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สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
 

อารัมภบท 
 รัฐภาคีแห่งสนธิสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “รัฐภาคี”) 
 ต้อนรับ ความตกลงระหว่างประเทศและมาตรการเชิงบวกอ่ืนในไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเรื่องการลดอาวุธ
นิวเคลียร์ รวมถึงการลดปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ในคลังสรรพาวุธเช่นเดียวกับในเรื่องของการป้องกันการแพร่
ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในทุกด้าน 
 ย้ าความส าคัญของการปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลง และมาตรการเช่นว่าอย่างเต็มที่และฉับพลัน 
 เชื่อมั่นว่า สถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันให้โอกาสที่จะน ามาตรการที่มีประสิทธิผลไปใช้ใน
การลดอาวุธนิวเคลียร์และต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในทุกด้านต่อไป และประกาศเจตนารมณ์ของ
ตนที่จะใช้มาตรการเช่นว่า 
 จึงเน้น ความจ าเป็นที่จะต้องมีความพยายามที่ต่อเนื่องแบบเป็นระบบและอย่างก้าวหน้าในการลด
อาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะก าจัดอาวุธเหล่านั้น และการลดอาวุธโดยทั่วไปและโดย
สมบูรณ์ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศที่เข้มงวดและมีประสิทธิผล 
 ยอมรับว่า การยุติการทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ทั้งปวงและการระเบิดนิวเคลียร์อ่ืนทั้งปวง 
โดยการระงับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของอาวุธนิวเคลียร์และยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ชนิดใหม่ที่
ก้าวหน้าขึ้นประกอบกันเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลในการลดอาวุธนิวเคลียร์และการไม่แพร่ขยายอาวุธในทุก
ด้าน 
 ยอมรับอีกว่า การยุติการระเบิดนิวเคลียร์เช่นว่าทั้งปวงจะเป็นก้าวส าคัญในการท าให้มีกระบวนการที่
เป็นระบบขึ้นมาเพ่ือให้การลดอาวุธนิวเคลียร์บรรลุผล 
 เชื่อมั่นว่า วิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดเพ่ือจะท าให้การยุติการทดลองนิวเคลียร์บรรลุผล คือ โดยการ
จัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นสากลและมีการพิสูจน์
ยืนยันได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มีล าดับความส าคัญสูงสุดของประชาคมระหว่างประเทศใน
ด้านการลดอาวุธและการไม่แพร่ขยายอาวุธมาเป็นระยะเวลานานแล้ว 
 รับทราบถึง ความปรารถนาของบรรดาภาคีต่อสนธิสัญญาห้ามการทดลองนิวเคลียร์ในบรรยากาศ ใน
อวกาศส่วนนอกและใต้น้ า ปี ค.ศ. ๑๙๖๓ เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเลิกล้มการทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
ทั้งปวงตลอดไป 
 รับทราบอีกถึง ทัศนะท่ีแสดงว่าสนธิสัญญานี้สามารถเก้ือกูลต่อการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ยืนยันถึง ความมุ่งประสงค์ของการจูงใจให้รัฐทั้งปวงยึดมั่นในสนธิสัญญาและวัตถุประสงค์ของ
สนธิสัญญานี้ เพ่ือเกื้อกูลอย่างมีประสิทธิผลต่อการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในทุกด้าน ต่อ
กระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์  และส่งผลในที่สุดต่อการเพ่ิมพูนสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 
 ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ 
พันธกรณีพื้นฐาน 

๑. แต่ละรัฐภาคีรับจะไม่ทดลองการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ใดหรือการระเบิดนิวเคลียร์อ่ืนใด และจะห้าม
และป้องกันการระเบิดนิวเคลียร์อื่นใด ณ สถานที่ใดภายใต้เขตอ านาจหรือการควบคุมของตน 



- ๒ - 
 

ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

๒. นอกจากนี ้แต่ละรัฐภาคีรับที่จะละเว้นจากการก่อให้เกิด ส่งเสริม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมโดยวิธีใดก็ตามใน
การทดลองระเบิดอาวุธนิวเคลียร์  หรือการระเบิดนิวเคลียร์อื่นใด 
 

ข้อ ๒ 
องค์การ 

เอ. บทบัญญัติทั่วไป 
๑. บรรดารัฐภาคีก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“องค์การ”) เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานี้ เพ่ือประกันการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของสนธิสัญญา รวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยการพิสูจน์ยืนยันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการยินยอม
ปฏิบัติตามสนธิสัญญา  และเพ่ือเป็นเวทีส าหรับการปรึกษาหารือและความร่วมมือกันระหว่างบรรดารัฐภาคี 
๒. บรรดารัฐภาคีทั้งปวงจะต้องเป็นสมาชิกขององค์การ รัฐภาคีจะต้องไม่ถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกใน
องค์การ 
๓. ให้สถานที่ตั้งขององค์การตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
๔. ให้จัดตั้งที่ประชุมรัฐภาคี คณะมนตรีบริหาร และส านักเลขาธิการทางวิชาการซึ่งจะต้องรวมถึงศูนย์ข้อมูล
ระหว่างประเทศ เป็นองค์กรขององค์การ 
๕. แต่ละรัฐภาคีจะต้องร่วมมือกับองค์การในการปฏิบัติหน้าที่ตามสนธิสัญญานี้ บรรดารัฐภาคีจะต้อง
ปรึกษาหารือระหว่างกันโดยตรง หรือผ่านองค์การหรือระเบียบปฏิบัติระหว่างประเทศอ่ืนที่เหมาะสม รวมถึง
ระเบียบปฏิบัติภายในกรอบขององค์การสหประชาชาติตามกฎบัตรสหประชาชาติ ในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับ
จุดมุ่งหมายและความมุ่งประสงค์ซึ่งอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมา หรือการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
สนธิสัญญานี้ 
๖. องค์การจะต้องด าเนินกิจกรรมการพิสูจน์ยืนยันตามที่บัญญัติไว้ภายใต้สนธิสัญญานี้ในลักษณะที่ล่วงล้ าให้
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างทันกาลและมีประสิทธิผล องค์การจะต้องขอเพียง
ข้อสนเทศและข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุความรับผิดชอบภายใต้สนธิสัญญานี้  องค์การจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังทุกวิถีทางที่จะป้องกันความลับของข้อสนเทศเกี่ยวกับกิจกรรมทางพลเรือนและทางทหารและ
สถานที่ที่องค์การทราบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง จะต้องยึดถือ
บทบัญญัติว่าด้วยความลับที่กล่าวไว้ในสนธิสัญญานี้ 
๗. แต่ละรัฐภาคีจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นความลับและให้มีการจัดการเป็นพิเศษต่อข้อสนเทศและข้อมูลซึ่งได้
รับมาอย่างเป็นความลับจากองค์การในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้ รัฐภาคีจะต้องปฏิบัติต่ อ
ข้อสนเทศและข้อมูลเช่นว่าเฉพาะที่เก่ียวข้องกับสิทธิ และพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญานี้ 
๘. องค์การในฐานะหน่วยงานอิสระจะต้องแสวงหาการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและสถานีที่มีอยู่ตาม
ความเหมาะสม และบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการท าข้อตกลงด้านความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืน เช่น ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  ข้อตกลงเช่นว่าซึ่งไม่รวมถึงข้อตกลงย่อย
และปกติในเชิงพาณิชย์และเชิงสัญญา จะต้องระบุไว้ในความตกลงเสนอต่อที่ประชุมรัฐภาคีเพ่ือการอนุมัติ 
๙. บรรดารัฐภาคีจะต้องช าระค่าใช้จ่ายเป็นประจ าทุกปีส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ตามอัตราประเมิน
ของสหประชาชาติที่ได้ปรับใช้โดยค านึงถึงความแตกต่างของสมาชิกภาพระหว่างสหประชาชาติและองค์การ 
๑๐. เงินอุดหนุนของบรรดารัฐภาคีที่ให้แก่คณะกรรมาธิการเตรียมการจะต้องหักอย่างเหมาะสมจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐภาคีจ่ายให้เป็นงบประมาณปกต ิ
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๑๑. สมาชิกขององค์การซึ่งค้างช าระเงินอุดหนุนที่ได้ประเมินให้แก่องค์การจะต้องไม่มีสิทธิออกเสียงใน
องค์การหากจ านวนเงินค้างช าระนั้นเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเงินค้างช าระส าหรับสองปีเต็มก่อนหน้านี้ 
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมรัฐภาคีอาจยอมให้สมาชิกเช่นว่ามีสิทธิออกเสียงได้หากที่ประชุมยอมรับได้ว่าการไม่
สามารถช าระนั้นเป็นผลจากสภาวการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสมาชิกนั้น 
 

บี. ที่ประชุมรัฐภาคี 
องค์ประกอบ การด าเนินการประชุม และการตัดสินใจ 
๑๒. ที่ประชุมรัฐภาคี (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ที่ประชุม”) จะต้องประกอบด้วยรัฐภาคีทั้งปวง แต่ละรัฐภาคีจะมี
ผู้แทนในที่ประชุมได้หนึ่งคนและอาจมีผู้แทนส ารองและที่ปรึกษาจ านวนหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยได้ 
๑๓. ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาจะต้องเรียกประชุมสมัยแรก ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๓๐ วันภายหลังสนธิสัญญานี้มี
ผลบังคับใช้ 
๑๔. ที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการประชุมสมัยสามัญเป็นประจ าทุกปี เว้นแต่ที่ประชุมจะตัดสินใจเป็นอย่างอ่ืน 
๑๕. ที่ประชุมจะต้องเรียกประชุมสมัยวิสามัญ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(เอ) เมื่อที่ประชุมได้ตัดสินใจให้เป็นอย่างนั้น 
(บี) เมื่อคณะมนตรีบริหารร้องขอ หรือ 
(ซี) เมื่อรัฐภาคีใดร้องขอ และรัฐภาคีส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน 

ให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๓๐ วัน ภายหลังการตัดสินใจของที่ประชุม ภายหลังค าร้อง
ขอของคณะมนตรีบริหาร หรือภายหลังเมื่อได้รับการสนับสนุนที่จ าเป็น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในการ
ตัดสินใจหรือในค าร้องขอ 
๑๖. ที่ประชุมอาจเรียกประชุมในรูปของการประชุมแก้ไขด้วยก็ได้  ตามข้อ ๗ ของสนธิสัญญา 
๑๗. ที่ประชุมอาจเรียกประชุมในรูปของการประชุมทบทวนด้วยก็ได้  ตามข้อ ๘ ของสนธิสัญญา 
๑๘. ให้จัดการประชุมขึ้น ณ ที่ตั้งขององค์การ เว้นแต่ที่ประชุมจะตัดสินใจเป็นอย่างอ่ืน 
๑๙. ให้ที่ประชุมรับรองข้อบังคับการประชุม  เมื่อเริ่มการประชุมแต่ละสมัยให้ที่ประชุมเลือกประธานและ
เจ้าหน้าที่อ่ืนเท่าที่อาจจ าเป็น ให้บุคคลเหล่านี้ด ารงต าแหน่งจนกว่าประธานคนใหม่และเจ้าหน้าที่อ่ืนเช่นว่าจะ
ได้รับเลือกในการประชุมสมัยถัดไป 
๒๐. องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยรัฐภาคีส่วนใหญ่ 
๒๑. แต่ละรัฐภาคีจะต้องมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง 
๒๒. ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินการประชุมโดยมีสมาชิกส่วนใหญ่เข้าประชุมและ
ลงคะแนนเสียง การตัดสินใจในเรื่องสารัตถะจะต้องด าเนินการเท่าที่เป็นไปได้เพ่ือให้บรรลุฉันทามติ หากไม่
สามารถบรรลุฉันทามติเมื่อประเด็นเข้ามาสู่การตัดสินใจ ประธานที่ประชุมจะต้องชะลอการออกสียงออกไป 
๒๔ ชั่วโมง  และในระหว่างการชะลอเวลาการออกเสียงนี้  จะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยให้บรรลุฉันทา
มติ และจะต้องรายงานให้ที่ประชุมทราบก่อนจะหมดช่วงเวลานี้ หากครบ ๒๔ ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถบรรลุ
ฉันทามติ ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจโดยเสียงข้างมากจ านวนสองในสามของสมาชิกที่เข้าประชุมและลงคะแนน
เสียง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในสนธิสัญญานี้  เมื่อมีประเด็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับสารัตถะหรือไม่ ให้ถือ
ว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องสารัตถะเว้นแต่จะตัดสินใจให้เป็นอย่างอ่ืนโดยเสียงข้างมากที่ต้องใช้ในการตัดสินใจเรื่อง
สารัตถะ 
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๒๓. เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค ๒๖ (เค) ให้ที่ประชุมตัดสินใจเพ่ิมรัฐใดลงในรายชื่อรัฐในภาคผนวก ๑ แนบ
ท้ายสนธิสัญญานี้ ให้เป็นไปตามวิธีด าเนินการตัดสินใจในเรื่องสารัตถะดังระบุไว้ในวรรค ๒๒ โดยไม่ค านึงถึง
วรรค ๒๒ ให้ที่ประชุมตัดสินใจโดยฉันทามติในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดในภาคผนวก ๑  แนบท้าย
สนธิสัญญานี้ 
 
อ านาจและหน้าที่ 
๒๔. ให้ที่ประชุมเป็นองค์กรหลักขององค์การ ที่ประชุมจะต้องพิจารณาปัญหา เรื่องหรือประเด็นใดภายใน
ขอบเขตของสนธิสัญญานี้ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของคณะมนตรีบริหารและส านักเลขาธิการ
ทางวิชาการตามสนธิสัญญานี้ ที่ประชุมอาจให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจในปัญหา เรื่องหรือประเด็นใด
ภายในขอบเขตของสนธิสัญญานี้ที่รัฐภาคีหยิบยกขึ้นมา หรือที่คณะมนตรีบริหารน ามาให้พิจารณา 
๒๕. ให้ที่ประชุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญาและทบทวนการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ และ
ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา  นอกจากนี้ที่ประชุมจะต้องดูแล
กิจกรรมของคณะมนตรีบริหารและส านักเลขาธิการทางวิชาการ รวมทั้งอาจวางแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่องค์กรทั้งสอง 
๒๖. ให้ที่ประชุมด าเนินการ ดังนี้ 

(เอ) พิจารณาและรับรองรายงานขององค์การในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้ รวมถึง
แผนงานและงบประมาณประจ าปีขององค์การที่คณะมนตรีบริหารเสนอ ตลอดจนพิจารณารายงานอื่น 
(บี) ก าหนดอัตราเงินอุดหนุนที่รัฐภาคีจะต้องจ่ายตามวรรค ๙ ของสนธิสัญญา 
(ซี) เลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีบริหาร 
(ดี) แต่งตั้งผู้อ านวยการใหญ่ของส านักเลขาธิการทางวิชาการ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้อ านวยการใหญ่”) 
(อี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อบังคับการประชุมของคณะมนตรีบริหารซึ่งเสนอโดยคณะมนตรี
บริหาร 
(เอฟ) พิจารณาและทบทวนพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการตามสนธิสัญญานี้ ในเรื่องนี้ ที่ประชุมอาจให้ผู้อ านวยการใหญ่ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่าย
วิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ค าแนะน าพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญานี้แก่ที่ประชุม แก่คณะมนตรีบริหาร หรือแก่บรรดารัฐภาคี ในกรณีดังกล่าว
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์จะต้องประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญอิสระซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล และได้รับการแต่งตั้งตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ซึ่งได้รับการรับรองจากที่
ประชุม บนพ้ืนฐานของความช านาญและประสบการณ์ในสาขาวิทยาศาสตร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้ 
(จี) ใช้มาตรการที่จ าเป็นตามข้อ ๕ ของสนธิสัญญาเพ่ือประกันการยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตาม
สนธิสัญญานี้ รวมถึงเพ่ือบรรเทาและพลิกฟ้ืนสถานการณ์ใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ 
(เอช) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างความตกลง ข้อตกลง บทบัญญัติ ระเบียบปฏิบัติ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติ และเอกสารอ่ืนใดที่คณะกรรมาธิการเตรียมการจัดท าขึ้นและเสนอแนะ ในการ
ประชุมสมัยแรก 
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(ไอ) พิจารณาและให้ความเห็นชอบความตกลงหรือข้อตกลงที่ส านักเลขาธิการทางวิชาการเจรจาไว้กับ
บรรดารัฐภาคี รัฐอ่ืน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้คณะมนตรีบริหารลงนามในนามขององค์การ 
ตามวรรค ๓๘ (เอช) 
(เจ) จัดตั้งองค์กรย่อยเช่นว่าตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามสนธิสัญญานี้ และ 
(เค) ปรับปรุงภาคผนวก ๑ แนบท้ายสนธิสัญญาให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสม ตามวรรค ๒๓ 

 
ซี. คณะมนตรีบริหาร 

องค์ประกอบ การด าเนินการประชุมและการตัดสินใจ 
๒๗. คณะมนตรีบริหารจะต้องประกอบด้วยสมาชิก ๕๑ รัฐ  ให้แต่ละรัฐภาคีมีสิทธิที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะ
มนตรีบริหารตามบทบัญญัติของข้อนี้ 
๒๘. โดยค านึงถึงความจ าเป็นในเรื่องการกระจายตามเขตภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม คณะมนตรีบริหารจะต้อง
ประกอบด้วย 

(เอ) รฐัภาคีจากแอฟริกาสิบรัฐ 
(บี) รัฐภาคีจากยุโรปตะวันออกเจ็ดรัฐ 
(ซี) รัฐภาคีจากละตินอเมริกาและแคริบเบียนเก้ารัฐ 
(ดี) รัฐภาคีจากตะวันออกกลางและเอเชียใต้เจ็ดรัฐ 
(อี) รัฐภาคีจากอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกสิบรัฐ และ 
(เอฟ) รัฐภาคีจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิกและตะวันออกไกลแปดรัฐ 

รัฐภาคีทั้งปวงในแต่ละเขตภูมิศาสตร์ข้างต้นจะถูกบันทึกไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายสนธิสัญญานี้ ที่ประชุม
จะต้องปรับปรุงภาคผนวก ๑ แนบท้ายสนธิสัญญาให้เป็นปัจจุบัน ตามความเหมาะสม ตามวรรค ๒๓ และ 
วรรค๒๖ (เค)  ภาคผนวกนี้จะต้องไม่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายใต้ระเบียบปฏิบัติใน ข้อ ๗ ของสนธิสัญญา 
๒๙. ที่ประชุมจะต้องเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีบริหาร ในการนี้ ในแต่ละเขตภูมิศาสตร์จะต้องตั้งรัฐภาคี
จากเขตนั้น  เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะมนตรีบริหาร ดังนี้ 

