวเคลียรระหวางประเทศ (ตอไปนี้เรียกวา "ทบวงการ") จะจัดหาฝายเลขานุการ

ใหกับการประชุมของภาคีอนุสัญญา 

๒. ฝายเลขานุการตอง 

(๑) เรียกประชุม เตรียมการประชุม และบริการในการประชุมของภาคีอนุสัญญา 

(๒) จัดสงใหกับภาคีอนุสัญญาซ่ึงขอมูลท่ีไดรับหรือจัดเตรียมข้ึนตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ 

 คาใชจายท่ีออกโดยทบวงการในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอางถึงในอนุวรรค (๑) และ (๒) ขางตนจะเปน

ความรับผิดชอบสวนหนึ่งของงบประมาณปกติ 

๓. ภาคีอนุสัญญาโดยฉันทามติอาจขอใหทบวงการจัดหาบริการอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการประชุมของภาคี

อนุสัญญา  ทบวงการอาจใหบริการดังกลาวไดหากสามารถดําเนินการไดภายในโครงการและงบประมาณปกติ  

หากการนี้เปนไปไมได ทบวงอาจจัดหาบริการดังกลาวใหหากมีการจัดหาเงินทุนโดยสมัครใจจากแหลงอ่ืน 

 



๑๒ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

หมวด ๔ ความขางทายและบทบัญญัติอ่ืน 

ขอ ๒๙ การแกไขขอพิพาท 

กรณีท่ีเกิดขอพิพาทข้ึนระหวางภาคีอนุสัญญาสองฝายหรือมากกวานั้น  ในเรื่องเก่ียวกับการตีความ 

หรือการใชอนุสัญญานี้  ภาคีอนุสัญญาตองปรึกษาหารือภายในกรอบการประชุมของภาคีอนุสัญญาเพ่ือมุง

แกไขขอพิพาท 

 

ขอ ๓๐ การลงนาม การใหสัตยาบัน การยอมรับ การรับรอง การภาคยานุวัติ 

๑. อนุสัญญานี้จะเปดใหลงนามโดยรัฐท้ังปวงท่ีสํานักงานใหญของทบวงการในกรุงเวียนนาตั้งแตวันท่ี  

๒๐ กันยายน ๑๙๙๔ จนถึงวันท่ีมีผลใชบังคับ 

๒. อนุสัญญาตองมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการรับรองโดยรัฐผูลงนาม 

๓. หลังจากท่ีมีผลใชบังคับ อนุสัญญานี้จะเปดใหมีการภาคยานุวัติโดยรัฐท้ังปวง 

๔. (๑) อนุสัญญานี้จะเปดใหลงนามหรือภาคยานุวัติโดยองคการระดับภูมิภาคท่ีมีการรวมตัวกันหรือ

ลักษณะอ่ืน  โดยมีเง่ือนไขวา องคการดังกลาวตองไดรับการจัดตั้งข้ึนโดยรัฐท่ีมีอธิปไตยและมีความสามารถใน

สวนของการเจรจา สรุป และการนําไปใชซ่ึงขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องท่ีครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ 

 (๒) ในเรื่องท่ีอยูภายในความสามารถของตนเอง  องคการดังกลาวตองใชสิทธิและปฏิบัติหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามท่ีอนุสัญญานี้ถือวาเปนของรัฐภาคี ในนามของตนเอง 

 (๓) เม่ือเปนภาคีแหงอนุสัญญานี้  องคการดังกลาวตองแจงกับผูเก็บรักษาตามขอ ๓๔ ถึงประกาศท่ี

ระบุวามีรัฐใดเปนสมาชิก ขอใดของอนุสัญญานี้ท่ีมีผลตอตน และขอบเขตความสามารถของตนในดานท่ีขอ

อนุสัญญาดังกลาวครอบคลุมถึง 

(๔) องคการดังกลาวตองไมถือสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนตามรัฐสมาชิกของตน 

๕. ตราสารการใหสัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบ หรือการภาคยานุวัติตองมอบไวกับผูเก็บรักษา 

 

ขอ ๓๑ การมีผลใชบังคับ 

๑. อนุสัญญานี้ใหใชบังคับในวันท่ีเกาสิบหลังจากวันท่ีผูเก็บรักษาไดรับมอบตราสารสัตยาบัน ยอมรับ 

หรือรับรองฉบับท่ียี่สิบสอง รวมท้ังตราสารจากสิบเจ็ดรัฐ ท่ีแตละรัฐมีสถานประกอบการทางนิวเคลียรอยาง

นอยหนึ่งแหงท่ีเกิดภาวะวิกฤตในแกนเครื่องปฏิกรณแลว 



๑๓ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. สําหรับแตละรัฐหรือองคการระดับภูมิภาคท่ีมีการรวมตัวกันหรือลักษณะอ่ืน ท่ีใหสัตยาบัน ยอมรับ 

รับรอง หรือภาคยานุวัติ อนุสัญญานี้หลังจากวันท่ีมอบตราสารฉบับสุดทายตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในวรรค ๑  

อนุสัญญานี้ใหใชบังคับในวันท่ีเกาสิบหลังจากวันท่ีรัฐหรือองคการดังกลาวมอบตราสารท่ีเก่ียวของใหกับผูเก็บ

รักษา 

 

