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ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจข้อบทอนุสัญญำ 

กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ข้อแก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ 

๑. ชื่อของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์ท่ีใช้เมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลำคม 
ค.ศ. ๑๙๗๙ (ต่อไปนี้เรียกว่ำ "อนุสัญญำ") ให้ใช้ชื่อต่อไปนี้แทน 

อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 

 

๒. ค ำปรำรภของอนุสัญญำให้ใชค้วำมต่อไปนี้แทน 

รัฐภำคแีห่งอนุสัญญำนี้ 

ตระหนักถึง สิทธิของทุกรัฐในกำรพัฒนำและใช้พลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติและผลประโยชน์ 
อันควรของรัฐจำกกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติ 

ประจักษ์ถึง ควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกในควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและ 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ในทำงสันติ 

ค ำนึงถึงว่ำ กำรคุ้มครองทำงกำยภำพมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรปกป้องอนำมัยของประชำชน 
ควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคงของประเทศและระหว่ำงประเทศ 

ยึดถือ วัตถุประสงค์และหลักกำรของกฎบัตรสหประชำชำติเกี่ยวกับกำรรักษำสันติภำพและ 
ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศและกำรส่งเสริมกำรเป็นเพื่อนบ้ำนท่ีดีและควำมสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตรและ
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ 

เห็นว่ำ ภำยใต้เงื่อนไขของวรรค ๔ ข้อ ๒ แห่งกฎบัตรสหประชำชำติ "ในควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศ สมำชิกท้ังปวงจักต้องละเว้นกำรคุกคำมหรือกำรใช้ก ำลังต่อบูรณภำพแห่งอำณำเขต หรือ
เอกรำชทำงกำรเมืองของรัฐใด ๆ หรือกำรกระท ำในลักษณะกำรอื่นใดท่ีไมสอดคลองกับ 
ควำมมุง่หมำยของสหประชำชำติ" 

ระลึกถึง ปฏิญญำว่ำด้วยมำตรกำรเพื่อขจัดกำรก่อกำรร้ำยระหว่ำงประเทศท่ีผนวกกับมติท่ีประชุม
สมัชชำสหประชำชำติที่ ๔๙/๖๐ เมื่อวันท่ี ๙ ธันวำคม ค.ศ. ๑๙๙๔ 

ปรำรถนำ ท่ีจะหลีกเลี่ยงอันตรำยท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรค้ำอันมิชอบด้วยกฎหมำย กำรเอำไปและ
กำรใช้วัสดุนิวเคลียร์ โดยมิชอบด้วยกฎหมำย และกำรก่อวินำศกรรมวัสดุนิวเคลียร์และ 
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สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ และรับทรำบว่ำ กำรคุ้มครองทำงกำยภำพต่อกำรกระท ำดังกล่ำว
ได้กลำยเป็นเรื่องกังวลท่ีเพิ่มมำกขึ้นในระดับประเทศและระหว่ำงประเทศ 

กังวลอย่ำงยิ่ง จำกกำรเพิ่มขึ้นของกำรก่อกำรร้ำยท่ัวโลกในทุกรูปแบบและวิธีกำร และจำก 
ภัยคุกคำมท่ีเกิดจำกกำรก่อกำรร้ำยระหว่ำงประเทศและอำชญำกรรมองค์กำร 

เชื่อว่ำ กำรคุ้มครองทำงกำยภำพมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนวัตถุประสงค์กำรไม่แพร่ขยำย
อำวุธนิวเคลียร์และกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 

ปรำรถนำ ผ่ำนอนุสัญญำนี้เพื่อสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งท่ัวโลกซึ่งกำรคุ้มครอง 
ทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ท่ีใช้ในทำงสันติ 

เห็นว่ำ ควำมผิดเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์เป็นเรื่องอันน่ำ 
ห่วงใยยิ่งและว่ำ มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนในกำรใช้มำตรกำรอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ หรือ
ในกำรเสริมสร้ำงมำตรกำรท่ีมีอยู่ว่ำ เพื่อให้มีกำรป้องกัน กำรตรวจจับ และกำรลงโทษซึ่ง 
กำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำว 

ปรำรถนำ ท่ีจะเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศต่อไปเพื่อสร้ำงมำตรกำรอันมีประสิทธิภำพ
ใหส้อดคล้องกับกฎหมำยแห่งรัฐของแต่ละรัฐและกับอนุสัญญำนี้ส ำหรับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพ
ของวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 

เชื่อว่ำ อนุสัญญำนี้ช่วยให้กำรใช้ กำรจัดเก็บ และกำรขนส่งวัสดุนิวเคลียร์อย่ำงปลอดภัยและ 
กำรด ำเนินกำรอย่ำงปลอดภัยของสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียรเ์ป็นไปอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 

ยอมรับว่ำ มีค ำแนะน ำเรื่องกำรคุ้มครองทำงกำยภำพในระดับระหว่ำงประเทศท่ีได้รับ 
กำรปรับปรุงเป็นครั้งครำวซึ่งสำมำรถชี้ถึงแนวทำงในเรื่องวิธีกำรร่วมสมัยเพื่อบรรลุระดับ 
กำรคุ้มครองทำงกำยภำพท่ีมีประสิทธิภำพ 