(เอ) โดยค านึงถึงผลประโยชน์ด้านการเมืองและความม่ันคง อย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามของที่นั่งที่ได้แบ่ง
สรรให้แต่ละเขตภูมิศาสตร์จะต้องเป็นของรัฐภาคีในเขตนั้นที่ได้ระบุไว้บนพ้ืนฐานของขีดความสามารถ
ทางนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญานี้ตามที่ก าหนดโดยข้อมูลระหว่างประเทศ รวมทั้งเกณฑ์บ่งชี้
ทั้งหมดหรือเกณฑ์ใดต่อไปนี้ตามล าดับความส าคัญที่แต่ละเขตภูมิศาสตร์ก าหนด กล่าวคือ 

(๑) จ านวนสถานีเฝ้าตรวจของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
(๒) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเทคโนโลยีการเฝ้าตรวจ และ 
(๓) เงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปีขององค์การ 

(บี) หนึ่งในจ านวนที่นั่งที่ได้แบ่งสรรให้แต่ละเขตภูมิศาสตร์จะต้องเป็นของรัฐภาคีโดยใช้หลักเกณฑ์การ
หมุนเวียนตามล าดับตัวอักษรภาษาอังกฤษในหมู่รัฐภาคีในเขตนั้นและเป็นรัฐภาคีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
ของคณะมนตรีบริหารเป็นเวลานานที่สุดตั้งแต่เป็นรัฐภาคีหรือตั้งแต่วาระด ารงต าแหน่งสมัยสุดท้าย 
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า รัฐภาคีที่ได้ตั้งตามหลักการนี้อาจตัดสินใจที่จะสละที่นั่งของตนก็ได้  ใน
กรณีนี้ รัฐภาคีเช่นว่าจะต้องท าหนังสือขอสละสิทธิเสนอต่อผู้อ านวยการใหญ่ และรัฐภาคีอันดับถัดไป
ตามข้อย่อยนี้จะได้รับการแต่งตั้งในที่นั่งที่ว่างลงนั้น  และ 
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(ซี) ที่นั่งที่เหลือจากการแบ่งสรรให้แต่ละเขตภูมิศาสตร์ จะต้องเป็นของรัฐภาคีท่ีได้ตั้งจากรัฐภาคีท้ังปวง
ในเขตนั้น โดยการหมุนเวียนหรือการเลือกตั้ง 

๓๐. สมาชิกแต่ละรายของคณะมนตรีบริหารจะต้องมีผู้แทนหนึ่งคนในคณะมนตรีบริหาร ซึ่งอาจจะมีผู้แทน
ส ารองและท่ีปรึกษาจ านวนหนึ่งร่วมด้วย 
๓๑. สมาชิกแต่ละรายของคณะมนตรีบริหารจะต้องด ารงต าแหน่งตั้งแต่สิ้นสุดสมัยการประชุมของที่ประชุมรัฐ
ภาคีซึ่งสมาชิกนั้นได้รับเลือกตั้ง จนกระทั่งสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สองหลังจากนั้น เว้นแต่ว่าใน
การเลือกตั้งคณะมนตรีบริหารครั้งที่หนึ่ง สมาชิก ๒๖ รายจะต้องได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งจนกระทั่งสิ้นสุด
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสาม  ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงสัดส่วนตามตัวเลขท่ีได้ก าหนดในวรรค ๒๘ 
๓๒. คณะมนตรีบริหารจะต้องจัดท ารายละเอียดของข้อบังคับการประชุมของตนและเสนอที่ประชุมรัฐภาคี
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
๓๓. คณะมนตรีบริหารจะต้องเลือกตั้งประธานจากสมาชิกของคณะมนตรีบริหาร 
๓๔. คณะมนตรีบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมสมัยสามัญของตน  คณะมนตรีบริหารอาจประชุมในช่วง
ระหว่างการประชุมสมัยสามัญได้ตามท่ีต้องการเพ่ือการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 
๓๕. สมาชิกแต่ละรายของคณะมนตรีบริหารจะต้องมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง 
๓๖. คณะมนตรีบริหารจะต้องตัดสินใจเรื่องการด าเนินการประชุมตามเสียงข้างมากของสมาชิกทั้งปวง  คณะ
มนตรีบริหารจะต้องตัดสินใจเรื่องสารัตถะตามเสียงข้างมากจ านวนสองในสามของสมาชิกทั้งปวง  เว้นแต่จะ
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในสนธิสัญญานี้ เมื่อมีประเด็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับสารัตถะหรือไม่ ให้ถือว่าปัญหานั้นเป็น
เรื่องสารัตถะเว้นแต่จะตัดสินใจให้เป็นอย่างอ่ืนโดยเสียงข้างมากท่ีต้องใช้ในการตัดสินใจเรื่องสารัตถะ 

 
อ านาจและหน้าที่ 
๓๗. ให้คณะมนตรีบริหารเป็นองค์กรบริหารขององค์การ คณะมนตรีบริหารจะต้องรับผิดชอบต่อที่ประชุม 
และจะต้องปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสนธิสัญญานี้ ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น คณะ
มนตรีบริหารจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ข้อตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติของที่ประชุม
รวมทั้งต้องประกันการปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
๓๘. ให้คณะมนตรีบริหารด าเนินการ ดังนี้ 

(เอ) ส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญาและการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้อย่างมี
ประสิทธิผล 
(บี) ก ากับดูแลกิจกรรมของส านักเลขาธิการทางวิชาการ 
(ซี) ให้ข้อเสนอแนะที่จ าเป็นแก่ที่ประชุมรัฐภาคีเพ่ือการพิจารณาข้อเสนอที่จะมีต่อไปส าหรับการ
ส่งเสริมวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานี้ 
(ดี) ร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติของแต่ละรัฐภาคี 
(อี) พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับร่างแผนงานและงบประมาณประจ าปีขององค์การ ร่าง
รายงานขององค์การเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้ รายงานเกี่ยวกับผลการด าเนิน
กิจกรรมของตน และรายงานอ่ืนใดตามท่ีตนเห็นว่าจ าเป็นหรือตามที่ที่ประชุมอาจร้องขอ 
(เอฟ) เตรียมจัดการประชุมให้ที่ประชุม รวมถึงการเตรียมร่างระเบียบวาระการประชุม 
(จี) ตรวจสอบข้อเสนอเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารหรือเรื่องวิชาการในพิธีสารหรือ
ภาคผนวก ตามก าหนดในข้อ ๗ ของสนธิสัญญา และให้ค าแนะน าแก่รัฐภาคีเก่ียวกับการรับรอง 
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(เอช) ท าความตกลงหรือข้อตกลงในนามขององค์การกับบรรดารัฐภาคี รัฐอ่ืน และองค์การระหว่าง
ประเทศ ภายใต้ความเห็นชอบล่วงหน้าของที่ประชุมและก ากับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ยกเว้น
ความตกลงหรือข้อตกลงที่อ้างถึงในวรรคย่อย (ไอ) 
(ไอ) อนุมัติและก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามความตกลงหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กิจกรรมการพิสูจน์ยืนยันกับบรรดารัฐภาคีและรัฐอ่ืน และ 
(เจ) อนุมัติหนังสือคู่มือปฏิบัติงานใหม่ใดและการเปลี่ยนแปลงใดของคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่  ซึ่งส านัก
เลขาธิการทางวิชาการอาจเสนอ 

๓๙. คณะมนตรีบริหารอาจร้องขอให้มีการประชุมสมัยวิสามัญขึ้นได้ 
๔๐. ให้คณะมนตรีบริหารด าเนินการ  ดังนี้ 

(เอ) อ านวยความสะดวกแก่ความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีด้วยกัน และระหว่างรัฐภาคีกับส านักเลขาธิการ
ทางวิชาการเก่ียวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้ โดยการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ  
(บี) อ านวยความสะดวกแก่การปรึกษาหารือและการท าความกระจ่างระหว่างรัฐภาคี ตามข้อ ๔ ของ
สนธิสัญญา และ 
(ซี) รับ พิจารณาและด าเนินการตามค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง และตามรายงานเกี่ยวกับการ
ตรวจ ณ ที่ตั้ง ตามข้อ ๔ ของสนธิสัญญา 

๔๑. ให้คณะมนตรีบริหารพิจารณาข้อกังวลใดที่รัฐภาคีหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับการไม่ยินยอมปฏิบัติตาม
สนธิสัญญานี้ที่เป็นไปได้ และการใช้สิทธิที่บัญญัติไว้ตามสนธิสัญญานี้ในทางที่ผิด  ในการปฏิบัตินั้น ให้คณะ
มนตรีบริหารปรึกษาหารือกับรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง และร้องขอตามความเหมาะสมให้รัฐภาคีใช้มาตรการเพ่ือ
บรรเทาสถานการณ์ภายในเวลาที่ระบุไว้ เมื่อคณะมนตรีบริหารพิจารณาว่าจ าเป็นต้องมีการด าเนินการต่อไป 
นอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว จะต้องใช้มาตรการหนึ่งหรือมากกว่านั้น ดังต่อไปนี้ 

(เอ) แจ้งให้รัฐภาคีท้ังปวงทราบถึงประเด็นหรือเรื่อง 
(บี) น าประเด็นหรือเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 
(ซี) ให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุมหรือด าเนินการตามความเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือบรรเทา
สถานการณ์และเพ่ือประกันการยินยอมปฏิบัติตาม ตามข้อ ๕ ของสนธิสัญญา 

 
ดี. ส านักเลขาธิการทางวิชาการ 

๔๒. ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องช่วยเหลือบรรดารัฐภาคีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้ และ
จะต้องช่วยเหลือที่ประชุมและคณะมนตรีบริหารในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  ส านักเลขาธิการทางวิชาการ
จะต้องด าเนินการพิสูจน์ยืนยันและท าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมายภายใต้สนธิสัญญานี้ ตลอดจนหน้าที่อ่ืนซึ่งที่
ประชุมและคณะมนตรีบริหารมอบให้ตามสนธิสัญญานี้ ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องรวมศูนย์ข้อมูล
ระหว่างประเทศไว้เป็นส่วนหนึ่งด้วยจึงจะสมบูรณ์ 
๔๓. หน้าที่ของส านักเลขาธิการทางวิชาการเก่ียวกับการพิสูจน์ยืนยันการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ ตาม
ข้อ ๔ ของสนธิสัญญาและพิธีสาร นอกเหนือจากประการอ่ืนแล้วจะต้องรวมถึงการด าเนินงาน ดังนี้ 

(เอ) การรับผิดชอบการก ากับดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
(บี) การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
(ซี) การรับ การประมวลผล การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ
เป็นประจ า 
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(ดี) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการสนับสนุนในการติดตั้งและการปฏิบัติงานของสถานีเฝ้า
ตรวจ 
(อี) การช่วยเหลือคณะมนตรีบริหารในการอ านวยความสะดวกแก่การปรึกษาหารือและการท าความ
กระจ่างระหว่างรัฐภาคี 
(เอฟ) การรับค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งและการประมวลค าร้องขอเช่นว่า การอ านวยความสะดวก
แก่คณะมนตรีบริหารในการพิจารณาค าร้องขอเช่นว่า การด าเนินการเตรียมการตรวจ ณ ที่ตั้ง และการ
ให้การสนับสนุนทางวิชาการในระหว่างนั้น และการรายงานต่อคณะมนตรีบริหาร 
(จี) การเจรจาความตกลงหรือข้อตกลงกับรัฐภาคี รัฐอื่น และองค์การระหว่างประเทศ และการท าความ
ตกลงหรือข้อตกลงใดเช่นว่าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพิสูจน์ยืนยันกับรัฐภาคีหรือรัฐอ่ืนภายใต้การ
อนุมัติล่วงหน้าของคณะมนตรีบริหาร และ 
(เอช) การช่วยเหลือรัฐภาคีผ่านหน่วยงานระดับชาติของรัฐภาคีในประเด็นอ่ืนของการพิสูจน์ยืนยันภายใต้
สนธิสัญญานี้ 

๔๔. ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องพัฒนาและดูแลรักษาคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ในหลายองค์ประกอบของระบอบการพิสูจน์ยืนยันตามข้อ ๔ ของสนธิสัญญาและพิธีสาร ภายใต้การอนุมัติจาก
คณะมนตรีบริหาร คู่มือเหล่านี้จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญานี้หรือพิธีสารนี้และอาจถูกเปลี่ยนแปลง
โดยส านักเลขาธิการทางวิชาการ ภายใต้การอนุมัติจากคณะมนตรีบริหาร ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้อง
แจ้งบรรดารัฐภาคีถึงการเปลี่ยนแปลงใดในคู่มือปฏิบัติงานโดยพลัน 
๔๕. หน้าที่ของส านักเลขาธิการทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจะต้องรวมถึงการด าเนินงาน ดังนี้ 

(เอ) การจัดเตรียมและการเสนอร่างแผนงานและงบประมาณขององค์การต่อคณะมนตรีบริหาร 
(บี) การจัดเตรียมและการเสนอร่างรายงานขององค์การเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้
ต่อคณะมนตรีบริหารและรายงานอ่ืนเช่นว่า ซึ่งที่ประชุมหรือคณะมนตรีบริหารอาจร้องขอ 
(ซี) การให้ความสนับสนุนการบริหารและด้านวิชาการแก่ที่ประชุม คณะมนตรีบริหาร และองค์กรย่อย
อ่ืน 
(ดี) การส่งและการรับการสื่อสารในนามขององค์การเก่ียวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้ และ 
(อี) การปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านการบริหารที่เกี่ยวข้องกับความตกลงใดระหว่างองค์การกับ
องค์การระหว่างประเทศอ่ืน 

๔๖. ค าร้องขอและค าบอกกล่าวทั้งปวงของรัฐภาคีที่มีต่อองค์การจะต้องถูกส่งให้ผู้อ านวยการใหญ่ผ่าน
หน่วยงานระดับชาติของตน ค าร้องขอและค าบอกกล่าวจะต้องเป็นภาษาหนึ่งภาษาใดที่เป็นภาษาทางการของ
สนธิสัญญานี้  ในการตอบกลับ ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องใช้ภาษาตามค าร้องขอหรือค าบอกกล่าวที่ได้ส่งมา 
๔๗. เกี่ยวกับความรับผิดชอบของส านักเลขาธิการทางวิชาการในการจัดเตรียมและการเสนอร่างแผนงานและ
งบประมาณขององค์การต่อคณะมนตรีบริหาร  ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องก าหนดและดูแลรักษาบัญชี
ที่ชัดเจนของค่าใช้จ่ายทั้งปวงส าหรับแต่ละสถานีที่จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ  
การปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันในร่างแผนงานและงบประมาณของกิจกรรมอ่ืนทั้งปวงขององค์การจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
๔๘. ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องแจ้งให้คณะมนตรีบริหารทราบโดยพลันถึงปัญหาใดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งตนได้สังเกตเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมและตนไม่สามารถแก้ไขได้โดยการ
ปรึกษาหารือกับรัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
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๔๙. ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องประกอบด้วยผู้อ านวยการใหญ่ซึ่งจะต้องเป็นหัวหน้าส านักและ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของส านัก และอาจมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการ และอ่ืน ๆ ตามต้องการ  
ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมภายใต้การเสนอแนะของคณะมนตรีบริหารโดยมีวาระใน
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและต่อได้อีกวาระหนึ่ง แต่หลังจากนั้นไม่สามารถต่อได้อีก  ผู้อ านวยการใหญ่คน
แรกจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมในการประชุมสมัยแรก ภายใต้การเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
เตรียมการ 
๕๐. ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องรับผิดชอบต่อที่ประชุมและคณะมนตรีบริหารในเรื่องการแต่งตั้งพนักงานและการ
จัดองค์กรรวมทั้งการท างานของส านักเลขาธิการทางวิชาการ ข้อพิจารณาอันส าคัญยิ่งในการว่าจ้างพนักงาน
และในการก าหนดเงื่อนไขของการปฏิบัติงานจ าเป็นจะต้องให้ได้มาซึ่งมาตรฐานสูงสุดของความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพ สมรรถภาพและคุณธรรม  ผู้ที่เป็นพลเมืองของบรรดารัฐภาคีเท่านั้นจึงจะ
เป็นผู้อ านวยการใหญ่ เป็นผู้ตรวจหรือเป็นพนักงานทั้งฝ่ายวิชาชีพและฝ่ายธุรการได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงตาม
สมควรถึงความส าคัญในการสรรหาพนักงานบนพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์ให้กว้างขวางเท่าที่จะกระท าได้ การสรร
หาจะต้องยึดถือตามหลักการว่า ควรมีพนักงานจ านวนน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้ส านักเลขาธิการทางวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 
๕๑. ผู้อ านวยการใหญ่อาจตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นคณะท างานชั่วคราวตามความเหมาะสม 
ภายหลังการปรึกษาหารือกับคณะมนตรีบริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเฉพาะ 
๕๒. ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยในการตรวจ และบุคคลในคณะพนักงาน
จะต้องไม่แสวงหาหรือรับค าสั่งจากรัฐบาลใดหรือจากแหล่งอ่ืนใดภายนอกองค์การ บุคคลดังกล่าวจะต้ องละ
เว้นจากการกระท าใดที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อสถานะของตนที่เป็นเจ้าหน้าที่ระหว่าง
ประเทศซึ่งรับผิดชอบต่อองค์การเท่านั้น  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมของคณะผู้ตรวจ 
๕๓. แต่ละรัฐภาคีจะต้องเคารพต่อความรับผิดชอบที่มีลักษณะระหว่างประเทศโดยเฉพาะของผู้อ านวยการ
ใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยในการตรวจและบุคคลในคณะพนักงาน และจะไม่แสวงหาทางมีอิทธิพลเหนือบุคคล
เหล่านั้นในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว 
 

อี. เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
๕๔. องค์การจะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันและมีความสามารถตามกฎหมายตามที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนในอาณาเขตและ ณ ที่อ่ืนใดภายใต้เขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐภาคี 
๕๕. ผู้แทนของรัฐภาคีรวมทั้งผู้แทนส ารองและที่ปรึกษา ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการ เลือกตั้งในคณะมนตรี
บริหารรวมทั้งผู้แทนส ารองและที่ปรึกษา ผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยในการตรวจ และบุคคลในคณะ
พนักงานขององค์การจะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดย อิสระใน
ส่วนที่เกี่ยวกับองค์การ 
๕๖. ความสามารถตามกฎหมาย เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่อ้างถึงในข้อนี้จะต้องก าหนดไว้ในความตกลงระหว่าง
องค์การกับรัฐภาคี ตลอดจนในความตกลงระหว่างองค์การกับรัฐที่องค์การตั้งอยู่  ความตกลงเช่นว่าจะต้องได้รับ
การพิจารณาและการอนุมัติตามวรรค ๒๖ (เอช) และ (ไอ) 
๕๗. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยในการตรวจ และบุคคลในคณะพนักงานของ
ส านักเลขาธิการทางวิชาการได้อุปโภคระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการพิสูจน์ยืนยันจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนด
ไว้ในพิธีสาร โดยไม่ค านึงถึงความในวรรค ๕๔ และ ๕๕ 
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ข้อ ๓ 