ขอ ๓๒ การแกไขอนุสัญญา 

๑. ภาคีอนุสัญญาอาจเสนอใหมีการแกไขอนุสัญญานี้  ขอแกไขท่ีเสนอจะไดรับการพิจารณาในการ

ประชุมพิจารณาทบทวนหรือการประชุมวิสามัญ 

๒. ขอความของขอแกไขใด ๆ ท่ีเสนอและเหตุผลประกอบ ตองมอบใหกับผูเก็บรักษาเพ่ือท่ีจะแจง

ขอเสนอใหกับภาคีอนุสัญญาโดยทันทีและอยางนอยเกาสิบวันกอนการประชุมท่ีมีตองการบรรจุวาระพิจารณา  

ขอคิดเห็นใด ๆ ท่ีไดรับจากขอเสนอดังกลาวตองไดรับการเวียนโดยผูเก็บรักษาใหภาคีอนุสัญญาทราบ 

๓. ภาคีอนุสัญญาตองตัดสินใจภายหลังการพิจารณาขอแกไขท่ีเสนอ วาจะนํามาใชโดยฉันทามติหรือใน

กรณีท่ีขาดฉันทามติ จะสงไปยังท่ีประชุมทางการทูต  การตัดสินท่ีจะสงขอแกไขท่ีเสนอไปยังท่ีประชุมทาง 

การทูตตองไดรับเสียงขางมากสองในสามของภาคีอนุสัญญาท่ีประชุมอยู  และการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม

ตองมีภาคีอนุสัญญาอยางนอยครึ่งหนึ่งอยูในเวลาลงคะแนนเสียง  การงดออกเสียงจะถือเปนการออกเสียง 

๔. ท่ีประชุมทางการทูตเพ่ือพิจารณาและนํามาใชซ่ึงการแกไขอนุสัญญานี้จะมีการเรียกประชุมโดยผูเก็บ

รักษาและมีข้ึนไมชากวาหนึ่งปหลังจากการตัดสินใจท่ีเหมาะสมตามวรรค ๓ ของขอนี้  ท่ีประชุมทางการทูตจะ

พยายามทุกวิถีทางเพ่ือประกันวา การแกไขจะนําไปใชโดยฉันทามติ  หากไมเปนตามการนี้ การแกไขจะ

นําไปใชโดยเสียงขางมากสองในสามของภาคีอนุสัญญาท้ังหมด 

๕. การแกไขอนุสัญญานี้ท่ีรับเอาตามวรรค ๓ และ ๔ ขางตนตองมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ การ

เห็นชอบ หรือการยืนยนัโดยภาคีอนุสัญญาและใหใชบังคับตอภาคีอนุสัญญาซ่ึงไดใหสัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบ 

หรือยืนยันในวันท่ีเกาสิบหลังจากท่ีผูเก็บรักษาไดรับตราสารท่ีเก่ียวของจากอยางนอยสามในสี่ของภาคี

อนุสัญญา  สําหรับภาคีอนุสัญญาซ่ึงตอมาไดใหสัตยาบัน ยอมรับ เห็นชอบ หรือยืนยันการแกไข  การแกไขนั้น

จะมีผลใชบังคับในวันท่ีเกาสิบหลังจากท่ีภาคีอนุสัญญาไดมอบตราสารท่ีเก่ียวของแลว 

 

ขอ ๓๓ การบอกเลิก 

๑. ภาคีอนุสัญญาใดอาจบอกเลิกอนุสัญญานี้โดยแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังผูเก็บรักษา 



๑๔ 
 

 คําแปลอยางไมเปนทางการเพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจขอบทอนุสัญญา 
กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. การบอกเลิกจะมีผลหนึ่งปหลังจากวันท่ีผูเก็บรักษาไดรับหนังสือแจง หรือในภายหลังตามท่ีอาจจะระบุ

ไวในหนังสือแจง 

 

ขอ ๓๔ ผูเก็บรักษา 

๑. ผูอํานวยการใหญทบวงการจะเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้ 

๒. ผูเก็บรักษาตองแจงใหภาคีอนุสัญญาทราบถึง 

(๑) การลงนามในอนุสัญญานี้และการเก็บรักษาตราสารการใหสัตยาบัน การยอมรับ การเห็นชอบ 

หรือการภาคยานุวัติ ตามขอ ๓๐ 

(๒) วันท่ีอนุสัญญามีผลใชบังคับตามขอ ๓๑ 

(๓) การแจงการบอกเลิกอนุสัญญาและวันบอกเลิกดังกลาว ตามขอ ๓๓ 

(๔) การแกไขอนุสัญญาท่ีเสนอโดยภาคีอนุสัญญา การแกไขท่ีรับเอาโดยท่ีประชุมทางการทูตท่ี

เก่ียวของหรือท่ีประชุมภาคีอนุสัญญาและวันท่ีมีผลใชบังคับของการแกไขดังกลาว ตามขอ ๓๒ 

 

ขอ ๓๕ ตัวบทท่ีถูกตอง 

ตนฉบับของอนุสัญญานี้ในตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน ซ่ึงมีขอความ

ถูกตองเทาเทียมกัน ตองมอบไวกับผูเก็บรักษาซ่ึงจะสงสําเนาอนุสัญญาดังกลาวท่ีรับรองแลวใหกับภาคี

อนุสัญญา 
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