ยอมรับว่ำ กำรคุ้มครองทำงกำยภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพซึ่งวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำร
ทำงนิวเคลียร์ท่ีใช้ในทำงกำรทหำรเป็นควำมรับผิดชอบของรัฐท่ีเป็นเจ้ำของวัสดุนิวเคลียร์และ
สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ดังกล่ำว และเข้ำใจว่ำ วัสดุและสถำนประกอบกำรดังกล่ำวได้และ
จะยังคงได้รับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพอย่ำงเข้มงวด 

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี ้



- ๓ - 
 

 
ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจข้อบทอนุสัญญำ 

กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 

๓. ในข้อ ๑ ของอนุสัญญำหลังจำกวรรค (ซี) ใหเ้พิ่มอีกสองวรรคดังต่อไปนี้ 

(ด)ี “สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์" หมำยถึง สถำนประกอบกำร (รวมถึงอำคำรและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง) ท่ีซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ถูกผลิต แปรรูป ใช ้จัดกำร เก็บรักษำ หรือขจัด  ถ้ำเกิดควำมเสียหำย
หรื อกำรแทรกแซงต่ อสถำนประกอบกำรดั งกล่ ำ วอำจน ำ ไปสู่ ก ำ รปล่ อยรั ง สี ห รื อ 
วัสดกุัมมันตภำพรังสีจ ำนวนมำก 

(อี) "กำรก่อวินำศกรรม" หมำยถึง กำรกระท ำใด ๆ โดยเจตนำต่อสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์
หรือวัสดุนิวเคลียร์ในขณะใช้งำน ขณะเก็บรักษำ หรือระหว่ำงกำรขนส่ง ซึ่งสำมำรถก่อให้เกิด
อันตรำยไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมต่ออนำมัยและควำมปลอดภัยของบุคลำกร ประชำชน หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรรับรังสีหรือกำรแพร่กระจำยของวัสดุกัมมันตรังส ี

 

๔. หลังจำกข้อ ๑ ของอนุสัญญำ ให้เพิ่มข้อ ๑ เอ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เอ 

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญำนี้ คือ เพื่อบรรลุและคงไว้ซึ่งกำรคุ้มครองทำงกำยภำพท่ีมีประสิทธิภำพ
ท่ัวโลกของวัสดุนิวเคลียร์ท่ีใช้ในทำงสันติและของสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ท่ีใช้ในทำงสันติ 
เพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับวัสดุและสถำนประกอบกำรดังกล่ำวท่ัวโลก 
รวมท้ังเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงรัฐภำคใีห้บรรลุผลเหล่ำนั้น 

 

๕. ข้อ ๒ ของอนุสัญญำ ให้ใชค้วำมต่อไปนีแ้ทน 

๑. อนุสัญญำนี้จะใช้บังคับกับวัสดุนิวเคลียร์ท่ีใช้ในทำงสันติในขณะใช้งำน ขณะเก็บรักษำ 
และระหว่ำงกำรขนส่งและสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ท่ีใช้ในทำงสันติ โดยท่ี อย่ำงไรก็ตำม 
ข้อ ๓ และ ๔ และวรรค ๔ ของข้อ ๕ ของอนุสัญญำนี้จะใช้บังคับกับวัสดุนิวเคลียร์ดังกล่ำวใน
ระหว่ำงกำรขนส่งนิวเคลียร์ระหว่ำงประเทศเท่ำนั้น 

๒. ควำมรับผิดชอบในกำรจัดตั้ง กำรด ำเนินงำน และกำรบ ำรุงรักษำระบอบกำรคุ้มครอง
ทำงกำยภำพภำยในรัฐภำคีตกอยู่กับรัฐน้ันโดยสิ้นเชิง 
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๓. นอกจำกกำรให้ค ำมั่นอย่ำงชัดแจ้งโดยรัฐภำคีภำยใต้อนุสัญญำนี้ ไม่มีบทบัญญัติใดใน
อนุสัญญำนีจ้ะได้รับกำรตีควำมไปในทำงท่ีกระทบกระเทือนสิทธอิธิปไตยของรัฐ 

๔. (เอ) ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญำนี้กระทบกระเทือนต่อสิทธิ พันธกรณี และควำม
รับผิดชอบอื่นของรัฐภำคีภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัตถุประสงค์และ
หลักกำรของกฎบัตรสหประชำชำติและกฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ 

  (บี) กิจกรรมของกองก ำลังติดอำวุธระหว่ำงกำรขัดกันด้วยอำวุธตำมข้อตกลง
ดังกล่ำว ตำมท่ีเข้ำใจภำยใต้กฎหมำยมนุษยธรรมระหว่ำงประเทศ ซึ่งอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำย
ดังกล่ำว ไม่ได้อยู่ภำยใต้บังคับของอนุสัญญำนี ้และกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรโดยกองก ำลังทหำรของรัฐ
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร เท่ำท่ีอยู่ภำยใต้บังคับกฎเกณฑ์ของกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ไม่อยู่
ภำยใต้บังคับของอนุสัญญำนี้ 