มาตรการปฏิบัติให้เป็นไปตามแห่งชาติ 
๑. แต่ละรัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการใดที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีของตนภายใต้สนธิสัญญานี้  
ตามกระบวนการรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องใช้มาตรการที่จ าเป็น ดังนี้ 

(เอ) ห้ามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกระท ากิจกรรมใดที่ห้ามรัฐภาคีไว้ภายใต้สนธิสัญญานี้ ไม่ว่าบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในที่ใดของอาณาเขตของตนหรือ ณ ที่อ่ืนใดภายใต้เขตอ านาจของ
ตนตามทีร่ับรองโดยกฎหมายระหว่างประเทศ 
(บี) ห้ามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท ากิจกรรมเช่นว่าในที่ใดภายใต้การควบคุมของตน และ 
(ซี) ห้ามบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติของตนท ากิจกรรมเช่นว่าในที่ใด ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

๒. แต่ละรัฐภาคีจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐภาคีอ่ืนและจะต้องให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในรูปแบบที่
เหมาะสม เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้วรรค ๑ 
๓. แต่ละรัฐภาคีจะต้องแจ้งองค์การให้ทราบถึงมาตรการที่ได้ใช้ตามก าหนดในข้อนี้ 
๔. เพ่ือให้บรรลุพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญานี้ แต่ละรัฐภาคีจะต้องก าหนดหรือจัดตั้งหน่วยงานระดับชาติ  และ
จะต้องแจ้งให้องค์การทราบถึงการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญานี้ต่อตน หน่วยงานระดับชาติจะต้องท าหน้าที่
เป็นศูนย์ประสานงานแห่งชาติเพ่ือการติดต่อประสานงานกับองค์การและรัฐภาคีอ่ืน 
 

ข้อ ๔ 
การพิสูจน์ยืนยัน 

เอ. บทบัญญัติทั่วไป 
๑. เพ่ือที่จะพิสูจน์ยืนยันการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ ระบอบการพิสูจน์ยืนยันจะต้ องถูกก าหนดขึ้น 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(เอ) ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
(บี) การปรึกษาหารือ และการท าความกระจ่าง 
(ซี) การตรวจ ณ ที่ตั้ง และ 
(ดี) มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 

เมื่อสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้ ระบอบการพิสูจน์ยืนยันจะต้องสามารถใช้ตอบสนองความต้องการในการพิสูจน์
ยืนยันของสนธิสัญญานี้ 
๒. กิจกรรมการพิสูจน์ยืนยันจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อสนเทศที่ไม่มีอคติ จะต้องถูกจ ากัดโดยสาระของ
สนธิสัญญานี้  และจะต้องปฏิบัติบนพ้ืนฐานของการเคารพในอ านาจอธิปไตยของรัฐภาคีอย่างเต็มที่และจะ
ล่วงล้ าให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  โดยยึดหลักการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและทันกาล  แต่
ละรัฐภาคีจะต้องละเว้นจากการใช้สิทธิในการพิสูจน์ยืนยันในทางท่ีผิด 
๓. เพ่ือให้เป็นไปตามสนธิสัญญานี้ แต่ละรัฐภาคีรับจะให้ความร่วมมือกับองค์การและรัฐภาคีอ่ืนผ่านหน่วยงาน
ระดับชาติของตน ที่ได้ตั้งขึ้นตามข้อ ๓ วรรค ๔ ของสนธิสัญญา เพ่ืออ านวยความสะดวกในการพิสูจน์ยืนยัน
การยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ นอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว ดังนี้ 
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(เอ) การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือเข้าร่วมในมาตรการการพิสูจน์ยืนยันเหล่านี้และการ
จัดให้มีการสื่อสารที่จ าเป็น 
(บี) การให้ข้อมูลที่ได้รับมาจากสถานีระดับชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
(ซี) การเข้าร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือและการท าความกระจ่าง ตามความเหมาะสม 
(ดี) การอนุญาตให้มีการด าเนินการตรวจ ณ ที่ตั้ง และ 
(อี) การเข้าร่วมในมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ตามความเหมาะสม 

๔. โดยไม่ค านึงถึงขีดความสามารถทางด้านวิชาการและด้านการเงิน รัฐภาคีทั้งปวงจะได้อุปโภคสิทธิอย่าง
เสมอภาคในการพิสูจน์ยืนยันและรับพันธกรณีอย่างเสมอภาคในการยอมรับการพิสูจน์ยืนยัน 
๕. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานี้ ไม่มีรัฐภาคีใดจะถูกกีดกันจากการใช้ข้อสนเทศจากการพิสูจน์ยืนยัน
ที่ได้รับมาโดยวิธีการทางเทคนิคระดับชาติในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่ง
เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป รวมถึงหลักการของการเคารพในอ านาจอธิปไตยของรัฐด้วย 
๖. โดยไม่เสื่อมเสียสิทธิของรัฐภาคีที่จะป้องกันที่ตั้ง กิจกรรม หรือสถานที่ตั้งที่ไม่พึงเปิดเผยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
สนธิสัญญานี้  รัฐภาคีจะต้องไม่เข้าแทรกแซงองค์ประกอบของระบอบการพิสูจน์ยืนยันในสนธิสัญญานี้ หรือ
วิธีการทางเทคนิคระดับชาติในการพิสูจน์ยืนยันที่ปฏิบัติตามวรรค ๕ 
๗. แต่ละรัฐภาคีจะต้องมีสิทธิที่จะใช้มาตรการป้องกันสถานที่ตั้งที่ไม่พึงเปิดเผยและป้องกันการเปิดเผย
ข้อสนเทศและข้อมูลลับที่ไม่เก่ียวข้องกับสนธิสัญญานี้ 
๘. ยิ่งกว่านั้น จะต้องใช้มาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือป้องกันการเปิดเผยความลับของข้อสนเทศใดที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมและสถานที่ทางพลเรือน และทางทหารซึ่งได้รับระหว่างกิจกรรมการพิสูจน์ยืนยัน 
๙. ภายใต้วรรค ๘ ข้อสนเทศที่องค์การได้รับผ่านระบอบการพิสูจน์ยืนยันที่สนธิสัญญานี้ก าหนดขึ้นจะต้องจัด
ให้มีไว้แก่รัฐภาคีท้ังปวงตามบทบัญญัติที่เก่ียวข้องของสนธิสัญญาและพิธีสารนี้ 
๑๐. บทบัญญัติของสนธิสัญญานี้จะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นการจ ากัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
เพ่ือความมุ่งประสงค์ทางวิทยาศาสตร์ 
๑๑. แต่ละรัฐภาคีรับจะร่วมมือกับองค์การและกับรัฐภาคีอ่ืนในการปรับปรุงระบอบการพิสูจน์ยืนยัน และใน
การตรวจศักยภาพการพิสูจน์ยืนยันที่ใช้เทคโนโลยีการเฝ้าตรวจเพ่ิมเติม อาทิ การเฝ้าตรวจพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือการเฝ้าตรวจด้วยดาวเทียม ด้วยจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เมื่อเหมาะสม มาตรการเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของการพิสูจน์ยืนยันในสนธิสัญญานี้ เมื่อตกลงกันได้แล้ว จะต้องรวมมาตรการ
เช่นว่าไว้ในบทบัญญัติที่มีอยู่ในสนธิสัญญานี้ พิธีสารหรือส่วนที่เพ่ิมเติมของพิธีสาร ตามข้อ ๗ ของสนธิสัญญา 
หรือหากเหมาะสมจะต้องบันทึกไว้ในคู่มือปฏิบัติงานตามข้อ ๒ วรรค ๔๔ ของสนธิสัญญา 
๑๒. บรรดารัฐภาคีรับที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพ่ืออ านวยความสะดวกและเข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพิสูจน์ยืนยันในสนธิสัญญานี้อย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้ เพ่ือท าให้รัฐ
ภาคีทั้งปวงสามารถเสริมความเข้มแข็งแก่การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการพิสูจน์ยืนยันระดับชาติ ของตน 
และเพ่ือรับประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช่นว่าเพ่ือความมุ่งประสงค์ทางสันติ 
๑๓. การปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้จะต้องเป็นไปในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการขัดขวางการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีของรัฐภาคี เพ่ือการพัฒนาในการประยุกต์ใช้พลังงานปรมาณูเพ่ือความ
มุ่งประสงค์ในทางสันติต่อไป 
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ความรับผิดชอบเรื่องการพิสูจน์ยืนยันของส านักเลขาธิการทางวิชาการ 
๑๔. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนในขอบเขตของการพิสูจน์ยืนยันตามที่ได้ระบุไว้ใน
สนธิสัญญาและพิธีสารนี้  ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องร่วมมือกับบรรดารัฐภาคีตามความมุ่งประสงค์
ของสนธิสัญญานี้ โดย 

(เอ) จัดเตรียมข้อตกลงเพ่ือรับและแจกจ่ายข้อมูลและผลผลิตเพ่ือการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์
ยืนยันของสนธิสัญญานี้ตามบทบัญญัติของสนธิสัญญา และเพ่ือรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการสื่อสาร
ทั่วโลกที่เหมาะสมกับงานนี้ 
(บี) ปฏิบัติงานผ่านศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศเป็นประจ า ซึ่งในหลักการจะต้องเป็นศูนย์ประสานงาน
ภายในส านักเลขาธิการทางวิชาการเพ่ือเก็บรักษาข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ดังนี้ 

(๑) รับและริเริ่มการขอข้อมูลจากระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
(๒) รับข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการปรึกษาหารือและการท าความกระจ่างจากการตรวจ 
ณ ที่ตั้ง และจากมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ตามความเหมาะสมและ 
(๓) รับข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากบรรดารัฐภาคีและองค์การระหว่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตาม
สนธิสัญญาและพิธีสารนี้ 

(ซี) ก ากับดูแล ประสานงานและประกันการปฏิบัติงานของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศและส่วนของ
องค์ประกอบของระบบดังกล่าว และของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง 
(ดี) ประมวลผล วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลจากระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศเป็นประจ าตาม
ระเบียบปฏิบัติที่ได้ตกลงกันแล้ว เพ่ือให้มีการพิสูจน์ยืนยันระหว่างประเทศที่มีประสิทธิผลตาม
สนธิสัญญานี้ และเพ่ือเกื้อกูลต่อการแก้ปัญหาระยะเริ่มต้นของข้อกังวลเกี่ยวกับการยินยอมปฏิบัติให้
เป็นไปตามสนธิสัญญา 
(อี) จัดให้มีข้อมูลทั้งหมด ทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว และผลผลิตเพ่ือการรายงานใดไว้แก่
รัฐภาคีทั้งปวง แต่ละรัฐภาคีที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ ให้เป็นไป
ตามข้อ ๒ วรรค ๗ ของสนธิสัญญา และตามวรรค ๘ และวรรค ๑๓ ของข้อนี้ 
(เอฟ) ให้รัฐภาคีท้ังปวงเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรักษาไว้อย่างเสมอภาค เปิดเผย สะดวก และทันกาล 
(จี) เก็บรักษาข้อมูลทั้งหมด ทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว และผลผลิตเพื่อการรายงาน 
(เอช) ประสานงานและอ านวยความสะดวกการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
(ไอ) ประสานงานการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐภาคีหนึ่งไปยังอีกรัฐภาคีหนึ่ง 
(เจ) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสนับสนุนในการติดตั้งและการปฏิบัติงานของสถานีเฝ้าตรวจ
และวิธีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องตามท่ีรัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้องต้องการ 
(เค) จัดให้มีเทคนิคที่ใช้โดยส านักเลขาธิการทางวิชาการและศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศในการรวบรวม 
การเก็บรักษา การประมวลผล การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลจากระบอบการพิสูจน์ยืนยันไว้แก่รัฐ
ภาคีใดตามท่ีร้องขอ และ 
(แอล) เฝ้าตรวจ ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานโดยรวมของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
และของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
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๑๕. ระเบียบปฏิบัติที่ได้ตกลงกันแล้วซึ่งส านักเลขาธิการทางวิชาการจะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการพิสูจน์ยืนยันตามท่ีอ้างถึงในวรรค ๑๔ และแจงรายละเอียดไว้ในพิธีสาร จะต้องแสดงไว้อย่างครบถ้วนใน
คู่มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

บี. ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
๑๖. ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศจะต้องประกอบด้วยสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ  การเฝ้า
ตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีรวมถึงห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองแล้ว  การเฝ้าตรวจคลื่นเสียงในน้ า  การเฝ้า
ตรวจคลื่นใต้เสียง  และวิธีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจะต้องได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์ข้อมูลระหว่าง
ประเทศ ของส านักเลขาธิการทางวิชาการ 
๑๗. ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศจะต้องอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของส านักเลขาธิการทางวิชาการ โดยรัฐที่
เป็นเจ้าบ้านจะต้องเป็นเจ้าของสถานีเฝ้าตรวจทั้งปวงของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ และด าเนินการ
ปฏิบัติการหรือรับผิดชอบในสถานีเพื่อให้เป็นไปตามพิธีสาร 
๑๘. แต่ละรัฐภาคีจะต้องมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ และในการเข้าถึงข้อมูล
ทั้งปวงที่มีอยู่ของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ แต่ละรัฐภาคีจะต้องร่วมมือกับศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศผ่าน
หน่วยงานระดับชาติของตน 
 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
๑๙. ส าหรับบรรดาสถานีที่ได้รวมเข้าไปในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศและได้ระบุไว้ในตาราง ๑-เอ  ตาราง 
๒-เอ  ตาราง ๓ และตาราง ๔ ของภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสาร และส าหรับบทบาทไปจนถึงขอบเขตของ
สถานีเช่นว่าซึ่งได้ตกลงกันแล้วโดยรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์การ ในการให้ข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการทางวิชาการของพิธีสารและคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  องค์การจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในความตกลงหรือข้อตกลงตามส่วนที่ ๑ วรรค ๔ ของพิธีสาร ดังนี้ 

(เอ) การจัดตั้งสถานีใหม่ใดและการยกระดับสถานีที่มีอยู่ เว้นแต่รัฐที่รับผิดชอบสถานีเช่นว่าจะเสีย
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เอง 
(บี) การปฏิบัติการและการบ ารุงรักษาบรรดาสถานีระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ รวมถึงความ
ปลอดภัยด้านสถานที่ของสถานีตามความเหมาะสม และการด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติในการ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลซึ่งได้ตกลงกันแล้ว 
(ซี) การส่งผ่านข้อมูลของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ (ข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว) จาก
บรรดาสถานีเฝ้าตรวจ ห้องปฏิบัติการ สถานีวิเคราะห์หรือจากศูนย์ข้อมูลแห่งชาติไปยังศูนย์ข้อมูล
ระหว่างประเทศโดยวิธีตรงและคุ้มทุนที่สุดเท่าที่มี รวมถึงผ่านจุดเชื่อมการสื่อสารที่เหมาะสม หาก
จ าเป็น หรือการส่งผ่านข้อมูลเช่นว่า (รวมถึงตัวอย่างตามความเหมาะสม) จากสถานีเฝ้าตรวจไปยัง
ห้องปฏิบัติการและสถานีวิเคราะห์ และ 
(ดี) การวิเคราะห์ตัวอย่างในนามขององค์การ 

๒๐. ส าหรับเครือข่ายสนับสนุนบรรดาสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพที่ได้ระบุไว้ในตาราง ๑-บี  
ของภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสาร  องค์การจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในความตกลงหรือข้อตกลง
ตามก าหนดในส่วนที่ ๑ วรรค ๔ ของพิธีสาร เฉพาะรายการต่อไปนี้ 

(เอ) การส่งผ่านข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
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(บี) การรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากสถานีเช่นว่า 
(ซี) การยกระดับสถานีไปสู่มาตรฐานทางวิชาการที่ต้องการ เว้นแต่รัฐที่รับผิดชอบสถานีเช่นว่าจะเสีย
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เอง 
(ดี) การจัดตั้งบรรดาสถานีใหม่เพ่ือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญานี้ ในสถานที่ที่ยังไม่มีสถานีที่
เหมาะสมอยู่ในปัจจุบัน หากจ าเป็น เว้นแต่รัฐที่รับผิดชอบบรรดาสถานีเช่นว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้
เอง และ 
(อี) ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข้อมูลที่องค์การต้องการตามที่ระบุไว้ในบรรดาคู่มือ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

๒๑. องค์การยังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลผลิตเพ่ือการรายงานและการบริการที่คัดเลือกมาจาก
เกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศให้กับแต่ละรัฐภาคีตามค าร้องขอ ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ ๑ 
ข้อ ฉ ของพิธีสาร รัฐภาคีที่ร้องขอจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและการส่งผ่านข้อมูลหรือผลผลิตใด
เพ่ิมเติม 
๒๒.  ความตกลงหรือข้อตกลง ตามความเหมาะสม ที่ได้ลงนามไว้แล้วกับบรรดารัฐภาคีหรื อรัฐที่เป็นเจ้า
บ้านหรือรัฐที่รับผิดชอบต่อสถานีของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศจะต้องมีบทบัญญัติในเรื่องค่าใช้จ่าย
เหล่านี้  บทบัญญัติเช่นว่าอาจรวมถึงแบบวิธีที่รัฐภาคีเสียค่าใช้จ่ายใดตามที่ได้อ้างถึงในวรรค ๑๙(เอ) และ 
วรรค ๒๐ (ซี) และวรรค ๒๐ (ดี)  ส าหรับบรรดาสถานีซึ่งตนรับเป็นเจ้าบ้านหรือรับผิดชอบ และได้รับการ
ชดเชยด้วยส่วนลดอันเหมาะสมจากเงินอุดหนุนที่ได้ประเมินไว้ของตนแก่องค์การ  ส่วนลดเช่นว่าจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนประจ าปีของรัฐภาคีที่ได้ประเมินไว้ แต่อาจกระจายส่วนลดไปยังปีต่อ ๆ ไป  รัฐ
ภาคีหนึ่งอาจแบ่งส่วนลดเช่นว่าให้กับอีกรัฐภาคีหนึ่งได้โดยมีความตกลงหรือข้อตกลงระหว่างกันและได้รับ
ความเห็นพ้องจากคณะมนตรีบริหาร  ความตกลงหรือข้อตกลงที่อ้างถึงในวรรคนี้ จะได้รับการอนุมัติให้เป็นไป
ตามข้อ ๒ วรรค ๒๖ (เอช) และวรรค ๓๘ (ไอ) ของสนธิสัญญา 

 
การเปลี่ยนแปลงในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
๒๓. มาตรการใดที่อ้างถึงในวรรค ๑๑ อันมีผลกระทบต่อระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศโดยวิธีการเพ่ิมหรือ
การยกเลิกเทคโนโลยีการเฝ้าตรวจ  เมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้ว จะต้องถูกรวมเข้าไปในสนธิสัญญาและพิธีสารตาม
ข้อ ๗ วรรค ๑ ถึงวรรค ๖ ของสนธิสัญญา 
๒๔. การเปลี่ยนแปลงในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศต่อไปนี้ ภายใต้การเห็นชอบของบรรดารัฐภาคีท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรง จะต้องถือว่าเป็นเรื่องลักษณะทางการบริหารหรือทางวิชาการ ตามก าหนดในข้อ ๗ วรรค 
๗ และวรรค ๘ ของสนธิสัญญา 

(เอ) การเปลี่ยนแปลงจ านวนสถานีที่ได้ระบุไว้ในพิธีสารส าหรับเทคโนโลยีการเฝ้าตรวจแต่ละประเภท 
และ 
(บี) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนส าหรับเฉพาะสถานีตามที่แสดงไว้ในตารางของภาคผนวก ๑ แนบ
ท้ายพิธีสาร (รวมถึงนอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว รัฐที่รับผิดชอบสถานี ต าแหน่งที่ตั้ง ชื่อของสถานี 
ประเภทของสถานี และคุณลักษณะของสถานีระหว่างเครือข่ายหลักและเครือข่ายสนับสนุนการเฝ้า
ตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ) 

หากคณะมนตรีบริหารเสนอแนะตามก าหนดในข้อ ๗ วรรค ๘ (ดี) ของสนธิสัญญา ว่าให้มีการรับรองการ
เปลี่ยนแปลงเช่นว่า ให้ถือเป็นกฎว่า คณะมนตรีบริหารจะต้องเสนอแนะตามก าหนดในข้อ ๗ วรรค ๘ (จี) ของ
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สนธิสัญญาด้วย การเปลี่ยนแปลงเช่นว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้นจาก
ผู้อ านวยการใหญ่ 
๒๕. ในการน าส่งข้อสนเทศและการประเมินผลเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๗ วรรค ๘ (บี) ของสนธิสัญญาแก่คณะ
มนตรีบริหารและบรรดารัฐภาคี ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องรวมสิ่งต่อไปนี้เข้าไว้ด้วย ในกรณีที่ข้อเสนอใดท าขึ้น
ตามก าหนดในวรรค ๒๔ 

(เอ) การประเมินผลทางวิชาการของข้อเสนอ 
(บี) ค าชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบด้านการบริหารและด้านการเงินของข้อเสนอ และ 
(ซี) รายงานเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกับบรรดารัฐที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อเสนอ รวมถึงการ
แสดงความตกลงของรัฐเหล่านั้น 

 
ข้อตกลงช่ัวคราว 
๒๖. ในกรณีสถานีเฝ้าตรวจที่ได้ระบุไว้ในตารางของภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสารมีความช ารุดมากหรือมี
ความช ารุดจนไม่อาจแก้ไขได้ หรือเพ่ือให้ครอบคลุมขอบเขตการเฝ้าตรวจที่ลดลงชั่วคราวด้วยสาเหตุอ่ืน โดย
การปรึกษาหารือและท าความตกลงกับบรรดารัฐที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยได้รับการอนุมัติจากคณะ
มนตรีบริหาร  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องริเริ่มจัดท าข้อตกลงชั่วคราวและให้ข้อตกลงมีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีซึ่ง
หากจ าเป็นสามารถต่ออายุได้อีก ๑ ปีทั้งนี้โดยความตกลงของคณะมนตรีบริหารและของบรรดารัฐที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ข้อตกลงเช่นว่าจะต้องไม่เป็นเหตุให้จ านวนสถานีปฏิบัติงานของระบบเฝ้าตรวจระหว่าง
ประเทศเกินกว่าจ านวนที่ระบุไว้ส าหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จะต้องตอบสนองความต้องการทางวิชาการและ
ทางการปฏิบัติการที่ได้ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และ
จะต้องด าเนินการภายในวงเงินงบประมาณขององค์การ  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป
เพ่ือแก้ไขสถานการณ์และจัดท าข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขสถานการณ์อย่างถาวร  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องแจ้งให้
รัฐภาคีท้ังปวงทราบถึงการตัดสินใจใด ตามก าหนดในวรรคนี้ 
 
สถานีแห่งชาติเพื่อประสานความร่วมมือ 
๒๗. บรรดารัฐภาคีอาจจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การแยกต่างหากอีกได้ เพ่ือที่จะจัดให้มีข้อมูล
เพ่ิมเติมจากบรรดาสถานีเฝ้าตรวจแห่งชาติซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศอย่างเป็น
ทางการ ให้แก่ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
๒๘. ข้อตกลงความร่วมมือเช่นว่า อาจก าหนดให้มีสาระ ดังต่อไปนี้ 

(เอ) เมื่อได้รับการร้องขอจากรัฐภาคีและรัฐนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การรับรองว่าสถานีเฝ้าตรวจที่ก าหนดมีคุณสมบัติทางวิชาการ 
และทางการปฏิบัติการที่ได้ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องส าหรับสถานีในระบบเฝ้าตรวจระหว่าง
ประเทศ และจัดเตรียมการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของสถานีนั้นภายใต้ความตกลงของคณะ
มนตรีบริหาร ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องก าหนดสถานีเช่นว่าให้เป็นสถานีแห่งชาติเพ่ือประสาน
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือต่ออายุใบรับรองของ
สถานีนั้น ตามความเหมาะสม 
(บี) ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องดูแลบัญชีรายชื่อปัจจุบันของบรรดาสถานีแห่งชาติเพ่ือประสาน
ความร่วมมือและจะต้องแจกจ่ายบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้แก่รัฐภาคีท้ังปวง และ 



- ๑๖ - 
 

ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

(ซี) เมื่อได้รับการร้องขอจากรัฐภาคี ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องเรียกข้อมูลจากบรรดาสถานี
แห่งชาติเพ่ือประสานความร่วมมือ เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการอ านวยความสะดวกให้กับการ
ปรึกษาหารือและการท าความกระจ่าง และเพ่ือการพิจารณาค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง โดยรัฐ
ภาคีนั้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล 

เงื่อนไขท่ีใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ิมเติมจากบรรดาสถานีเช่นว่า และที่ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศอาจร้องขอ
ต่อไป หรือใช้เร่งรัดการรายงาน หรือการท าความกระจ่าง จะต้องแสดงไว้อย่างครบถ้วนในคู่มือปฏิบัติงาน
ส าหรับเครือข่ายเฝ้าตรวจที่เกี่ยวข้อง 
 

ซี. การปรึกษาหารือและการท าความกระจ่าง 
๒๙. เมื่อมีเรื่องใดที่อาจก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีพ้ืนฐานของ
สนธิสัญญานี้  ก่อนอ่ืน เมื่อเป็นไปได้ บรรดารัฐภาคีควรใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้ความกระจ่างและ
แก้ปัญหา ระหว่างบรรดารัฐภาคีด้วยกัน หรือร่วมกับองค์การหรือผ่านองค์การ ทั้งนี้โดยไม่เสื่อมเสียต่อสิทธิ
ของรัฐภาคีใดที่จะร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
๓๐. รัฐภาคีหนึ่งซึ่งได้รับค าร้องขอโดยตรงจากอีกรัฐภาคีหนึ่งตามก าหนดในวรรค ๒๙ จะต้องให้ความกระจ่าง
แก่รัฐภาคีผู้ร้องขอโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดต้องไม่ช้ากว่า ๔๘ ชั่วโมงภายหลังการร้องขอ 
รัฐภาคีผู้ร้องขอและรัฐภาคีผู้ถูกร้องขออาจแจ้งคณะมนตรีบริหารและผู้อ านวยการใหญ่ให้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่องถึงค าขอและการตอบรับค าขอนั้น 
๓๑. รัฐภาคีจะต้องมีสิทธิร้องขอให้ผู้อ านวยการใหญ่ช่วยท าความกระจ่างในเรื่องใดที่อาจก่อให้เกิดข้ อกังวล
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการไม่ยินยอมปฏิบัติตามพันธกรณีพ้ืนฐานของสนธิสัญญานี้ ผู้อ านวยการใหญ่
จะต้องให้ข้อสนเทศที่เหมาะสมที่ส านักเลขาธิการทางวิชาการมีในครอบครองอันเกี่ยวกับข้อกังวลนั้น 
ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องแจ้งให้คณะมนตรีบริหารทราบถึงค าร้องขอและข้อสนเทศที่จัดให้เป็นการตอบสนอง 
หากรัฐภาคีผู้ร้องขอมีความประสงค์เช่นนั้น 
๓๒. รัฐภาคีหนึ่งจะต้องมีสิทธิร้องขอคณะมนตรีบริหารให้ขอความกระจ่างจากอีกรัฐภาคีหนึ่ง เมื่อมีเรื่องใดที่
อาจก่อให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการไม่ยินยอมปฏิบัติตามพันธกรณีพ้ืนฐานของสนธิสัญญานี้ 
ในกรณีเช่นว่า จะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(เอ) คณะมนตรีบริหารจะต้องส่งค าร้องขอให้แสดงความกระจ่างไปยังรัฐภาคีผู้ถูกร้องขอผ่าน
ผู้อ านวยการใหญ่ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๒๔ ชั่วโมงภายหลังได้รับค าร้องขอ 
(บี) รัฐภาคีผู้ถูกร้องขอจะต้องให้การแสดงความกระจ่างดังกล่าวต่อคณะมนตรีบริหารโดยเร็วที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ แต่ไม่ว่าในกรณีใดต้องไม่ช้ากว่า ๔๘ ชั่วโมงภายหลังได้รับค าร้องขอ 
(ซี) คณะมนตรีบริหารจะต้องรับทราบการแสดงความกระจ่างดังกล่าวและส่งต่อไปยังรัฐภาคีผู้ร้องขอ
ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๒๔ ชั่วโมงภายหลังได้รับการแสดงความกระจ่าง 
(ดี) หากรัฐภาคีผู้ร้องขอเห็นว่าการแสดงความกระจ่างดังกล่าวยังไม่เพียงพอ รัฐภาคีนั้นจะมีสิทธิร้อง
ขอให้คณะมนตรีบริหารขอรับการแสดงความกระจ่างเพ่ิมเติมจากรัฐภาคีผู้ถูกร้องขอ 

คณะมนตรีบริหารจะต้องแจ้งรัฐภาคีอ่ืนทั้งปวงโดยไม่ล่าช้าเกี่ยวกับค าร้องขอให้แสดงความกระจ่างใด ตาม
ก าหนดในวรรค ๓๒ นี้ รวมถึงการตอบสนองใดซึ่งได้รับจากรัฐภาคีผู้ถูกร้องขอ 
๓๓. หากรัฐภาคีผู้ร้องขอเห็นว่าความกระจ่างที่ได้มาตามวรรค ๓๒ (ดี) ไม่เป็นที่พอใจ รัฐภาคีนั้นจะมีสิทธิร้อง
ขอให้มีการประชุมคณะมนตรีบริหาร ซึ่งบรรดารัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของคณะมนตรีบริหารจะมี



- ๑๗ - 
 

ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สิทธิเข้าร่วมประชุมด้วย  ในการประชุมเช่นว่า คณะมนตรีบริหารจะต้องพิจารณาเรื่องนั้น และอาจเสนอแนะ
มาตรการใด เพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อ ๕ ของสนธิสัญญา 
 

ดี. การตรวจ ณ ที่ตั้ง 
ค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
๓๔. แต่ละรัฐภาคีมีสิทธิร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของข้อนี้และส่วนที่ ๒ ของ
พิธีสาร ในอาณาเขตหรือ ณ ที่อ่ืนใดภายใต้เขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีใด หรือในบริเวณใดที่อยู่
นอกเหนือเขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีใด 
๓๕. ความมุ่งประสงค์ของการตรวจ ณ ที่ตั้งจะต้องมีเพียงอย่างเดียวคือ เพ่ือท าความกระจ่างว่าการทดลอง
การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์หรือการระเบิดนิวเคลียร์อ่ืนใด ได้กระท าเป็นการละเมิดข้อ ๑ ของสนธิสัญญา
หรือไม่ และเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงใดเท่าที่เป็นไปได้  ซึ่งอาจช่วยในการชี้ตัวผู้อาจละเมิดใด 
๓๖. รัฐภาคีผู้ร้องขอจะต้องจ ากัดค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งให้อยู่ภายในขอบเขตของสนธิสัญญานี้  และ
ให้มีข้อสนเทศตามวรรค ๓๗ ในค าร้องขอนั้น รัฐภาคีผู้ร้องขอจะต้องละเว้นจากการร้องขอให้มีการตรวจที่
ปราศจากมูลความจริงหรือที่ใช้ในทางที่ผิด 
๓๗. ค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง จะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อสนเทศที่รวบรวมโดยระบบเฝ้าตรวจระหว่าง
ประเทศ ของข้อสนเทศทางวิชาการที่เกี่ยวข้องใดที่ได้มาโดยวิธีการพิสูจน์ยืนยันทางวิชาการระดับชาติใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้ว หรือของข้อสนเทศทั้งสอง
ส่วนข้างต้นรวมกัน  ค าร้องขอนั้นจะต้องมีข้อสนเทศตามก าหนดในส่วนที่ ๒ วรรค ๔๑ ของพิธีสาร 
๓๘. รัฐภาคีผู้ร้องขอจะต้องเสนอค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งต่อคณะมนตรีบริหารและผู้อ านวยการใหญ่ใน
เวลาเดียวกัน  เพ่ือให้ผู้อ านวยการใหญ่เริ่มด าเนินการในทันที 

 
การด าเนินการภายหลังการเสนอค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
๓๙. เมื่อได้รับค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง คณะมนตรีบริหารจะต้องเริ่มการพิจารณาของตนทันที 
๔๐. ภายหลังได้รับค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องตอบรับการได้รับค าร้องขอของรัฐ
ภาคีผู้ร้องขอภายในสองชั่วโมง และสื่อสารค าร้องขอดังกล่าวไปยังรัฐภาคีที่จะถูกตรวจสอบภายในหกชั่วโมง  
ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องตรวจให้มั่นใจว่าค าร้องขอนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ ๒ วรรค ๔๑ 
ของพิธีสาร และหากจ าเป็น จะต้องช่วยเหลือรัฐภาคีผู้ร้องขอในการยื่นค าร้องขอตามนั้น และจะต้องสื่อสารค า
ร้องขอไปยังคณะมนตรีบริหารและรัฐภาคีอ่ืนทั้งปวงภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
๔๑. เมื่อค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งเป็นไปตามข้อก าหนด ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องเริ่ม
เตรียมการส าหรับการตรวจ ณ ที่ตั้งโดยไม่ล่าช้า 
๔๒. เมื่อได้รับค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง ซึ่งอ้างอิงถึงบริเวณที่ตรวจที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจหรือการ
ควบคุมของรัฐภาคีใด ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องค้นหาความกระจ่างโดยทันทีจากรัฐภาคีที่จะถูกตรวจนั้น 
เพ่ือให้ความกระจ่างและแก้ข้อกังวลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในค าร้องขอ 
๔๓. รัฐภาคีซึ่งได้รับค าร้องขอให้แสดงความกระจ่างตามก าหนดในวรรค ๔๒ จะต้องให้ค าอธิบายพร้อมด้วย
ข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องอ่ืนเท่าที่มีอยู่แก่ผู้อ านวยการใหญ่โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ภายในเวลาไม่ช้ากว่า 
๗๒ ชั่วโมงภายหลังได้รับค าร้องขอให้แสดงความกระจ่าง 
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๔๔. ก่อนที่คณะมนตรีบริหารจะตัดสินเกี่ยวกับค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้อง
ส่งผ่านข้อมูลเพ่ิมเติมใดที่ได้รับจากระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศหรือที่รัฐภาคีใดให้มาในกรณีที่ระบุไว้ในค า
ร้องขอ รวมถึงการแสดงความกระจ่างใดที่ได้ให้ไว้ตามก าหนดในวรรค ๔๒ และวรรค ๔๓ ตลอดจนข้อสนเทศ
อ่ืนใดจากภายในส านักเลขาธิการทางวิชาการซึ่งผู้อ านวยการใหญ่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือซึ่งคณะมนตรีบริหาร
ร้องขอไปยังคณะมนตรีบริหารโดยทันที 
๔๕. คณะมนตรีบริหารจะต้องตัดสินเกี่ยวกับค าร้องขอเพ่ือให้เป็นไปตามวรรค ๔๖ เว้นแต่รัฐภาคีผู้ร้องขอจะ
พิจารณาว่าข้อกังวลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งได้รับการแก้ไขแล้วและถอนค าร้อง
ขอนั้นออกไป 
 
การตัดสินใจของคณะมนตรีบริหาร 
๔๖. คณะมนตรีบริหารจะต้องตัดสินเกี่ยวกับค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๙๖ ชั่วโมง
ภายหลังได้รับค าร้องขอจากรัฐภาคีผู้ร้องขอ การตัดสินใจที่จะอนุมัติให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงยืนยันจากสมาชิกคณะมนตรีบริหารอย่างน้อย ๓๐ เสียง หากคณะมนตรีบริหารไม่อนุมัติให้มีการ
ตรวจ การเตรียมการจะต้องยุติและไม่มีการด าเนินการใดต่อไปตามค าร้องขอ 
๔๗. ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๒๕ วัน ภายหลังได้รับการอนุมัติให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง ตามวรรค ๔๖  คณะผู้ตรวจ
จะต้องส่งรายงานความคืบหน้าในการตรวจไปยังคณะมนตรีบริหารผ่านทางผู้อ านวยการใหญ่ ความต่อเนื่อง
ของการตรวจจะต้องถือว่าได้รับการอนุมัติ เว้นแต่ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๗๒ ชั่วโมงภายหลังได้รับรายงานความ
คืบหน้าในการตรวจนั้น คณะมนตรีบริหารจะตัดสินโดยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกทั้งปวงไม่ให้มีการตรวจต่อ 
หากคณะมนตรีบริหารตัดสินไม่ให้มีการตรวจต่อ การตรวจนั้นจะต้องยุติและคณะผู้ตรวจจะต้องออกจาก
บริเวณที่ตรวจและอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ตามส่วนที่ ๒ วรรค ๑๐๙ และ
วรรค ๑๑๐ ของพิธีสาร 
๔๘. ในระหว่างการตรวจ ณ ที่ตั้ง คณะผู้ตรวจอาจยื่นข้อเสนอให้มีการขุดเจาะต่อคณะมนตรีบริหารผ่านทาง
ผู้อ านวยการใหญ่ คณะมนตรีบริหารจะต้องตัดสินเกี่ยวกับข้อเสนอเช่นว่าภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๗๒ ชั่วโมง
ภายหลังได้รับข้อเสนอนั้น การตัดสินใจอนุมัติให้มีการขุดเจาะจะต้องกระท าโดยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกทั้ง
ปวงในคณะมนตรีบริหาร 
๔๙. คณะผู้ตรวจอาจร้องขอคณะมนตรีบริหารผ่านทางผู้อ านวยการใหญ่ให้ขยายระยะเวลาการตรวจได้สูงสุด
ไม่เกิน ๗๐ วันเพ่ิมจากกรอบระยะเวลา ๖๐ วันที่ระบุไว้ในส่วนที่ ๒ วรรค ๔ ของพิธีสาร หากคณะผู้ตรวจ
พิจารณาว่าการขยายระยะเวลาเช่นว่าจ าเป็นต่อการท าให้อาณัติสามารถบรรลุผลได้ คณะผู้ตรวจจะต้องแสดง
ในค าร้องขอของตนว่ากิจกรรมและเทคนิคใดที่ก าหนดไว้ในส่วนที่ ๒ วรรค ๖๙ ของพิธีสาร ที่ตนมุ่งหมายจะ
ด าเนินการระหว่างระยะเวลาที่ขยายออกไป คณะมนตรีบริหารจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับค าร้องขอการขยาย
เวลาภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๗๒ ชั่วโมงภายหลังได้รับค าร้องขอ การตัดสินใจที่จะอนุมัติการขยายเวลาการตรวจ
จะต้องกระท าโดยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกท้ังปวงในคณะมนตรีบริหาร 
๕๐. เมื่อใดก็ตามที่ได้รับการอนุมัติให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งต่อเนื่องตามวรรค ๔๗  คณะผู้ตรวจอาจเสนอ
ข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีบริหารผ่านทางผู้อ านวยการใหญ่ให้ยุติการตรวจ ข้อเสนอแนะเช่นว่าจะต้องถือว่า
ได้รับการอนุมัติ เว้นแต่คณะมนตรีบริหารตัดสินใจไม่อนุมัติให้ยุติการตรวจภายในเวลาไม่ช้ ากว่า ๗๒ ชั่วโมง
ภายหลังได้รับข้อเสนอแนะนั้นโดยเสียงข้างมากสองในสามของสมาชิกทั้งปวง ในกรณีการยุติการตรวจ คณะ
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ผู้ตรวจจะต้องออกจากบริเวณท่ีตรวจและอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามส่วนที่ 
๒ วรรค ๑๐๙ และวรรค ๑๑๐ ของพิธีสาร 
๕๑. รัฐภาคีผู้ร้องขอและรัฐภาคีที่จะถูกตรวจอาจเข้าร่วมในการพิจารณาหารือของคณะมนตรีบริหารในเรื่อง
ค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งโดยไม่มีสิทธิออกเสียง รัฐภาคีผู้ร้องขอและรัฐภาคีผู้ถูกตรวจอาจเข้าร่วมโดยไม่
มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาหารือใดของคณะมนตรีบริหารที่มีขึ้นในภายหลั งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจ 
๕๒. ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจใดและรายงาน ข้อเสนอ ค าร้องขอ และข้อเสนอแนะแก่
คณะมนตรีบริหารตามก าหนดในวรรค ๔๖ ถึงวรรค ๕๐ ให้รัฐภาคีท้ังปวงทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