  (ซี) ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญำนี้ ท่ีเป็นกำรอนุมำนว่ำ เป็นกำรให้อ ำนำจตำม
กฎหมำยให้ใช้หรือข่มขู่ว่ำจะใช้ก ำลังต่อวัสดุนิวเคลียร์หรือสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ท่ีใช้
ในทำงสันติ 

  (ดี) ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญำนี้ ท่ีนิรโทษหรือท ำให้ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งกำร
กระท ำอันมิชอบด้วยกฎหมำย หรือท ำให้หมดโอกำสด ำเนินคดีตำมกฎหมำยอ่ืน 

๕. อนุสัญญำนี้ไม่ใช้บังคับกับวัสดุนิวเคลียร์ท่ีใช้หรือเก็บรักษำเพื่อวัตถุประสงค์ทำง
กำรทหำรหรือสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ท่ีมีวัสดุดังกล่ำว 

 

๖. หลังจำกข้อ ๒ ของอนุสัญญำ ให้เพิ่มข้อ ๒ เอ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๒ เอ 

๑. แต่ละรัฐภำคีต้องจัดตั้ง ด ำเนินกำร และรักษำระบอบกำรคุ้มครองทำงกำยภำพท่ี
เหมำะสมส ำหรับวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ภำยใต้เขตอ ำนำจตน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 

(เอ) ป้องกันกำรลักและกำรเอำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยซึ่งวัสดุนิวเคลียร์
ระหว่ำงกำรใช้งำน กำรเก็บรักษำ และกำรขนส่ง 
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(บี) ประกันกำรใช้มำตรกำรอย่ำงรวดเร็วและครอบคลุมเพื่อค้นหำและ หำกจ ำเป็น 
ไดก้ลับมำซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ท่ีสูญหำยหรือถูกโจรกรรม กรณีท่ีวัสดุนั้นได้รับกำรระบุ
ว่ำอยู่นอกอำณำเขต รัฐภำคนีั้นต้องด ำเนินกำรตำมข้อ ๕ 

(ซี) ป้องกันวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์จำก 
กำรก่อวินำศกรรม และ 

(ดี) บรรเทำหรือลดผลกระทบทำงรังสีจำกกำรก่อวินำศกรรม 

 ๒. ในกำรปฏิบัติตำมวรรค ๑ แต่ละรัฐภำคีต้อง 

 (เอ) จัดตั้งและคงไว้ซึ่งกรอบกฎหมำยและกำรก ำกับดูแลเพื่อควบคุมกำรคุ้มครอง
ทำงกำยภำพ 

(บี) จัดตั้งหรือก ำหนดหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจหรือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบใน 
กำรด ำเนินกำรตำมกรอบกฎหมำยและกำรก ำกับดูแล และ 

(ซี) ใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมอื่น ๆ ตำมท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพ
ของวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 

๓. ในกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีตำมวรรค ๑ และ ๒ แต่ละรัฐภำคีต้อง โดยไม่
กระทบกระเทือนต่อบทบัญญัติอื่นใดของอนุสัญญำนี้ ใช้ตรำบเท่ำท่ีเหมำะสมและปฏิบัติได้ซึ่งหลัก
พื้นฐำนในกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ต่อไปนี ้

หลักพื้นฐาน เอ: ความรับผิดชอบของรัฐ 
ควำมรับผิดชอบในกำรจัดตั้ง กำรใช้ และกำรคงไว้ซึ่งระบอบกำรคุ้มครองทำงกำยภำพภำยในรัฐ
ตกอยูก่ับรัฐนั้นโดยสิ้นเชิง 

หลักพื้นฐาน บ:ี ความรับผิดชอบระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ 
ควำมรับผิดชอบของรัฐในกำรประกันว่ำ วัสดุนิวเคลียร์ได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเพียงพอขยำยไปถึง
กำรขนส่งระหว่ำงประเทศนั้น จนกว่ำควำมรับผิดชอบนั้นจะได้รับกำรถ่ำยโอนไปยังรัฐอื่น ตำม
ควำมเหมำะสม 
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หลักพื้นฐาน ซ:ี กรอบกฎหมายและการก ากับดูแล 
รัฐเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดตั้งและคงไว้ซึ่งกรอบกฎหมำยและกำรก ำกับดูแลเพื่อควบคุมกำร
คุ้มครองทำงกำยภำพ  กรอบนี้ควรมีไว้ส ำหรับกำรจัดท ำข้อก ำหนดกำรคุ้มครองทำงกำยภำพท่ี
เหมำะสมและรวมถึงระบบกำรประเมินและกำรอนุญำตหรือขั้นตอนอื่น ๆ เพื่อกำรอนุญำต   
กรอบนี้ควรรวมถึงระบบกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์และกำรขนส่งเพื่อ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขท่ีเหมำะสมในใบอนุญำตหรือเอกสำรกำรอนุญำต
อื่น ๆ และก ำหนดวิธีกำรบังคับใช้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรลงโทษท่ีมี
ประสิทธภิำพ 