 
การด าเนินการภายหลังคณะมนตรีบริหารอนุมัติให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
๕๓. การตรวจ ณ ที่ตั้ง ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีบริหารจะต้องด าเนินการโดยไม่ล่าช้า โดยคณะผู้ตรวจ
ที่ผู้อ านวยการใหญ่ได้เลือกไว้ และเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาและพิธีสารนี้  คณะผู้ตร วจ
จะต้องมาถึงจุดเข้าเมืองภายในเวลาไม่ช้ากว่าหกวัน ภายหลังที่คณะมนตรีบริหารได้รับค าร้องขอให้มีการตรวจ 
ณ ที่ตั้งจากรัฐภาคีผู้ร้องขอ 
๕๔. ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องให้อาณัติการตรวจเพ่ือด าเนินการตรวจ ณ ที่ตั้ง อาณัติการตรวจจะต้องมี 
ข้อสนเทศที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ ๒ วรรค ๔๒ ของพิธีสาร 
๕๕. ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องแจ้งการตรวจให้รัฐภาคีผู้ถูกตรวจทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อน
ก าหนดการมาถึงจุดเข้าเมอืงของคณะผู้ตรวจ ตามส่วนที่ ๒ วรรค ๔๓ ของพิธีสาร 

 
การด าเนินการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
๕๖. แต่ละรัฐภาคีจะต้องอนุญาตให้องค์การด าเนินการตรวจ ณ ที่ตั้งในอาณาเขตของตนหรือสถานที่ภายใต้
เขตอ านาจหรือการควบคุมของตนตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาและพิธีสารนี้  อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีไม่
จ าเป็นต้องยอมรับการตรวจ ณ ที่ตั้งพร้อมกันในอาณาเขตของตน หรือในสถานที่ภายใต้เขตอ านาจหรือการ
ควบคุมของตน 
๕๗. เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาและพิธีสารนี้ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิและพันธกรณี 
ดังนี้ 

(เอ) สิทธิและพันธกรณีที่จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางอย่างสมเหตุสมผลที่จะแสดงให้เห็นถึงการ
ยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ของตน และเพ่ือให้เป็นไปตามนั้น จะต้องช่วยให้คณะผู้ตรวจสามารถ
ปฏิบัติตามอาณัติของตนได้อย่างสมบูรณ์ 
(บี) สิทธิที่จะใช้มาตรการที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางความมั่นคงแห่งชาติ และป้องกัน
การเปิดเผยข้อสนเทศที่เป็นความลับซึ่งไม่เกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ 
(ซี) พันธกรณีที่จะจัดให้มีการเข้าถึงภายในบริเวณที่ตรวจเพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะค้นหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจเท่านั้นโดยค านึงถึงอนุวรรค(บี)และพันธกรณีใดตามรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ หรือการค้นและการยึด ที่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจอาจมี 
(ดี) พันธกรณีที่จะไม่น าวรรคนี้หรือส่วนที่ ๒ วรรค ๘๘ ของพิธีสารมาใช้เพ่ือปกปิดการละเมิดพันธกรณี
ใดของตนภายใต้ข้อ ๑ ของสนธิสัญญา และ 
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(อี) พันธกรณีที่จะไม่ขัดขวางความสามารถของคณะผู้ตรวจที่จะเคลื่อนย้ายภายในบริเวณท่ีตรวจ และที่
จะด าเนินกิจกรรมการตรวจตามสนธิสัญญาและพิธีสารนี้ 

การเข้าถึง ในบริบทของการตรวจ ณ ที่ตั้ง หมายถึงทั้งการเข้าถึงทางกายภาพของคณะผู้ตรวจและเครื่องมือ
ตรวจยังบริเวณท่ีตรวจ และการด าเนินกิจกรรมการตรวจภายในบริเวณท่ีตรวจ 
๕๘. การตรวจ ณ ที่ตั้งจะต้องด าเนินการในลักษณะที่ล่วงล้ าให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยสอดคล้องกับการ
บรรลุอาณัติการตรวจอย่างมีประสิทธิผลและทันกาล และตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในพิธีสาร เมื่อใดก็
ตามที่เป็นไปได้  คณะผู้ตรวจจะต้องเริ่มด้วยระเบียบปฏิบัติที่ล่วงล้ าให้น้อยที่สุดและจากนั้นจึงด าเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติที่ล่วงล้ ามากขึ้นเมื่อตนเห็นว่าจ าเป็นเท่านั้น เพ่ือรวบรวมข้อสนเทศให้เพียงพอที่จะให้ความ
กระจ่างต่อความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการไม่ยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ บรรดาผู้ตรวจจะต้อง
แสวงหาข้อสนเทศและข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือความมุ่งประสงค์ของการตรวจเท่านั้น และจะต้องแสวงหาวิธีที่จะ
แทรกแซงการปฏิบัติการตามปกติของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจให้น้อยที่สุด 
๕๙. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องช่วยเหลือคณะผู้ตรวจโดยตลอดการตรวจ ณ ที่ตั้งและอ านวยความสะดวกในการ
ท างานของคณะผู้ตรวจ 
๖๐. ในการกระท าตามส่วนที่ ๒ วรรค ๘๖ ถึงวรรค ๙๖ ของพิธีสาร หากรัฐภาคีผู้ถูกตรวจจ ากัดการเข้าถึง
ภายในบริเวณที่ตรวจ รัฐภาคีนั้นจะต้องพยายามทุกวิถีทางอย่างสมเหตุสมผลในการปรึกษาหารือกับคณะ
ผู้ตรวจเพื่อแสดงการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้โดยใช้ทางเลือกอ่ืน 
 
ผู้สังเกตการณ์ 
๖๑. ในเรื่องผู้สังเกตการณ์ จะต้องกระท าดังต่อไปนี้ 

(เอ) รัฐภาคีผู้ร้องขอให้มีการตรวจอาจส่งผู้แทนซึ่งจะต้องเป็นคนสัญชาติของรัฐภาคีผู้ร้องขอให้มีการ
ตรวจหรือเป็นคนสัญชาติของรัฐภาคีที่สาม ไปสังเกตการณ์การด าเนินการตรวจ ณ ที่ตั้ง ภายใต้ความ
ตกลงของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ 
(บี) รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องแจ้งผู้อ านวยการใหญ่ทราบภายใน ๑๒ ชั่วโมง ภายหลังที่คณะมนตรี
บริหารอนุมัติให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งว่าตนยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการเสนอ 
(ซี) ในกรณีที่ยอมรับ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์เข้าถึงได้ตามพิธีสาร 
(ดี) ตามกฎ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องยอมรับผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการเสนอ แต่หากรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ
แสดงการปฏิเสธ ข้อเท็จจริงนั้นจะต้องถูกบันทึกไว้ในรายงานการตรวจ 

จะต้องมีผู้สังเกตการณ์ไม่เกินสามคน จากจ านวนรวมของบรรดารัฐภาคีผู้ร้องขอ 
 
รายงานการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
๖๒. รายงานการตรวจจะต้องมีข้อเท็จจริง ดังนี้ 

(เอ) การบรรยายถึงกิจกรรมที่คณะผู้ตรวจด าเนินการ 
(บี) ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจซึ่งคณะผู้ตรวจพบ 
(ซี) รายงานความร่วมมือที่ได้รับระหว่างการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
(ดี) การบรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขอบเขตการเข้าถึงที่ได้รับ รวมถึงวิธีการอ่ืนที่ได้จัดให้คณะระหว่าง
การตรวจ ณ ที่ตั้ง และ 
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(อี) รายละเอียดอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจอาจแนบข้อสังเกตที่แตกต่างกันของ
บรรดาผู้ตรวจไว้ในรายงานด้วย 

๖๓. ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องจัดให้มีร่างรายงานการตรวจให้แก่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจ  รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้อง มี
สิทธิให้ข้อคิดเห็นและค าอธิบายของตนแก่ผู้อ านวยการใหญ่ภายใน ๔๘ ชั่วโมง และจะต้องมีสิทธิระบุ
ข้อสนเทศและข้อมูลใดซึ่งตนเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจและไม่ควรเวียนออกไป
ภายนอกส านักเลขาธิการทางวิชาการ ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องพิจารณาข้อเสนอของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจให้มีการ
เปลี่ยนแปลงร่างรายงานการตรวจและจะต้องบรรจุข้อเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในรายงานเมื่อใดที่เป็นไปได้ 
ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องแนบข้อคิดเห็นและค าอธิบายของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจไว้เป็นภาคผนวกในรายงานการ
ตรวจด้วย 
๖๔. ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องส่งรายงานการตรวจผ่านให้รัฐภาคีผู้ร้องขอ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจ คณะมนตรีบริหาร 
และรัฐภาคีอ่ืนทั้งปวงโดยพลัน  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องส่งต่อผลการวิเคราะห์ตัวอย่างใดในห้องปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ตามส่วนที่ ๒ วรรค ๑๐๔ ของพิธีสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ การ
ประเมินผลของรัฐภาคีผู้ร้องขอและรัฐภาคีผู้ถูกตรวจสอบ รวมทั้งข้อสนเทศอ่ืนซึ่งผู้อ านวยการใหญ่เห็นว่า
เกี่ยวข้องผ่านไปยังคณะมนตรีบริหารและรัฐภาคีอ่ืนทั้งปวงโดยพลัน ในกรณีของรายงานความคืบหน้าในการ
ตรวจที่อ้างถึงในวรรค ๔๗  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องส่งรายงานผ่านไปยังคณะมนตรีบริหาร ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคนั้น 
๖๕. คณะมนตรีบริหารจะต้องทบทวนรายงานการตรวจและสิ่งใดที่ได้ให้ไว้ ตามก าหนดในวรรค ๖๔ เพ่ือให้
เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของตน และจะต้องหาค าตอบข้อกังวลใด ดังนี้ 

(เอ) มีการไม่ยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้เกิดขึ้นหรือไม่ และ 
(บี) สิทธิในการร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งถูกใช้ในทางท่ีผิดหรือไม่ 

๖๖. หากคณะมนตรีบริหารได้ข้อสรุปว่าอาจจ าเป็นต้องมีการด าเนินการต่อไป ตามวรรค ๖๕ เพ่ือรักษาอ านาจ
และหน้าที่ของตน คณะมนตรีบริหารจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมตามข้อ ๕ ของสนธิสัญญา 
 
ค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งที่ไม่จริงจังหรือในทางที่ผิด 
๖๗. หากคณะมนตรีบริหารไม่อนุมัติให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งบนพ้ืนฐานที่ว่าค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งนั้น
ไม่จริงจังหรือเป็นไปในทางที่ผิด  หรือหากการตรวจถูกยุติลงด้วยเหตุผลเดียวกัน  คณะมนตรีบริหารจะต้อ ง
พิจารณาและตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือบรรเทาสถานการณ์หรือไม่ โดยรวมถึง
มาตรการต่อไปนี้ 

(เอ) การเรียกร้องให้รัฐภาคีผู้ร้องขอเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการใด ที่ส านักเลขาธิการทางวิชาการได้
ท าข้ึน 
(บี) การระงับสิทธิของรัฐภาคีผู้ร้องขอที่จะร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ตามที่คณะ
มนตรีบริหารก าหนด และ 
(ซี) การระงับสิทธิของรัฐภาคีผู้ร้องขอที่จะรับต าแหน่งในคณะมนตรีบริหารเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

 
อี. มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 

๖๘. เพ่ือความมุ่งประสงค์ ดังนี้ 
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(เอ) ช่วยแก้ไขปัญหาให้ทันกาลในเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับการยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามอันเกิดจาก
ความเป็นไปได้ของความผิดพลาดในการตีความข้อมูลการพิสูจน์ยืนยันที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดทางเคมี 
และ 
(บี) ช่วยเหลือในการปรับเทียบบรรดาสถานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เป็นส่วนประกอบของระบบ
เฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 

แต่ละรัฐภาคีรับที่จะให้ความร่วมมือกับองค์การและกับบรรดารัฐภาคีอ่ืนในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ
ที่เก่ียวข้องดังระบุไว้ในส่วนที่ ๓ ของพิธีสาร 
 

ข้อ ๕ 
มาตรการเพื่อบรรเทาสถานการณ์ และเพื่อประกันการยินยอมปฏิบัติตาม รวมถึงวิธีการบังคับ 

๑. ที่ประชุมจะต้องใช้มาตรการที่จ าเป็นดังที่ก าหนดไว้ในวรรค ๒ และวรรค ๓ เพ่ือประกันการยินยอมปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญานี้ และเพ่ือบรรเทาและพลิกฟ้ืนสถานการณ์ใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ โดยค านึงถึง
ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีบริหารนอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว 
๒. ในกรณีที่ที่ประชุมหรือคณะมนตรีบริหารร้องขอให้รัฐภาคีบรรเทาสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ
การยินยอมปฏิบัติตามของตน และรัฐภาคีไม่สามารถปฏิบัติตามค าร้องขอได้อย่างสมบูรณ์ภายในเวลาที่ระบุไว้ 
โดยนอกเหนือจากประการอ่ืนแล้วที่ประชุมอาจตัดสินใจก ากัดหรือระงับการใช้สิทธิและเอกสิทธิ์ของรัฐภาคี
ภายใต้สนธิสัญญานี้ จนกว่าที่ประชุมจะตัดสินใจเป็นอย่างอ่ืน 
๓. ในกรณีที่ความเสียหายต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้อาจเป็นผลจากการไม่ยินยอม
ปฏิบัติตามพันธกรณีพ้ืนฐานของสนธิสัญญานี้ ที่ประชุมอาจเสนอแนะให้บรรดารัฐภาคีใช้มาตรการร่วมกันโดย
สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
๔. ที่ประชุมอาจน าประเด็นรวมถึงข้อสนเทศและข้อสรุปที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของสหประชาชาติ หรือ
อีกทางเลือกหนึ่ง อาจให้คณะมนตรีบริหารด าเนินการในกรณีเร่งด่วน 
 

ข้อ ๖ 
การระงบัข้อพิพาท 

๑. ข้อพิพาทซึ่งอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้หรือการตีความสนธิสัญญานี้ จะต้องถูกระงับตามบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องของสนธิสัญญานี้ และโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ 
๒. เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างสองรัฐภาคีหรือมากกว่า หรือระหว่างรัฐภาคีหนึ่งรัฐหรือมากกว่ากับองค์การ
เกี่ยวกับการใช้บังคับหรือการตีความสนธิสัญญานี้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปรึกษากันโดยมุ่งหมายที่จะเร่งระงับ
ข้อพิพาทโดยการเจรจาหรือโดยสันติวิธีอ่ืนที่ฝ่ายต่าง ๆ เลือก รวมถึงการขอให้องค์กรที่เหมาะสมของ
สนธิสัญญานี้ให้ความช่วยเหลือ และโดยความยินยอมร่วมกันส่งเรื่องให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศโดย
สอดคล้องกับธรรมนูญศาล  บรรดาฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้คณะมนตรีบริหารทราบอยู่เสมอถึงข้อปฏิบัติ
ที่ได้ด าเนินการ 
๓. คณะมนตรีบริหารอาจช่วยระงับข้อพิพาทซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้บังคับหรือการตีความของสนธิสัญญานี้
โดยวิธีใดก็ตามที่เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงการเสนอช่วยเป็นสื่อกลางให้มีการเจรจากัน  การเรียกร้องให้บรรดา
รัฐภาคีที่มีข้อพิพาทแสวงหาแนวทางการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการที่รัฐภาคีเหล่านั้นเลือก การแจ้งเรื่อง
นั้นให้ที่ประชุมทราบ และการเสนอแนะช่วงเวลาจ ากัดส าหรับวิธีด าเนินการใดตามท่ีตกลงกัน 



- ๒๓ - 
 

ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

๔. ที่ประชุมจะต้องพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาทที่บรรดารัฐภาคีเสนอขึ้นมาหรือที่คณะมนตรีบริหาร
น าเข้าสู่การพิจารณา เมื่อเห็นว่าจ าเป็น ที่ประชุมจะต้องจัดตั้งหรือมอบหมายองค์กรให้มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การระงบัข้อพิพาทโดยสอดคล้องกับข้อ ๒ วรรค ๒๖ (เจ) ของสนธิสัญญา 
๕. ภายใต้การอนุญาตจากสมัชชาสหประชาชาติ ที่ประชุมและคณะมนตรีบริหารมีอ านาจแยกจากกันที่จะร้อง
ขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหากฎหมายใดที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตกิจกรรม
ขององค์การ  ความตกลงระหว่างองค์การกับสหประชาชาติเพ่ือความมุ่งประสงค์นี้จะต้องจัดท าให้เป็นไปตาม
ข้อ ๒ วรรค ๓๘ (เอช) ของสนธิสัญญา 
๖. ข้อนี้ไม่กระทบต่อข้อ ๔ และ ข้อ ๕ ของสนธิสัญญา 
 