หลักพื้นฐาน ด:ี หน่วยงานที่มีอ านาจ 
รัฐควรจัดตั้งหรือก ำหนดหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมกรอบกฎหมำย
และกำรก ำกับดูแล และท่ีมีอ ำนำจ ควำมสำมำรถ และทรัพยำกรทำงกำรเงินและบุคลำกรอย่ำง
เพียงพอ เพื่อให้บรรลุควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย  รัฐควรด ำเนินกำรเพื่อประกันควำมเป็น
อิสระอย่ำงมีประสิทธิภำพระหว่ำงหน้ำท่ีของหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจของรัฐกับหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีมี
หน้ำท่ีส่งเสริมหรือใช้ประโยชน์พลังงำนนิวเคลียร์ 

หลักพื้นฐาน อี: ความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต 
ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำง ๆ ของกำรคุ้มครองทำงกำยภำพภำยในรัฐควรได้รับกำร
ระบุอย่ำงชัดเจน  รัฐควรประกันว่ำ ควำมรับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติตำมกำรคุ้มครอง 
ทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์หรือสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ตกอยู่กับผู้รับใบอนุญำตหรือ
เอกสำรกำรอนุญำตอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น ผูป้ระกอบกำรหรือผู้ส่งสินค้ำ) 

หลักพื้นฐาน เอฟ: วัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย 
หน่วยงำนท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพควรให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษกับ
วัฒนธรรมควำมมั่นคงปลอดภัย กำรพัฒนำ และกำรคงไว้ท่ีจ ำเป็นเพื่อประกันว่ำ กำรด ำเนินงำนท่ี
มีประสิทธิภำพท้ังหน่วยงำน 

หลักพื้นฐาน จี: ภัยคุกคาม 
กำรคุ้มครองทำงกำยภำพของรัฐควรขึ้นอยู่กับกำรประเมินภัยคุกคำมท่ีเป็นปัจจุบันของรัฐ 
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หลักพื้นฐาน เอช: แนวทางอย่างเป็นล าดับขั้น 
ข้อก ำหนดเรื่องกำรคุ้มครองทำงกำยภำพควรเป็นไปตำมแนวทำงอย่ำงเป็นล ำดับขั้น โดยค ำนึงถึง
กำรประเมินภัยคุกคำมท่ีเป็นปัจจุบัน ควำมน่ำดึงดูดโดยเทียบเคียง ลักษณะของวัสดุ และ
ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรเอำไปซึ่ งวัสดุนิวเคลียร์ โดยมิชอบและจำก 
กำรก่อวินำศกรรมต่อวัสดุนิวเคลียร์หรือสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 

หลักพืน้ฐาน ไอ: การป้องกันเชิงลึก 
ข้อก ำหนดของรัฐส ำหรับกำรคุ้มครองทำงกำยภำพควรสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของปรำกำรหลำย
ชั้นและวิธีกำรป้องกัน (ทำงโครงสร้ำงหรือทำงเทคนิคอื่น ทำงบุคลำกรหรือทำงองค์กำร) ท่ี 
ฝ่ำยตรงข้ำมต้องฝ่ำฟันหรือหลีกเลี่ยงเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของฝ่ำยนั้น 

หลักพื้นฐาน เจ: การประกันคุณภาพ 
นโยบำยประกันคุณภำพและโครงกำรประกันคุณภำพควรได้รับกำรก ำหนดและด ำเนินกำรโดย
มุ่งหวังให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ ข้อก ำหนดเฉพำะส ำหรับทุกกิจกรรมท่ีส ำคัญต่อกำรคุ้มครอง 
ทำงกำยภำพได้รับกำรปฏิบัติตำม 

หลักพื้นฐาน เค: แผนเผชิญเหต ุ
แผนเผชิญเหตุ  (ฉุกเฉิน) ในกำรตอบสนองต่อกำรเอำไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบหรือ 
กำรก่อวินำศกรรมสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์หรือวัสดุนิวเคลียร์ หรือควำมพยำยำมกระท ำ
เช่นนั้น ควรได้รับกำรจัดเตรียมและฝึกซ้อมอย่ำงเหมำะสมโดยผู้รับใบอนุญำตและหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมด 

หลักพื้นฐาน แอล: ความลับ 
รัฐควรก ำหนดข้อก ำหนดส ำหรับกำรปกป้องควำมลับของข้อมูล ซึ่งกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวโดย 
มิชอบอำจท ำให้กำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์
เสียหำยได้ 