ข้อ ๗ 
การแก้ไข 

๑. เมื่อใดก็ตามภายหลังที่สนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้ รัฐภาคีใดอาจเสนอให้มีการแก้ไขสนธิสัญญานี้  พิธีสาร
หรือภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารที่เกี่ยวข้อง รัฐภาคีใดยังอาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงในพิธีสารหรือ
ภาคผนวกแนบท้ายพิธีสาร ตามวรรค ๗ ข้อเสนอให้มีการแก้ไขจะต้องอยู่ภายใต้วิธีด าเนินการในวรรค ๒ ถึง 
วรรค ๖ ข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงตามวรรค ๗ จะต้องอยู่ภายใต้วิธีด าเนินการในวรรค ๘ 
๒. การแก้ไขท่ีเสนอมาจะต้องให้ที่ประชุมแก้ไขเท่านั้นเป็นผู้พิจารณาและรับรอง 
๓. ข้อเสนอให้มีการแก้ไขใด จะต้องสื่อสารไปยังผู้อ านวยการใหญ่ผู้ซึ่งจะต้องเวียนเรื่องนี้ไปยังรัฐภาคีทั้งปวง
และผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา และจะต้องแสวงหาความเห็นของบรรดารัฐภาคีว่าควรจะเรียกประชุมที่ประชุม
แก้ไขเพ่ือพิจารณาข้อเสนอหรือไม่  หากเสียงส่วนใหญ่ของบรรดารัฐภาคีแจ้งให้ผู้อ านวยการใหญ่ทราบภายใน
เวลาไม่ช้ากว่า ๓๐ วัน ภายหลังมีหนังสือเวียนว่า ตนสนับสนุนให้มีการพิจารณาเพ่ิมเติมในข้อเสนอนั้น 
ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องเรียกประชุมที่ประชุมแก้ไข ซึ่งจะต้องเชิญรัฐภาคีท้ังปวงมาเข้าร่วมประชุม 
๔. การประชุมแก้ไขจะต้องจัดขึ้นทันทีภายหลังการประชุมสมัยสามัญของที่ประชุมรัฐภาคี เว้นแต่รัฐภาคีทั้ง
ปวงที่สนับสนุนให้เรียกประชุมที่ประชุมแก้ไขจะร้องขอให้มีการประชุมเร็วขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 
ห้ามจัดการประชุมแก้ไขข้ึนภายในเวลา ๖๐ วันนับตั้งแต่ได้มีหนังสือเวียนให้ทราบถึงการแก้ไขท่ีเสนอมา 
๕. ที่ประชุมแก้ไขจะต้องรับรองการแก้ไขโดยคะแนนเสียงเห็นชอบของรัฐภาคีส่วนใหญ่โดยไม่มีรัฐภาคีใด
ลงคะแนนเสียงคัดค้าน 
๖. การแก้ไขจะต้องมีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีทั้งปวง ๓๐ วันภายหลังการมอบสัตยาบันสาร หรือการยอมรับโดย
รัฐภาคีท้ังปวงที่ลงคะแนนเสียงเห็นชอบในที่ประชุมแก้ไข 
๗. เพ่ือประกันให้มีการด ารงอยู่และประสิทธิผลของสนธิสัญญานี้ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๓ ของพิธีสารและ
ภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ แนบท้ายพิธีสารจะต้องอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามวรรค ๘ หากการ
เปลี่ยนแปลงที่เสนอเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีลักษณะทางการบริหารหรือทางวิชาการเท่านั้น บทบัญญัติอ่ืนทั้งปวง
ของพิธีสารและภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารจะต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับการเปลี่ยนแปลงตามวรรค ๘ 
๘. การเปลี่ยนแปลงที่เสนอตามท่ีอ้างถึงในวรรค ๗ จะต้องท าตามวิธีด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(เอ) จะต้องส่งตัวบทการเปลี่ยนแปลงที่เสนอผ่านไปให้ผู้อ านวยการใหญ่พร้อมกับข้อสนเทศที่จ าเป็น  
รัฐภาคีใดและผู้อ านวยการใหญ่อาจให้ข้อสนเทศเพ่ิมเติมส าหรับใช้ในการประเมินข้อเสนอ ผู้อ านวยการ
ใหญ่จะต้องสื่อสารข้อเสนอและข้อสนเทศเช่นว่าใดแก่รัฐภาคีทั้งปวง คณะมนตรีบริหารและผู้เก็บรักษา
สนธิสัญญาโดยพลัน 



- ๒๔ - 
 

ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

(บี) ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๖๐ วันภายหลังได้รับข้อเสนอ ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องประเมินข้อเสนอเพ่ือ
ก าหนดผลทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นกับบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม และจะต้อง
สื่อสารข้อสนเทศเช่นว่าใดแก่รัฐภาคีท้ังปวงและคณะมนตรีบริหาร 
(ซี) คณะมนตรีบริหารจะต้องตรวจสอบข้อเสนอโดยค านึงถึงข้อสนเทศทั้งปวงที่มีอยู่ รวมทั้งตรวจสอบ
ว่าข้อเสนอนี้เป็นไปตามข้อก าหนดในวรรค ๗ หรือไม่ ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๙๐ วันภายหลังได้รับ
ข้อเสนอ คณะมนตรีบริหารจะต้องแจ้งข้อเสนอแนะพร้อมทั้งค าอธิบายที่เหมาะสมให้แก่รัฐภาคีทั้งปวง
เพ่ือพิจารณา บรรดารัฐภาคีจะต้องตอบรับภายในเวลา ๑๐ วัน 
(ดี) หากคณะมนตรีบริหารเสนอแนะรัฐภาคีทั้งปวงว่าข้อเสนอควรได้รับการรับรอง ให้ถือว่าข้อเสนอนี้
ได้รับความเห็นชอบ หากไม่มีรัฐภาคีใดคัดค้านภายในเวลา ๙๐ วันภายหลังได้รับข้อเสนอแนะ หาก
คณะมนตรีบริหารเสนอแนะว่าควรปฏิเสธข้อเสนอ ให้ถือว่าข้อเสนอนี้ตกไป หากไม่มีรัฐภาคีใดคัดค้าน
การปฏิเสธภายในเวลา ๙๐ วันภายหลังได้รับข้อเสนอแนะ 
(อี) หากข้อเสนอแนะของคณะมนตรีบริหารไม่เป็นที่ยอมรับดังที่ก าหนดไว้ภายใต้อนุวรรค (ดี) การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอ รวมทั้งที่ว่าข้อเสนอนี้เป็นไปตามข้อก าหนดในวรรค ๗ หรือไม่ ให้ถือว่าเป็น
เรื่องสารัตถะในการประชุมสมัยต่อไปของที่ประชุม 
(เอฟ) ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องแจ้งรัฐภาคีทั้งปวงและผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาทราบถึงการตัดสินใจใด
ภายใต้วรรคนี้ 
(จี) การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับความเห็นชอบภายใต้วิธีด าเนินการนี้จะต้องมีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีทั้งปวง
ในเวลา ๑๘๐ วันภายหลังวันที่ผู้อ านวยการใหญ่ได้แจ้งถึงการให้ความเห็นชอบของรัฐภาคีทั้งปวง เว้น
แต่คณะมนตรีบริหารจะเสนอแนะหรือที่ประชุมจะตัดสินใจให้เป็นช่วงเวลาอ่ืน 

 
ข้อ ๘ 

การทบทวนสนธิสัญญา 
๑. เมื่อสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้แล้วสิบปี ให้จัดการประชุมบรรดารัฐภาคีเพ่ือทบทวนการปฏิบัติการและ
ความมีประสิทธิผลของสนธิสัญญานี้  ทั้งนี้เพ่ือให้ที่ประชุมมั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ในอารัมภบทและบทบัญญัติของสนธิสัญญานี้ เว้นแต่เสียงส่วนใหญ่ของบรรดารัฐภาคีจะตัดสินใจ
เป็นอย่างอ่ืน การทบทวนเช่นว่าจะต้องค านึงถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ใดที่เกี่ยวข้อง
กับสนธิสัญญานี้  ที่ประชุมทบทวนจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการอนุญาตให้มีการด าเนินการ
ระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินเพ่ือความมุ่งประสงค์ในทางสันติ บนพ้ืนฐานของการร้องขอจากรัฐภาคีใด หากที่ประชุม
ทบทวนตัดสินโดยฉันทามติว่าอาจอนุญาตให้มีการระเบิดนิวเคลียร์เช่นว่าได้ ที่ประชุมทบทวนจะต้องเริ่มงาน
โดยไม่ล่าช้าด้วยความมุ่งหมายที่จะเสนอแนะแก่บรรดารัฐภาคีในการแก้ไขที่เหมาะสมต่อสนธิสัญญานี้ที่จะ
ป้องกันไม่ให้การระเบิดนิวเคลียร์เช่นว่าเกิดผลประโยชน์ใดในทางทหาร การแก้ไขที่เสนอเช่นว่าใดจะต้องถูก
สื่อสารไปยังผู้อ านวยการใหญ่โดยรัฐภาคีใดก็ได้ และจะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติในข้อ ๗ ของสนธิสัญญา 
๒. ทุกช่วงเวลาสิบปีภายหลังการด าเนินการตามวรรค ๑ ข้างต้น อาจมีการเรียกประชุมทบทวนเพ่ิมเติมด้วย
วัตถุประสงค์เดียวกันอีกได้ หากที่ประชุมตัดสินใจว่าเป็นเรื่องพิธีการในปีที่ผ่านมา  แต่หากที่ประชุมตัดสินใจ
ว่าเป็นเรื่องสารัตถะ อาจเรียกประชุมเช่นว่าได้ในช่วงเวลาน้อยกว่าสิบปี 
๓. โดยปกติแล้ว การประชุมทบทวนใดจะต้องมีข้ึนทันทีภายหลังการประชุมสมัยสามัญประจ าปี ภายใต้
เงื่อนไขในข้อ ๒ ของสนธิสัญญา 
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ข้อ ๙ 

ระยะเวลาและการเพิกถอน 
๑. สนธิสัญญานี้จะต้องใช้ได้โดยไม่ก าหนดระยะเวลา 
๒. ในการใช้อ านาจอธิปไตยแห่งชาติ ให้แต่ละรัฐภาคีมีสิทธิที่จะเพิกถอนจากสนธิสัญญานี้  หากเห็นว่า 
เหตุการณ์พิเศษที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาของสนธิสัญญานี้ได้ท าให้ตนเสียผลประโยชน์สูงสุด 
๓. การเพิกถอนจะเป็นผลต่อเมื่อได้แจ้งให้รัฐภาคีอ่ืนทั้งปวง คณะมนตรีบริหาร ผู้เก็บรั กษาสนธิสัญญาและ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทราบล่วงหน้าหกเดือน  การแจ้งการเพิกถอนจะต้องรวมค าแถลง
เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษหรือเหตุการณ์ซึ่งรัฐภาคีถือว่าท าให้ตนเสียผลประโยชน์สูงสุด 
 

ข้อ๑๐ 
สถานภาพของพิธีสารและภาคผนวก 

ภาคผนวกแนบท้ายสนธิสัญญานี้ พิธีสาร และภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารประกอบเป็นส่วนเดียวกันกับ
สนธิสัญญานี้  การอ้างอิงใดถึงสนธิสัญญานี้หมายรวมถึงภาคผนวกของสนธิสัญญานี้  พิธีสาร และภาคผนวก
แนบท้ายพิธีสารด้วย 
 

ข้อ ๑๑ 
การลงนาม 

สนธิสัญญานี้จะต้องเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามก่อนมีผลบังคับใช้ 
 

ข้อ ๑๒ 
การให้สัตยาบัน 

สนธิสัญญานี้จะต้องได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐผู้ลงนามตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องของแต่
ละรัฐ 
 

ข้อ ๑๓ 
ภาคยานุวัติ 

รัฐใดที่ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญานี้ก่อนสนธิสัญญามีผลบังคับใช้ อาจเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญานี้ในเวลาใดก็ได้
หลังจากนั้น 
 

ข้อ ๑๔ 
การมีผลบังคับใช้ 

๑. สนธิสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ในเวลา ๑๘๐ วันภายหลังวันที่รัฐภาคีทั้งปวงที่มีรายชื่อในภาคผนวก ๒ แนบ
ท้ายสนธิสัญญานี้มอบสัตยาบันสาร  แต่ไม่ว่าในกรณีใด สนธิสัญญาจะไม่มีผลบังคับใช้ก่อนสองปีภายหลังเปิด
ให้มีการลงนาม 
๒. หากสนธิสัญญานี้ไม่มีผลบังคับใช้ในเวลาสามปีภายหลังวันครบรอบเปิดให้มีการลงนามในสนธิสัญญา  ผู้
เก็บรักษาสนธิสัญญาจะต้องเรียกประชุมบรรดารัฐที่ได้มอบสัตยาบันสารแล้วตามค าร้องขอโดยเสียงส่วนใหญ่
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ของรัฐเหล่านั้น  การประชุมนั้นจะต้องตรวจสอบว่ามีการด าเนินการตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในวรรค ๑ เพียงใด 
และจะต้องพิจารณาและตัดสินโดยฉันทามติว่าอาจน ามาตรการใดที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศมา
ใช้ด าเนินการเร่งรัดกระบวนการให้สัตยาบัน เพ่ือช่วยให้สนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
๓. กระบวนการนี้จะต้องด าเนินการซ้ าเมื่อครบรอบการเปิดให้มีการลงนามในสนธิสัญญานี้ในครั้ งต่อ ๆ ไป 
จนกว่าสนธิสัญญาจะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ที่ประชุมที่อ้างถึงในวรรค ๒ หรือบรรดาที่ประชุมอ่ืนในลักษณะเช่น
ว่าตัดสินเป็นอย่างอ่ืน 
๔. รัฐผู้ลงนามทั้งปวงจะต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่อ้างถึงในวรรค ๒ และการประชุมใดที่มีขึ้นใน
ภายหลัง ตามท่ีอ้างถึงในวรรค ๓ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
๕. ส าหรับรัฐที่ได้มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารภายหลังสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้แล้ว  สนธิสัญญานี้
จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๓๐ ภายหลังวันที่มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร 
 

ข้อ ๑๕ 
ข้อสงวน 

บรรดาข้อบทและภาคผนวกแนบท้ายสนธิสัญญานี้จะต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อสงวน บทบัญญัติของพิธี
สารแนบท้ายสนธิสัญญานี้และภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารจะต้องไม่อยู่ภายใต้บังคับของข้อสงวนที่ขัดต่อ
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของสนธิสัญญานี้ 
 

ข้อ ๑๖ 
ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา 

๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องเป็นผู้เก็บรักษาสนธิสัญญานี้ และจะต้องเป็นผู้รับการลงนาม สัตยาบันสาร
และภาคยานุวัติสาร 
๒. ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาจะต้องแจ้งให้รัฐที่ลงนามและรัฐที่ภาคยานุวัติทั้งปวงทราบโดยพลันถึงวันที่มีการลง
นามแต่ละครั้ง วันที่มีการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัตรสารแต่ละฉบับ วันที่สนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้
และวันที่มีการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงใดในสนธิสัญญา รวมถึงวันที่ได้รับหนังสือแจ้งอ่ืน 
๓. ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาจะต้องส่งส าเนาสนธิสัญญานี้ที่ได้การรับรองถูกต้องแล้วไปยังรัฐบาลของบรรดารัฐที่
ลงนามและรัฐที่ภาคยานุวัติ 
๔. ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาจะต้องจดทะเบียนสนธิสัญญานี้ตามก าหนดในข้อ ๑๐๒ ของกฎบัตรสหประชาชาติ 
 

ข้อ ๑๗ 
ตัวบทที่ถูกต้อง 

สนธิสัญญานี้ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน มี
ความถูกต้องเท่าเทียมกัน  จะต้องมอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ 
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ภาคผนวก ๑ แนบท้ายสนธิสัญญา 
รายช่ือของรัฐตามก าหนดในข้อ ๒ วรรค ๒๘ ของสนธิสัญญา 

 
แอฟริกา 
แอลจีเรีย , แองโกลา , เบนิน , บอตสวานา , บูร์กินาฟาโซ , บุรุนดี , แคเมอรูน , เคปเวิร์ด , สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง, ชาด, คอโมรอส, คองโก, โกตดิวัวร์, จิบูตี, อียิปต์, อีเควทอเรียลกินี, เอริเทรีย, เอธิโอเปีย, 
กาบอง, แกมเบีย, กานา, กินี, กินีบิสเซา, เคนยา, เลโซโท, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มาดากัสการ์, มาลาวี, มาลี, 
มอริเตเนีย, มอริเชียส, โมร็อกโก, โมซัมบิก, นามิเบีย,ไนเจอร์, ไนจีเรีย, รวันดา, เซาตูเมและปรินซิปี, เซเนกัล, 
เซเชลส์, เซียร์ราลีโอน, โซมาเลีย, แอฟริกาใต้, ซูดาน, สวาซิแลนด์, โตโก, ตูนิเซีย, ยูกันดา, สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย, ซาอีร์, แซมเบีย, ซิมบับเว 
 
ยุโรปตะวันออก 
แอลเบเนีย, อาร์เมเนีย , อาเซอร์ไบจาน , เบลารุส , บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, บัลแกเรีย , โครเอเชีย , 
สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, จอร์เจีย, ฮังการี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มอลโดวา, โปแลนด์, โรมาเนีย, สหพันธรัฐ
รัสเซีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟ ของ มาซีโดเนีย, ยูเครน, ยูโกสลาเวีย 
 
ลาตินอเมริกาและทะเลคาริบเบียน 
แอนติกาและบาร์บูดา, อาร์เจนตินา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, โบลิเวีย, บราซิล, ชิลี, โคลอมเบีย, คอสตา 
ริกา, คิวบา, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, เกรเนดา, กัวเตมาลา, กายอานา, เฮติ, 
ฮอนดูรัส, จาเมกา, เม็กซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วิน
เซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา 
 
ตะวันออกกลางและเอเชียใต้ 
อัฟกานิสถาน, บาห์เรน, บังกลาเทศ, ภูฏาน, อินเดีย, อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม), อิรัก, อิสราเอล, จอร์แดน, 
คาซัคสถาน, คูเวต, คีร์กีซสถาน, เลบานอน, มัลดีฟส์, โอมาน, เนปาล, ปากีสถาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย,  
ศรีลังกา, สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย, ทาจิกิสถาน, เติร์กเมนิสถาน, สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เยเมน, อุซเบกิส
ถาน 
 
อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก 
อันดอร์รา, ออสเตรีย, เบลเยียม, แคนาดา, ไซปรัส, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, นครรัฐ
วาติกัน, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลิกเตนสไตน์, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, 
โปรตุเกส, ซานมารีโน, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรก,ี สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา 
 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาสมุทรแปซิฟิค และตะวันออกไกล 
ออสเตรเลีย, บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, จีน, หมู่เกาะคุก, เกาหลีเหนือ, ฟิจิ, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, คิริบาส, 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, หมู่เกาะมาร์แชลล์, สมาพันธรัฐไมโครนีเซีย, มองโกเลีย, 
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พม่า, นาอูร,ู นิวซีแลนด์, นีอูเอ, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, ซามัว, สิงคโปร์, หมู่เกาะโซโลมอน
, ไทย, ตองกา, ตูวาลู, วานูอาตู, เวียดนาม 
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ภาคผนวก ๒ แนบท้ายสนธิสัญญา 
รายช่ือของรัฐตามก าหนดในข้อ ๑๔ ของสนธิสัญญา 

 
รายชื่อของรัฐสมาชิกในการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธจนถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๖ ซึ่งเข้าร่วมอย่าง
เป็นทางการในการท างานเมื่อสมัยประชุมปี ค.ศ. ๑๙๙๖ และปรากฏในตารางที่ ๑ ในเรื่อง “เครื่องปฏิกรณ์
พลังงานนิวเคลียร์ในโลก” ฉบับเดือน เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๖ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
และรายชื่อของรัฐสมาชิกในการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธ จนถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ค.ศ. ๑๙๙๖ ซึ่งเข้าร่วม
อย่างเป็นทางการในการท างานเมื่อสมัยประชุมปี ค.ศ. ๑๙๙๖ และปรากฏในตารางที่ ๑ ในเรื่อง “เครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในโลก” ฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
มีดังนี ้
 
แอลจีเรีย, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, บังกลาเทศ, เบลเยียม, บราซิล, บัลแกเรีย, แคนาดา, ชิลี, จีน
, โคลอมเบีย, เกาหลีเหนือ, อิยิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ฮังการี, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน 
(สาธารณรัฐอิสลาม), อิสราเอล, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, ปากีสถาน, เปรู, โปแลนด์, 
โรมาเนีย, เกาหลีใต้, สหพันธรัฐรัสเซีย, สโลวาเกีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรก,ี ยูเครน, 
สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, ซาอีร์ 
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พิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ระบบการเฝ้าตรวจระหว่างประเทศและหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 

 
เอ. บทบัญญัติทั่วไป 

๑. ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศจะต้องประกอบด้วยสถานีเฝ้าตรวจตามที่ระบุไว้ ในข้อ ๔ วรรค ๑๖ ของ
สนธิสัญญา และวิธีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. สถานีเฝ้าตรวจที่รวมอยู่ในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศจะต้องประกอบด้วยบรรดาสถานีที่ระบุไว้ใน
ภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสารนี้ ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศจะต้องท าตามข้อก าหนดทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการให้สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. องค์การตามข้อ ๒ ของสนธิสัญญาจะต้องจัดตั้งและประสานการปฏิบัติการและการบ ารุงรักษา และการดัด
แปรหรือการพัฒนาใดในอนาคตที่ตกลงกันของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือและการ
ปรึกษาหารือกับรัฐภาคี กับรัฐอื่น และกับองค์การระหว่างประเทศท่ีเหมาะสม 
๔. ตามความตกลงหรือข้อตกลงที่ เหมาะสมและระเบียบปฏิบัติ รัฐภาคีหรือรัฐอ่ืนที่เป็นเจ้าบ้านหรือรัฐที่
รับผิดชอบต่อสถานีของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศและส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องตกลงและ
ร่วมมือกันในด้านการจัดตั้ง การปฏิบัติการ การยกระดับ การเงิน และการบ ารุงรักษาสถานีเฝ้าตรวจ 
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการรับรองแล้วและวิธีการสื่อสารที่เกี่ยวข้องในบริเวณภายใต้เขตอ านาจหรือ
การควบคุมหรือที่อ่ืนใด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ความร่วมมือเช่นว่าจะต้องเป็นไปตามความ
ต้องการด้านความปลอดภัยและการรับรองความถูกต้องและรายละเอียดทางวิชาการที่มีอยู่ในคู่มือปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง รัฐเช่นว่าจะต้องให้อ านาจแก่ส านักเลขาธิการทางวิชาการในการเข้าถึงสถานีเฝ้าตรวจเพ่ือตรวจ
อุปกรณ์และการเชื่อมต่อทางการสื่อสาร และจะต้องยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์และระเบียบการ
ปฏิบัติงานเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้ตรงตามความต้องการที่ได้ตกลงกันไว้ ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการที่เหมาะสมแก่รัฐเช่นว่าตามที่คณะมนตรีบริหารเห็นว่าจ าเป็นต่อการท าหน้าที่
อย่างถูกต้องของสถานีในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
๕. แบบวิธีให้ความร่วมมือเช่นว่าระหว่างองค์การและรัฐภาคีหรือรัฐที่เป็นเจ้าบ้านหรือรัฐที่รับผิดชอบต่อสถานี
ของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศจะต้องระบุไว้ในข้อตกลงหรือความตกลงที่เหมาะสมในแต่ละกรณี 
 

บี. การเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ 
๑. แต่ละรัฐภาคีรับที่จะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนของ
พิภพเพ่ือช่วยในการพิสูจน์ยืนยันการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ ความร่วมมือนี้จะต้องรวมถึงการจัดตั้ง
และการปฏิบัติการของสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพสถานีหลักและสถานีสนับสนุนในเครือข่ายทั่ว
โลก  สถานีเหล่านี้จะต้องให้ข้อมูลตามระเบียบปฏิบัติที่ได้ตกลงไว้แล้วกับศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
๒. เครือข่ายของสถานีหลักจะต้องประกอบด้วยสถานี ๕๐ แห่ง ดังที่ได้ระบุไว้ในตาราง ๑ ก ของภาคผนวก ๑ 
แนบท้ายพิธีสารนี้ สถานีเหล่านี้จะต้องท าตามข้อก าหนดทางวิชาการและการปฏิบัติการให้สมบูรณ์ตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความ
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สั่นสะเทือนของพิภพระหว่างประเทศ ข้อมูลที่ไม่ขาดตอนจากสถานีหลักจะต้องส่งไปยังศูนย์ข้อมูลระหว่าง
ประเทศโดยตรงหรือผ่านศูนย์ข้อมูลแห่งชาติผ่านการเชื่อมต่อกันทางคอมพิวเตอร์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายสถานีหลัก เครือข่ายสถานีสนับสนุนจ านวน ๑๒๐ แห่ง จะต้องให้ข้อสนเทศแก่ศูนย์
ข้อมูลระหว่างประเทศโดยตรงหรือผ่านศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเมื่อได้รับการร้องขอ สถานีสนับสนุนที่ใ ช้งานจะ
ปรากฏรายชื่อในตารางที่ ๑–ข ของภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสารนี้ สถานีสนับสนุนจะต้องท าตามข้อก าหนด
ทางวิชาการและการปฏิบัติการให้สมบูรณ์ตามท่ีระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือน
ของพิภพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนของพิภพระหว่างประเทศ ศูนย์ข้อมูลระหว่าง
ประเทศอาจขอรับข้อมูลจากสถานีสนับสนุนเมื่อใดก็ได้ และจะต้องได้รับข้อมูลที่มีอยู่ทันทีโดยผ่านการ
เชื่อมต่อกันทางคอมพิวเตอร์ 
 

ซี. การเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี 
๑. แต่ละรัฐภาคีรับที่จะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศในเรื่องนิวไคลด์กัมมันตรังสีใน
บรรยากาศ เพ่ือช่วยในการพิสูจน์ยืนยันการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ ความร่วมมือนี้จะต้องรวมถึงการ
จัดตั้งและการปฏิบัติการของเครือข่ายสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั่วโลกและห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
รับรองแล้ว เครือข่ายจะต้องให้ข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศตามระเบียบปฏิบัติที่ได้ตกลงกันไว้ 
๒. เครือข่ายของสถานีที่จะวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีในบรรยากาศจะต้องประกอบด้วยเครือข่ายโดยรวมของ
สถานี ๘๐ แห่งตามที่ระบุไว้ในตาราง ๒–ก ของภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสารนี้ สถานีทั้งหมดจะต้องสามารถ
เฝ้าตรวจการปรากฏของอนุภาคสสารที่เกี่ยวข้องในบรรยากาศ เมื่อสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้สถานี ๔๐ แห่ง
ในบรรดาสถานีเหล่านี้จะต้องสามารถเฝ้าตรวจการปรากฏของก๊าซเฉื่อยที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ 
ที่ประชุมจะต้องเห็นชอบในการประชุมสมัยแรก กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเตรียมการที่ระบุว่า
สถานี ๔๐ แห่งใดจากตาราง ๒–ก ของภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสารนี้จะต้องมีความสามารถเฝ้าตรวจก๊าซ
เฉื่อยได้  ในการประชุมสมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ที่ประชุมจะต้องพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงาน
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความสามารถในการเฝ้าตรวจก๊าซเฉื่อยทั่วทั้งเครือข่ายผู้อ านวยการใหญ่จะต้อง
จัดเตรียมรายงานเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแบบวิธีส าหรับการปฏิบัติตามเช่นว่า สถานีเฝ้าตรวจทั้งปวงจะต้อง
ท าตามข้อก าหนดทางวิชาการและการปฏิบัติการให้สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการเฝ้า
ตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางนิวไคลด์กัมมันตรังสีระหว่างประเทศ 
๓. เครือข่ายสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีจะต้องได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการซึ่งส านัก
เลขาธิการทางวิชาการได้ให้การรับรองตามคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินการตามสัญญาที่ได้ท าไว้
กับองค์การและหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการวิเคราะห์ตัวอย่างจากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสี นอกจากนี้ ถ้าต้องการ ห้องปฏิบัติการตามที่ระบุไว้ในตาราง ๒–ข ของภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธี
สารที่จัดให้มีเครื่องมืออย่างเหมาะสมจะต้องท าการวิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ิมเติมจากสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
กัมมันตรังสีตามที่ส านักเลขาธิการทางวิชาการร้องขอด้วยความตกลงของคณะมนตรีบริหาร และเมื่อจ าเป็น 
ส านักเลขาธิการทางวิชาการอาจจะรับรองห้องปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ท าหน้าที่ประจ าในการวิเคราะห์
ตัวอย่างจากสถานีเฝ้าตรวจที่ไม่ท างานโดยอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการทั้งปวงที่ผ่านการรับรองแล้วจะต้องให้ผล
การวิเคราะห์เช่นว่าแก่ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ และการกระท าดังเช่นว่าจะต้องท าตามข้อก าหนดทาง
วิชาการและการปฏิบัติการให้สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางนิวไคลด์กัมมันตรังสีระหว่างประเทศ 
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ดี. การเฝ้าตรวจคลื่นเสียงในน้ า 

๑. แต่ละรัฐภาคีรับที่จะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเกี่ยวกับคลื่นเสียงในน้ าเพ่ือ
ช่วยในการพิสูจน์ยืนยันการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ ความร่วมมือนี้จะต้องรวมถึงการจัดตั้งและการ
ปฏิบัติการของเครือข่ายสถานีเฝ้าตรวจคลื่นเสียงในน้ าทั่วโลก สถานีเหล่านี้จะต้องให้ข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูล
ระหว่างประเทศตามระเบียบปฏิบัติที่ได้ตกลงไว้ 
๒. เครือข่ายของสถานีเฝ้าตรวจคลื่นเสียงในน้ าจะต้องประกอบด้วยสถานีดังที่ ได้ระบุไว้ในตาราง ๓ ของ
ภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสารนี้ และจะต้องประกอบด้วยเครือข่ายโดยรวมของสถานีไฮโดรโฟนหกแห่ง และ 
สถานีที-เฟสห้าแห่ง สถานีเหล่านี้จะต้องท าตามข้อก าหนดทางวิชาการและการปฏิบัติการให้สมบูรณ์ตามที่
ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการเฝ้าตรวจคลื่นเสียงในน้ าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับคลื่นเสียงในน้ า 
 

อี. การเฝ้าตรวจคลื่นใต้เสียง 
๑. แต่ละรัฐภาคีรับที่จะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเกี่ยวกับคลื่นใต้เสียง เพื่อช่วย
ในการพิสูจน์ยืนยันการยินยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้ ความร่วมมือนี้จะต้องรวมถึงการจัดตั้งและการ
ปฏิบัติการของเครือข่ายสถานีเฝ้าตรวจคลื่นใต้เสียงทั่วโลก สถานีเหล่านี้จะต้องให้ข้อมูลแก่ศูนย์ข้อมูลระหว่าง
ประเทศตามระเบียบปฏิบัติที่ได้ตกลงไว้ 
๒. เครือข่ายของสถานีเฝ้าตรวจคลื่นใต้เสียงจะต้องประกอบด้วยสถานีดังที่ได้ร ะบุไว้ในตาราง ๔ ของ
ภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสารนี้ และจะต้องประกอบด้วยเครือข่ายโดยรวมของ ๖๐ สถานี สถานีเหล่านี้
จะต้องท าตามข้อก าหนดทางวิชาการและการปฏิบัติการให้สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการ
เฝ้าตรวจคลื่นใต้เสียงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเกี่ยวกับคลื่นใต้เสียง 
 

เอฟ. หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
๑. ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องรับ รวบรวม ด าเนินการ วิเคราะห์ รายงาน และจัดเก็บข้อมูลจากสถานี
ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงผลการวิเคราะห์ที่ได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
รบัรองแล้ว 
๒. ระเบียบปฏิบัติและเกณฑ์การกลั่นกรองเหตุการณ์มาตรฐานที่ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะใช้ในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะการจัดท าผลผลิตที่เป็นมาตรฐานเพ่ือการรายงานและการให้บริการที่
เป็นมาตรฐานแก่บรรดารัฐภาคีนั้น  จะต้องแสดงไว้อย่างครบถ้วนในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับศูนย์ข้อมูลระหว่าง
ประเทศ และจะต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นล าดับ ระเบียบปฏิบัติและเกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย
คณะกรรมาธิการเตรียมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมในการประชุมสมัยแรก 
 
ผลผลิตมาตรฐานของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
๑๘. ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องใช้วิธีการประมวลผลโดยอัตโนมัติ และใช้มนุษย์วิเคราะห์ข้อมูลดิบของ
ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศเป็นประจ า เพ่ือผลิตและจัดเก็บผลผลิตมาตรฐานของศูนย์ข้อมูลระหว่าง
ประเทศในนามของรัฐภาคีทั้งปวงไว้เป็นหลักฐาน ผลผลิตเหล่านี้จะต้องให้แก่รัฐภาคีโดยไม่คิดมูลค่า และ
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จะต้องไม่กระทบต่อการพิจารณาครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ใดซึ่งยังคงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของรัฐภาคี และผลผลิตเหล่านี้จะต้องรวมถึงสาระ ดังนี้ 

(เอ) รายการที่สมบูรณ์ของสัญญาณทั้งปวงที่ระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศตรวจพบ รวมถึงรายการ
เหตุการณ์มาตรฐานและประกาศแจ้งความ ตลอดจนค่าและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องซึ่งค านวณ
ส าหรับแต่ละเหตุการณ์ที่ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศก าหนดต าแหน่งโดยอาศัยกลุ่มของปัจจัยก าหนด
มาตรฐาน 
(บี) ประกาศแจ้งความเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาตรฐานการกลั่นกรองซึ่งเป็นผลจากการที่ศูนย์ข้อมูล
ระหว่างประเทศใช้เกณฑ์การกลั่นกรองเหตุการณ์มาตรฐานกับแต่ละเหตุการณ์ โดยการใช้ปัจจัยก าหนด
ลักษณะดังที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ๒ แนบท้ายพิธีสารนี้ ด้วยวัตถุประสงค์ของการแสดงลักษณะ การ
เน้นในประกาศแจ้งความเหตุการณ์มาตรฐาน และสาเหตุของการคัดเลือก เหตุการณ์ที่พิจารณาแล้วว่า
สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ที่ไม่มีนิวเคลียร์ที่มนุษย์ท าขึ้นออกไป 
ประกาศแจ้งความเหตุการณ์มาตรฐานจะต้องบ่งชี้ออกมาเป็นตัวเลขส าหรับแต่ละเหตุการณ์ว่า
เหตุการณ์นั้นถึงเกณฑ์การกลั่นกรองเหตุการณ์หรือไม่ ในการใช้การกลั่นกรองเหตุการณ์มาตรฐาน ศูนย์
ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องใช้เกณฑ์การกลั่นกรองทั่วโลกและเกณฑ์การกลั่นกรองเสริมเท่าที่จะใช้ได้
เพ่ือค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะมีขีดความสามารถทาง
วิชาการเพ่ิมพูนขึ้นตามล าดับเมื่อมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
(ซี) บทคัดย่อซึ่งสรุปข้อมูลที่ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศได้มาและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผลผลิตของ
ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ และสถานภาพผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติการของระบบเฝ้าตรวจ
ระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ และ 
(ดี) ผลผลิตมาตรฐานบางส่วนหรือส่วนย่อยของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศดังระบุไว้ในอนุวรรค (เอ) ถึง
อนุวรรค (ซี) ที่เลือกให้สอดคล้องกับค าร้องขอของแต่ละรัฐภาคี 

๑๙. ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องด าเนินการศึกษาเป็นพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับรัฐภาคี เพ่ือให้ได้
รายงานตรวจสอบทางวิชาการเชิงลึก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศโดย
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือปรับปรุงค่าประมาณของสัญญาณมาตรฐานและปัจจัยก าหนดเหตุการณ์  หากองค์การหรือรัฐ
ภาคีร้องขอ 
 
การให้บริการของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศแก่บรรดารัฐภาคี 
๒๐. ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องจัดข้อมูลให้แก่บรรดารัฐภาคีด้วยความเปิดเผย เสมอภาค ทันกาลและ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทั้งปวงของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ ข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว 
ผลผลิตของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศทั้งปวง และข้อมูลของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศอ่ืนทั้งปวงใน
แหล่งเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศหรือผ่านศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศและในสถานีระบบเฝ้าตรวจ
ระหว่างประเทศ วิธีการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและการให้ข้อมูลจะต้องรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ 