๔.  (เอ) บทบัญญัติข้อนี้ไม่ใช้บังคับกับวัสดุนิวเคลียร์ใด ๆ ท่ีรัฐภำคีมีเหตุผลตัดสินใจว่ำ  
ไม่จ ำเป็นต้องอยู่ภำยใต้ระบอบกำรคุ้มครองทำงกำยภำพท่ีจัดตั้งขึ้นตำมวรรค ๑ โดยค ำนึงถึง
ลักษณะของวัสดุ ปริมำณ และควำมน่ำดึงดูดโดยเทียบเคียง และผลกระทบทำงรังสีและผลกระทบ
อื่น ๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำโดยมิชอบใด ๆ อันมุ่งต่อวัสดุ กำรประเมิน 
ภัยคุกคำมอันมุ่งตอ่วัสดุท่ีเป็นปัจจุบัน 
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(บี) วัสดุนิวเคลียร์ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งบทบัญญัติข้อนี้ตำมอนุวรรค (เอ) ควรได้รับ
กำรป้องกันตำมกำรปฏิบัติด้ำนบริหำรจัดกำรอย่ำงรอบคอบ 

 

๗. ข้อ ๕ ของอนุสัญญำ ให้ใชค้วำมต่อไปนีแ้ทน 

๑. รัฐภำคีจะต้องระบุและให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยตรงหรือผ่ำนทำงทบวงกำรพลังงำนปรมำณู
ระหว่ำงประเทศซึ่งผู้ประสำนงำนส ำหรับเรื่องท่ีอยูภ่ำยในขอบเขตของอนุสัญญำนี้ 

๒. ในกรณีท่ีเกิดกำรลัก กำรปล้น หรือกำรเอำไปซึ่งวัสดุนิวเคลียร์โดยมิชอบด้วยกฎหมำยอื่นใด 
หรือภัยคุกคำมอันมีมูลในเรื่องดังกล่ำว รัฐภำคีต้องให้ควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลืออย่ำงเต็มท่ี
เท่ำท่ีกระท ำได้ตำมกฎหมำยภำยในรัฐตนเพื่อให้ได้กลับมำและกำรป้องกันซึ่งวัสดุดังกล่ำวแก่ 
รัฐท่ีร้องขอ  โดยเฉพำะ 

(เอ) รัฐภำคีต้องด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีเหมำะสมเพื่อแจ้งโดยเร็วท่ีสุดให้รัฐอื่นท่ีมี 
ส่วนเกี่ยวข้องทรำบถึงกำรลัก กำรปล้น หรือกำรเอำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมำยอื่น ๆ ซึ่ง
วัสดุนิวเคลียร์หรือภัยคุกคำมอันมีมูลในเร่ืองดงักล่ำว และแจ้งให้ทบวงกำรพลังงำนปรมำณู
ระหว่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทรำบตำมควำมเหมำะสม 

(บี) ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม รัฐภำคีท่ีเกี่ยวข้องต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ำงกันกับรัฐภำคีอื่น ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำง
ประเทศอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อมุ่งปกป้องวัสดุนิวเคลียร์ท่ีถูกคุกคำม ตรวจสอบควำม
สมบูรณ์แข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ขนส่ง หรือเอำกลับมำซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ท่ีถูกเอำไปโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมำย และต้อง 

(๑) ประสำนควำมพยำยำมผ่ำนทำงช่องทำงกำรทูตและช่องทำงอื่น ๆ ท่ีตกลงกัน
ไว้ 

(๒) ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อมีกำรร้องขอ 

(๓) ประกันกำรกลับคืนมำซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ท่ีน ำกลับมำหลังจำกถูกลักหรือสูญหำย
อันเป็นผลของเหตุกำรณ์ท่ีกล่ำวข้ำงต้น 

วิธีกำรด ำเนินกำรตำมควำมร่วมมือนี้ใหก้ ำหนดโดยรัฐภำคีท่ีเกี่ยวข้อง 
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๓. ในกรณีภัยคุกคำมอันมีมูลในกำรก่อวินำศกรรมวัสดุนิวเคลียร์หรือสถำนประกอบกำร 
ทำงนิวเคลียร์ หรือในกรณีกำรก่อวินำศกรรมดังกล่ำว รัฐภำคีต้องร่วมด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ตำม
กฎหมำยแห่งรัฐและท่ีสอดคล้องกับพันธกรณีท่ีเกี่ยวข้องภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

(เอ) ถ้ำรัฐภำคีหนึ่งได้รับรู้ถึงภัยคุกคำมอันมีมูลในกำรก่อวินำศกรรมวัสดุนิวเคลียร์หรือ
สถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ในอีกรัฐหนึ่ง รัฐภำคีนั้นต้องตัดสินใจใช้ขั้นตอนท่ี
เหมำะสมเพื่ อแจ้ ง ให้ รั ฐดั งกล่ ำวทรำบโดยเร็ ว ท่ีสุด  และตำมควำมเหมำะสม  
ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ถึงภัยคุกคำมดังกล่ำวเพื่อมุ่งป้องกันกำรก่อวินำศกรรม 

(บี) ในกรณีกำรก่อวินำศกรรมวัสดุนิวเคลียร์หรือสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ในรัฐภำคี
หนึ่งและถ้ำในมุมมองของรัฐอื่นว่ำ น่ำจะได้รับผลกระทบทำงรังสีด้วย รัฐนั้น โดยไม่
กระทบกระเทือนต่อพันธกรณีอื่น ๆ ของตนภำยใต้กฎหมำยระหว่ำงประเทศ  ต้องใช้
ขั้นตอนท่ีเหมำะสมเพื่อแจ้งรัฐหนึ่งหรือหลำยรัฐท่ีน่ำจะได้รับผลกระทบทำงรังสีโดยเร็ว
ท่ีสุด และตำมควำมเหมำะสม แจ้งให้ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศและ
องค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ทรำบเพื่อมุ่งลดหรือบรรเทำผลทำงรังสีดังกล่ำว 

(ซี) ถ้ำในบริบทของอนุวรรค (เอ) และ (บี) รัฐภำคีหนึ่งร้องขอควำมช่วยเหลือ แต่ละ 
รัฐภำคีท่ีได้รับกำรร้องขอต้องตัดสินใจโดยพลันและแจ้งให้รัฐภำคีท่ีร้องขอ ทรำบโดยตรง
หรือผ่ำนทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ  ไม่ว่ำจะอยู่ ในฐำนะ ท่ีจะให้ 
ควำมช่วยเหลือท่ีร้องขอได้หรือไม่ก็ตำม และขอบเขตและเงื่อนไขควำมช่วยเหลือท่ีจะให้ 

(ดี) กำรประสำนควำมร่วมมือภำยใต้อนุวรรค (เอ) ถึง (ซี) ต้องผ่ำนช่องทำงกำรทูตหรือ
ช่องทำงอื่น ๆ ท่ีตกลงกันไว้  วิธีกำรปฏิบัติตำมควำมร่วมมือนี้ต้องได้รับกำรก ำหนดแบบ 
ทวิภำคหีรือพหุภำคีโดยรัฐภำคีท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. รัฐภำคีต้องร่วมมือและปรึกษำหำรือกันตำมควำมเหมำะสม โดยตรงหรือผ่ำนทำง 
ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งให้
ได้แนวทำงกำรออกแบบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรปรับปรุงระบบกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของ
วัสดุนิวเคลียร์ในกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

๕. รัฐภำคีอำจปรึกษำและร่วมมือกับรัฐภำคีอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยตรงหรือผ่ำนทำงทบวง
กำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งให้ได้แนว
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ทำงกำรออกแบบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรปรับปรุงระบบกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของประเทศซึ่ง
วัสดุนิวเคลียร์ในระหว่ำงกำรใช้งำน กำรเก็บรักษำ และกำรขนส่งในประเทศ และของสถำน
ประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 

 

๘. ข้อ ๖ แห่งอนุสัญญำ ให้ใชค้วำมต่อไปนีแ้ทน 

๑. รัฐภำคตี้องใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมซึ่งสอดคล้องกับกฎหมำยภำยในประเทศของตนเพื่อปกป้อง
ควำมลับของข้อมูลใด ๆ อำจได้มำในทำงลับโดยอำศัยอ ำนำจบทบัญญัติของอนุสัญญำนี้จำกอีก 
รัฐภำคีหนึ่ง หรือจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมท่ีมีขึ้นเพื่อกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำนี้  ถ้ำรัฐภำคีให้
ข้อมูลแก่องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือแก่รัฐท่ีไม่ได้เป็นภำคีอนุสัญญำนี้ในทำงลับ ขั้นตอนต้อง
ได้รับกำรปฏิบัติตำมเพื่อประกันว่ำควำมลับของข้อมูลได้รับกำรคุ้มครอง  รัฐภำคีหนึ่งท่ีได้รับข้อมูล
ในทำงลับจำกอีกรัฐภำคีหนึ่งอำจให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลท่ีสำมโดยได้รับควำมยินยอมจำกรัฐภำคีอื่น
เท่ำนั้น 

๒. รัฐภำคีไม่ตกอยู่ในบังคับของอนุสัญญำนี้เพื่อให้ข้อมูลใด ๆ ซึ่งไม่ได้รับอนุญำตให้มีกำรสื่อสำร
ตำมกฎหมำยแห่งรัฐหรือซึ่ งท ำให้ เกิดอันตรำยต่อควำมมั่นคงของรัฐ ท่ี เกี่ ยวข้องหรือ 
กำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวัสดนุิวเคลียร์หรือสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ 

๙. วรรค ๑ ของข้อ ๗ แห่งอนุสัญญำ ให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

๑. กำรกระท ำโดยเจตนำซึ่ง 

(เอ) กำรกระท ำโดยปรำศจำกอ ำนำจตำมกฎหมำยซึ่งก่อให้เกิดกำรรับ กำรครอบครอง กำรใช้  
กำรโอน กำรเปลี่ยนแปลง กำรขจัด หรือกำรแพร่กระจำยวัสดุนิวเคลียร์ และซึ่งก่อหรือน่ำจะ
ก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรืออันตรำยสำหัสแก่บุคคลใด หรือควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อทรัพย์สิน
หรือส่ิงแวดล้อม 

(บี) กำรลักหรือกำรปล้นวัสดุนิวเคลียร์ 

(ซี) กำรยักยอกหรือกำรฉ้อโกงเพื่อให้ไดมำซึ่งวัสดุนิวเคลียร์ 

(ด)ี กำรกระท ำซึ่งก่อให้เกิดกำรถือ กำรส่ง หรือกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุนิวเคลียร์เข้ำมำในหรือออกจำก
รัฐโดยปรำศจำกอ ำนำจตำมกฎหมำย 
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(อี) กำรกระท ำต่อสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์  หรือกำรกระท ำท่ีสอดเข้ำเกี่ยวข้องกับ 
กำรด ำเนินกำรสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ ซึ่งผู้กระท ำควำมผิดก่อให้เกิดโดยเจตนำหรือซึ่งรู้
ว่ำกำรกระท ำนี้น่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรืออันตรำยสำหัสแก่บุคคลใด หรือควำมเสียหำย
ร้ำยแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมโดยกำรได้รับรังสีหรือกำรปล่อยสำรกัมมันตภำพรังสี เว้นแต่
ได้กระท ำลงไปตำมกฎหมำยแห่งรัฐของรัฐภำคีในอำณำเขตท่ีสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์
ตั้งอยู ่

(เอฟ) กำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดกำรเรียกร้องวัสดุนิวเคลียร์โดยกำรข่มขู่หรือกำรใช้ก ำลัง หรือโดย
รูปแบบอื่นใดของกำรข่มขู่ 

(จี) กำรข่มขู่ 

(๑) ว่ำจะใช้วัสดุนิวเคลียร์เพื่อก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตหรืออันตรำยสำหัสแก่บุคคลใด 
หรือหรือควำมเสียหำยร้ำยแรงต่อทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม หรือกำรกระท ำควำมผิดตำมท่ี
ระบุไว้ในอนุวรรค (อี) หรือ 

(๒) ว่ำจะกระท ำควำมผิดตำมท่ีระบุในอนุวรรค (บี) และ (อี) เพื่อบังคับบุคคลธรรมดำหรือ
นิติบุคคล องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือรัฐให้กระท ำกำรใดหรือไม่กระท ำกำรใด 

(เอช) กำรพยำยำมกระท ำควำมผิดท่ีระบใุนอนุวรรค (เอ) ถึง (อี) 

(ไอ) กำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดกำรร่วมกระท ำควำมผิดที่ระบุในอนุวรรค (เอ) ถึง (เอช) 

(เจ) กำรกระท ำของบุคคลใดท่ีจัดหรือใช้ให้ผู้อื่นกระท ำควำมผิดท่ีระบุในอนุวรรค (เอ) ถึง (เอช) 
และ 

(เค) กำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดกำรกระท ำควำมผิดใดท่ีระบุในอนุวรรค (เอ) ถึง (เอช) โดยกลุ่มบุคคลท่ี
มีควำมมุ่งหมำยร่วมกัน  กำรกระท ำดังกล่ำวต้องเป็นไปอย่ำงจงใจและต้องเป็นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ต่อไปนี ้

(๑) กระท ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรกระท ำทำงอำญำหรือควำมมุ่งหมำยทำง
อำชญำกรรมของกลุ่ม ซึ่งกำรกระท ำหรือควำมมุ่งหมำยดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมท่ีระบุในอนุวรรค (เอ) ถึง (จี) หรือ 

(๒) กระท ำโดยรูถ้ึงเจตนำของกลุ่มที่จะกระท ำควำมผิดตำมท่ีระบุในอนุวรรค (เอ) ถึง (จี) 



- ๑๒ - 
 

 
ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจข้อบทอนุสัญญำ 

กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

เป็นควำมผิดซึ่งต้องได้รับโทษที่ก ำหนดโดยรัฐภำคีแต่ละรัฐตำมกฎหมำยแห่งรัฐ 

๑๐. หลังจำกข้อ ๑๑ ของอนุสัญญำ ให้เพิ่มอีกสองข้อเป็นข้อ ๑๑ เอ และข้อ ๑๑ บี ดังนี้ 

ข้อ ๑๑ เอ 
ไม่มีควำมผิดใดท่ีก ำหนดในข้อ ๗ ต้องถือเป็นควำมผิดทำงกำรเมืองหรือควำมผิดท่ีเกี่ยวเนื่องด้วย
ควำมผิดทำงกำรเมืองหรือเป็นควำมผิดอันเกิดจำกแรงจูงใจทำงกำรเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนหรือควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยซึ่งกันและกัน  ดังนั้น กำรร้องขอให้ส่งผู้ร้ำย
ข้ำมแดนหรือควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยบนฐำนควำมผิดดังกล่ำวจึงไม่อำจถูกปฏิเสธได้ด้วย
มูลเหตุเฉพำะว่ำ เกี่ยวข้องกับควำมผิดทำงกำรเมือง หรือควำมผิดท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยควำมผิดทำง
กำรเมือง หรือควำมผิดอันเกิดจำกแรงจูงใจทำงกำรเมือง 

ข้อ ๑๑ บี 
ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญำนี้จะได้รับกำรตีควำมว่ำ เป็นกำรก ำหนดพันธกรณีในกำรส่งผู้ร้ำย
ข้ำมแดนหรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยซึ่งกันและกัน หำกรัฐภำคีท่ีร้องขอมีเหตุอันควร
เชื่อว่ำ ค ำร้องขอให้ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนส ำหรับควำมผิดตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ ๗ หรือขอควำม
ช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยซึ่งกันและกันเกี่ยวกับควำมผดิดังกล่ำวได้กระท ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ฟ้องร้องหรือลงโทษบุคคลโดยค ำนึงถึงเชื้อชำติ  ศำสนำ สัญชำติ ชำติพันธุ์ หรือควำมคิดทำง
กำรเมืองของบุคคลนั้น หรือกำรปฏิบัติตำมค ำร้องขอดังกล่ำวจะก่อให้เกิดอคติต่อฐำนะของบุคคล
นั้นไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำมเหล่ำนี้ 

 

๑๑. หลังจำกข้อ ๑๓ ของอนุสัญญำ ให้เพิ่มข้อ ๑๓ เอ ใหม่ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑๓ เอ 
ไม่มีบทบัญญัติใดในอนุสัญญำนี้กระทบกระเทือนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทำงสินติท่ีได้
ด ำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรคุ้มครองทำงกำยภำพของวัสดุนิวเคลียร์และสถำนประกอบกำรทำง
นิวเคลียร์ 

 

๑๒ วรรค ๓ ของข้อ ๑๔ ของอนุสัญญำนี ้ให้ใช้ควำมต่อไปนีแ้ทน 



- ๑๓ - 
 

 
ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจข้อบทอนุสัญญำ 

กลุ่มกฎหมำย ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

๓. เมื่อกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์ระหว่ำงกำรใช้งำน กำรจัดเก็บ หรือกำร
ขนส่งในประเทศ และท้ังผู้ต้องหำและวัสดุนิวเคลียร์ยังคงอยู่ในอำณำเขตของรัฐภำคีท่ีกำรกระท ำ
ควำมผิดเกิดขึ้น หรือเมื่อกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวข้องกับสถำนประกอบกำรทำงนิวเคลียร์ และ
ผู้ต้องหำยังคงอยู่ในอำณำเขตของรัฐภำคีท่ีกำรกระท ำควำมผิดเกิดขึ้น ไม่มีบทบัญญัติใดใน
อนุสัญญำนี้จะได้รับกำรตีควำมว่ำ ก ำหนดให้รัฐภำคีนั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีอำญำอัน
เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำว 

 

๑๓. ข้อ ๑๖ ของอนุสัญญำ ให้ใชค้วำมต่อไปนี้แทน 

๑. กำรประชุมของรัฐภำคีต้องมีขึ้นโดยผู้เก็บรักษำเมื่อห้ำปีหลังจำกวันท่ีกำรแก้ไขเพิ่มเติมท่ีรับเอำ
เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎำคม ค.ศ. ๒๐๐๕ มีผลใช้บังคับ เพื่อพิจำรณำกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำนี้และ
ควำมเพียงพอของอนุสัญญำ ท่ีเกี่ยวข้องกับค ำปรำรภ ส่วนท่ีมีผลบังคับท้ังหมด และภำคผนวกใน
แง่ของสถำนกำรณ์เป็นอยูข่ณะนั้น 

๒. ทุก ๆ ช่วงไม่น้อยกว่ำห้ำปีหลังจำกนั้น รัฐภำคีเสียงข้ำงมำกอำจให้ โดยกำรยื่นข้อเสนอต่อ 
ผูเ้ก็บรักษำ จัดกำรประชุมครั้งถัด ๆ ไปท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 

๑๔. หมำยเหตุท้ำยบี/ ในภำคผนวก ๒ ของอนุสัญญำนี้ ให้ใชค้วำมต่อไปนีแ้ทน 
บี/ วัสดุท่ีไม่ผ่ำนกำรฉำยรังสีในเครื่องปฏิกรณ์หรือวัสดุท่ีผ่ำนกำรฉำยรังสีในเครื่องปฏิกรณ์ แต่มี
ระดับรังสีจะเท่ำกับหรือน้อยกว่ำ ๑ เกรย์/ชั่วโมง (๑๐๐ แร็ด/ชั่วโมง) ณ ระยะหนึ่งเมตรโดยไม่มี
วัสดุก ำบัง 

 

๑๕. หมำยเหตุท้ำยอี/ ในภำคผนวก ๒ ของอนุสัญญำนี้ ให้ใชค้วำมต่อไปนีแ้ทน 

อี/ เชื้อเพลิงอื่นท่ีอำศัยคุณสมบัติของวัสดุฟิสไซล์แรกเริ่มท่ีจัดอยู่ในประเภทท่ี ๑ และ ๒ ก่อนกำร
ฉำยรังสีอำจได้รับกำรลดระดับลงมำหนึ่งประเภทในขณะท่ีระดับรังสีจำกเชื้อเพลิงสูงกว่ำ ๑ เกรย์/
ชั่วโมง (๑๐๐ แร็ด/ชั่วโมง) ณ ระยะหนึ่งเมตรโดยไม่มีวัสดุก ำบัง 