(เอ) การส่งผลผลิตของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศให้แก่รัฐภาคีตามปกติและโดยอัตโนมัติหรือการให้รัฐ
ภาคีเลือกตามที่ต้องการ และการเลือกข้อมูลตามที่ร้องขอโดยรัฐภาคีจากระบบเฝ้าตรวจระหว่าง
ประเทศ 
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(บี) การจัดให้ข้อมูลหรือผลผลิตที่ท าขึ้นเพ่ือสนองต่อการร้องขอเป็นกรณีของบรรดารัฐภาคีเพ่ือเรียก
ข้อมูลและผลผลิตที่จัดเก็บไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศและสถานีระบบเฝ้า
ตรวจระหว่างประเทศ รวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศด้วยวิธีทา ง
อิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ และ 
(ซี ) การช่วยเหลือแต่ละรัฐภาคีตามค าร้องขอและไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับความพยายามอย่าง
สมเหตุสมผลในการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศในทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ
และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐภาคีผู้ร้องขอจัดให้ เพ่ือช่วยรัฐภาคีที่เกี่ยวข้องในการระบุแหล่งที่มาของ
เหตุการณ์เฉพาะนั้น ผลของการวิเคราะห์ทางวิชาการใดเช่นว่าจะต้องถือว่าเป็นผลผลิตของรัฐภาคีผู้ร้อง
ขอแต่จะต้องมีไว้ให้รัฐภาคีท้ังปวงด้วย 

การให้บริการของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศดังที่ได้ระบุไว้ในอนุวรรค (เอ) และอนุวรรค (บี) จะต้องมีไว้ให้แต่
ละรัฐภาคีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ปริมาณและรูปแบบของข้อมูลจะต้องระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับศูนย์
ข้อมูลระหว่างประเทศ 
 
การกลั่นกรองเหตุการณ์แห่งชาติ 
๒๑. หากรัฐภาคีร้องขอ ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องใช้เกณฑ์การกลั่นกรองเหตุการณ์แห่งชาติที่รัฐภาคี
นั้นได้ก าหนดขึ้นต่อผลผลิตมาตรฐานใดของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศโดยอาศัยหลักการตามปกติและโดย
อัตโนมัติ และให้ผลของการวิเคราะห์เช่นว่าแก่รัฐภาคีนั้น  การให้บริการนี้จะต้องกระท าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับ
รัฐภาคีผู้ร้องขอ  ผลของกระบวนการกลั่นกรองเหตุการณ์แห่งชาติจะต้องถือว่าเป็นผลผลิตของรัฐภาคีผู้ร้องขอ 

 
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 
๒๒. ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องให้ความช่วยเหลือทางวิชาการตามความต้องการของแต่ละรัฐภาคี ดังนี้ 

(เอ) ในการก าหนดแบบความต้องการของรัฐภาคีส าหรับการเลือกและการกลั่นกรองข้อมูลและผลผลิต 
(บี) โดยการติดตั้งขั้นตอนวิธีค านวณหรือซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งรัฐภาคีผู้ร้องขอใดมอบให้ที่ศูนย์
ข้อมูลระหว่างประเทศเพ่ือใช้ในการค านวณสัญญาณใหม่และปัจจัยก าหนดเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ใน
คู่มือปฏิบัติงานส าหรับศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับรัฐภาคีผู้ร้องขอนั้นส าหรับ
ความพยายามอย่างสมเหตุสมผล และผลที่ได้ออกมาจะถือว่าเป็นผลผลิตของรัฐภาคีผู้ร้องขอ และ 
(ซี) โดยการช่วยเหลือบรรดารัฐภาคีพัฒนาขีดความสามารถในการรับ ประมวลผล และวิ เคราะห์ข้อมูล
ของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศท่ีศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ 

๒๓. ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องเฝ้าตรวจและรายงานสถานภาพการปฏิบัติการของสถานีระบบเฝ้า
ตรวจระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงการสื่อสาร และระบบการประมวลผลของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศเอง
อย่างต่อเนื่อง  ศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะต้องแจ้งโดยทันทีให้ผู้ที่รับผิดชอบทราบ ถ้าผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนประกอบใดไม่ถึงระดับที่ได้ตกลงกันซึ่งได้ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ ๒ 
การตรวจ ณ ที่ตั้ง 

 
เอ. บทบัญญัติทั่วไป 

๑. ระเบียบปฏิบัติในส่วนนี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามก าหนดในบทบัญญัติการตรวจ ณ ที่ตั้งซึ่งระบุไว้ในข้อ 
๔ ของสนธิสัญญา 
๒. การตรวจ ณ ที่ตั้ง จะต้องด าเนินการในบริเวณซึ่งเกิดเหตุการณ์อันเป็นที่มาของค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ 
ที่ตั้งนั้น 
๓. บริเวณของการตรวจ ณ ที่ตั้งจะต้องเป็นบริเวณต่อเนื่องกันและมีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร  
และจะต้องมีระยะทางตรงจาก ณ ที่ตั้งไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรไม่ว่าในทิศทางใด 
๔. ระยะเวลาของการตรวจ ณ ที่ตั้งจะต้องไม่เกิน ๖๐ วันนับจากวันที่มีการอนุมัติค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ 
ที่ตั้งนั้น ตามข้อ ๔ วรรค ๔๖ ของสนธิสัญญา  แต่อาจขยายเวลาออกไปได้สูงสุดไม่เกิน ๗๐ วันตามข้อ ๔ 
วรรค ๔๙ ของสนธิสัญญา 
๕. หากบริเวณที่ตรวจตามที่ระบุไว้ในอาณัติการตรวจนั้นขยายเข้าไปในอาณาเขตหรือสถานที่อ่ืนภายใต้เขต
อ านาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีมากกว่า ๑ รัฐ ให้น าบทบัญญัติของการตรวจ ณ ที่ตั้งมาใช้บังคับกับรัฐภาคี
แต่ละรัฐซึ่งบริเวณท่ีตรวจขยายไปถึงตามความเหมาะสม 
๖. ในกรณีที่บริเวณท่ีตรวจนั้นอยู่ภายใต้เขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจแต่ตั้งอยู่ในอาณาเขต
ของรัฐภาคีอ่ืนหรืออาณาเขตที่การเข้าถึงจากจุดเข้าเมืองไปยังบริเวณที่ตรวจนั้นจะต้องผ่านอาณาเขตของรัฐ
ภาคีอ่ืนนอกเหนือจากรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องใช้สิทธิและปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีเกี่ยวกับการ
ตรวจเช่นว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพิธีสารนี้  ในกรณีเช่นว่า รัฐภาคีผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอาณาเขตบริเวณที่ตรวจจะต้อง
อ านวยความสะดวกในการตรวจและจะต้องให้ความช่วยเหลือที่จ าเป็นเพ่ือให้คณะผู้ตรวจสามารถท างานของ
ตนได้อย่างทันกาลและมีประสิทธิผล บรรดารัฐภาคีผู้เป็นเจ้าของอาณาเขตอันเป็นทางผ่านไปสู่บริเวณที่ตรวจ
จะต้องอ านวยความสะดวกในการผ่านเช่นว่า 
๗. ในกรณีที่บริเวณท่ีตรวจนั้นอยู่ภายใต้เขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจแต่ตั้งอยู่ในอาณาเขต
ของรัฐที่ไม่เป็นภาคีในสนธิสัญญานี้ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องใช้มาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือประกันว่าการ
ตรวจนั้นสามารถด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามพิธีสารนี้ได้  รัฐภาคีที่มีเขตอ านาจหรือการควบคุมของตนเหนือ
บริเวณหนึ่งบริเวณใดหรือมากกว่าหนึ่งบริเวณในอาณาเขตของรัฐที่ไม่เป็นภาคีในสนธิสัญญานี้จะต้องใช้
มาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือให้เกิดการยอมรับในบรรดาผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจที่ได้รับเลือกให้ไปยังรัฐ
ภาคีนั้นโดยรัฐซึ่งเป็นเจ้าของอาณาเขตที่ตั้งของบริเวณที่ตรวจ  หากรัฐภาคีผู้ถูกตรวจไม่สามารถให้ความม่ันใจ
ในการเข้าถึงได้ รัฐภาคีนั้นจะต้องแสดงว่าตนได้ใช้มาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือการดังกล่าวแล้ว 
๘. ในกรณีที่บริเวณที่ตรวจนั้นตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีแต่อยู่ภายใต้เขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐที่
ไม่เป็นภาคีในสนธิสัญญานี้ รัฐภาคีนั้นจะต้องใช้มาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงที่ก าหนดให้ปฏิบัติโดยรัฐภาคีผู้ถูก
ตรวจและรัฐภาคีซึ่งเป็นเจ้าของอาณาเขตที่ตั้งของบริเวณที่ตรวจ โดยไม่กระทบต่อหลักบังคับและแนวทาง
ปฏิบัติแห่งกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือประกันว่าการตรวจ ณ ที่ตั้งสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามพิธีสารนี้ 
หากรัฐภาคีไม่สามารถให้ความมั่นใจในการเข้าถึงบริเวณที่ตรวจได้ รัฐภาคีนั้นจะต้องแสดงว่าตนได้ใช้มาตรการ
ที่จ าเป็นทั้งปวงเพ่ือการดังกล่าวแล้ว โดยไม่กระทบต่อหลักบังคับและแนวทางปฏิบัติแห่งกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 
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๙. สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องคงไว้ที่จ านวนต่ าสุดเท่าที่จ าเป็นต่อการท าให้บรรลุอาณัติการตรวจที่ถูกต้อง 
จ านวนรวมของสมาชิกของคณะผู้ตรวจที่มีอยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจในเวลาใดก็ตามที่ก าหนด
จะต้องไม่เกิน ๔๐ คน ยกเว้นระหว่างเวลาการด าเนินการขุดเจาะ สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องไม่มีคน
สัญชาติของรัฐภาคีผู้ร้องขอหรือรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ 
๑๐. ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องก าหนดจ านวนสมาชิกของคณะผู้ตรวจและคัดเลือกสมาชิกคณะจากรายชื่อของ
ผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจโดยค านึงถึงสภาพการณ์ของค าร้องขอเป็นการเฉพาะราย 
๑๑. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องให้หรือจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับคณะผู้ตรวจ เช่น วิธีการ
สื่อสาร การบริการการแปล การขนส่ง พื้นที่ท างาน ที่พักอาศัย อาหาร และการดูแลทางการแพทย์ 
๑๒. องค์การจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปวงรวมถึงสิ่งที่กล่าวถึงไปแล้วในวรรค ๑๑ และวรรค ๔๙ ของพิธีสารที่
เกี่ยวข้องกับการพ านักและกิจกรรมตามหน้าที่ของคณะผู้ตรวจในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจคืนให้ แก่รัฐ
ภาคีผู้ถูกตรวจภายในเวลาอันสั้นที่สมเหตุสมผลภายหลังการตรวจเสร็จสิ้นลง 
๑๓. ขั้นตอนส าหรับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามการตรวจ ณ ที่ตั้งจะต้องแจงรายละเอียดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน
ส าหรับการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
 

บี. ข้อตกลงท่ีก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า 
การแต่งตั้งผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจ 
๑๔. คณะผู้ตรวจอาจประกอบด้วยผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจ การตรวจ ณ ที่ตั้งจะต้องด าเนินการโดย
ผู้ตรวจที่มีคุณสมบัติตามที่ได้แต่งตั้งไว้เป็นพิเศษเพ่ือหน้าที่นี้เท่านั้น ผู้ตรวจอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วย
ในการตรวจที่ได้เลือกไว้เป็นพิเศษ เช่น บุคลากรด้านวิชาการและด้านการบริหาร ลูกเรือบนเครื่องบินและล่าม 
๑๕. ผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจจะต้องได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการแต่งตั้งโดยบรรดารัฐภาคี หรือในกรณีที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักเลขาธิการทางวิชาการ ให้ผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้เสนอบนพ้ืนฐานของความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์และหน้าที่ของการตรวจ ณ ที่ตั้ง  ผู้
ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากบรรดารัฐภาคี ตามวรรค ๑๘ ของพิธีสาร 
๑๖. แต่ละรัฐภาคีจะต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการใหญ่ทราบถึง ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด เพศ ต าแหน่ง คุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของบุคคลที่รัฐภาคีนั้นเสนอเพ่ือรับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจ 
ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๓๐ วันภายหลังสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อรัฐภาคีนั้น 
๑๗. ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๖๐ วันภายหลังสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้ ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้อง
สื่อสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังรัฐภาคีทั้งปวงโดยแสดงชื่อ สัญชาติ วัน เดือน ปีเกิด 
เพศ และต าแหน่งของผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจที่ผู้อ านวยการใหญ่และบรรดารัฐภาคีเสนอชื่อเพ่ือรับการ
แต่งตั้ง ตลอดจนค าบรรยายคุณสมบัติและประสบการณ์ทางวิชาชีพของบุคคลเหล่านั้น 
๑๘. แต่ละรัฐภาคีจะต้องแจ้งตอบรับบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเพ่ือการแต่งตั้งโดยทันที ผู้ตรวจหรือผู้ช่วยในการตรวจคนใดที่ถูกรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อนี้จะต้องถือว่าได้รับ
การยอมรับเว้นแต่มีรัฐภาคีจะประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรว่าตนไม่ยอมรับ ภายในเวลาไม่ช้ากว่า  ๓๐ วัน  
ภายหลังท าการแจ้งตอบรับบัญชีรายชื่อ โดยอาจรวมเหตุผลที่คัดค้านเข้าไว้ด้วย ในกรณีที่มีการไม่ยอมรับ  
ผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องไม่ด าเนินการหรือเข้าร่วมในกิจกรรมการตรวจ ณ 
ที่ตั้งในอาณาเขต หรือในสถานที่อ่ืนใดภายใต้เขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐภาคีซึ่งได้ประกาศไม่ยอมรับ  
ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องยืนยันการรับแจ้งการคัดค้านโดยทันที 
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๑๙. เมื่อใดก็ตามที่ผู้อ านวยการใหญ่หรือรัฐภาคีเสนอให้มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ตรวจ
และผู้ช่วยในการตรวจ ให้แต่งตั้งผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจขึ้นแทนที่ในลักษณะเดียวกันกับที่ได้ด าเนินการ
จัดท าบัญชีรายชื่อเบื้องต้น แต่ละรัฐภาคีจะต้องแจ้งให้ส านักเลขาธิการทางวิชาการทราบโดยพลันหากผู้ตรวจ
หรือผู้ช่วยในการตรวจที่ตนเสนอชื่อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจหรือผู้ช่วยในการตรวจให้บรรลุผลได้ 
๒๐. ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องปรับบัญชีรายชื่อผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
และจะต้องแจ้งให้รัฐภาคีท้ังปวงทราบถึงการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดในบัญชีรายชื่อนั้น 
๒๑. รัฐภาคีผู้ร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งอาจเสนอให้ผู้ตรวจจ านวนหนึ่งคนจากบัญชีรายชื่อผู้ตรวจและ
ผู้ช่วยในการตรวจรับหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ของตนตามข้อ ๔ วรรค ๖๑ ของสนธิสัญญา 
๒๒. ภายใต้วรรค ๒๓ ของพิธีสาร รัฐภาคีจะต้องมีสิทธิที่จะคัดค้านผู้ตรวจหรือผู้ช่วยในการตรวจซึ่งได้รับการ
ยอมรับแล้วเมื่อใดก็ได้ รัฐภาคีจะต้องแจ้งให้ส านักเลขาธิการทางวิชาการทราบถึงการคัดค้านของตนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและอาจรวมเหตุผลในการคัดค้านไว้ด้วย การคัดค้านเช่นว่าจะต้องมีผลใน ๓๐ วันภายหลังส านัก
เลขาธิการทางวิชาการได้รับการแจ้ง ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องยืนยันการได้รับแจ้งการคัดค้านโดย
ทันทีและจะต้องแจ้งให้รัฐภาคีท่ีคัดค้านและรัฐภาคีที่เสนอชื่อทราบถึงวันที่ซึ่งผู้ตรวจหรือผู้ช่วยในการตรวจพ้น
จากการได้รับแต่งตั้งส าหรับรัฐภาคีนั้น 
๒๓. รัฐภาคีซึ่งได้รับแจ้งการตรวจจะต้องไม่แสวงหาการถอดถอนผู้ตรวจหรือผู้ช่วยในการตรวจคนใดท่ีมีชื่ออยู่
ในอาณัติการตรวจออกจากคณะผู้ตรวจ 
๒๔. จ านวนของผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจที่ยอมรับโดยรัฐภาคีต้องมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการ
ด าเนินการ  หากผู้อ านวยการใหญ่เห็นว่าการไม่ยอมรับของรัฐภาคีในผู้ตรวจหรือผู้ช่วยในการตรวจที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นอุปสรรคต่อการแต่งตั้งผู้ตรวจหรือผู้ช่วยในการตรวจให้มีจ านวนเพียงพอหรือขัดขวางการท าให้
บรรลุผลตามความมุ่งประสงค์อย่างมีประสิทธิผลของการตรวจ ณ ที่ตั้ง ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องเสนอประเด็น
นี้ต่อคณะมนตรีบริหาร 
๒๕. ผู้ตรวจแต่ละคนที่ถูกรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจจะต้องได้รับการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้อง ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องเป็นผู้จัดการฝึกอบรมเช่นว่าตามก าหนดในระเบียบปฏิบัติที่ได้
ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการตรวจ ณ ที่ตั้ง  ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องประสานงานโดยความ
ตกลงกับบรรดารัฐภาคีในเรื่องก าหนดการฝึกอบรมส าหรับผู้ตรวจ 
 
เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
๒๖. ภายหลังมีการยอมรับบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจตามที่ให้ไว้ในวรรค ๑๘ ของ
พิธีสารหรือได้มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตาม วรรค ๑๙ ของพิธีสาร แต่ละรัฐภาคีจะต้องมีพันธะที่จะให้การ
ตรวจลงตราส าหรับการเดินทางเข้า/ออกหลายครั้ง และ/หรือให้การตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่านและ
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบปฏิบัติแห่งชาติของตนและเมื่อได้รับค าร้องขอจากผู้ตรวจหรือผู้ช่วยในการ
ตรวจคนใดคนหนึ่งเพ่ือให้ผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจแต่ละคนสามารถเข้าและอยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีนั้น
ได้เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมการตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ละรัฐภาคีจะต้องให้การ
ตรวจลงตราหรือเอกสารการเดินทางที่จ าเป็นเพ่ือความมุ่งประสงค์นี้ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๔๘ ชั่วโมงภายหลัง
ที่ได้รับค าร้องขอหรือโดยทันทีเมื่อคณะผู้ตรวจมาถึงจุดเข้าเมืองในอาณาเขตของรัฐภาคี เอกสารเช่นว่าจะต้อง
ใช้ได้เท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ตรวจและผู้ช่วยในการตรวจสามารถอยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจเพ่ือความ
มุ่งประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมการตรวจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
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๒๗. เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
ดังที่กล่าวไว้ในอนุวรรค (เอ) ถึงอนุวรรค (ไอ) เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จะให้แก่สมาชิกของคณะผู้ตรวจ
จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสนธิสัญญานี้ และมิใช่เพ่ือประโยชน์ส่วนตนของบุคคลนั้น  จะต้องให้เอกสิทธิ์
และความคุ้มกันเช่นว่าแก่สมาชิกของคณะผู้ตรวจตลอดช่วงเวลาระหว่างการเดินทางมาถึงและการออกไปจาก
อาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ และยังคงให้หลังจากนั้นในเรื่องของการกระท าที่ได้ด าเนินไปก่อนหน้านี้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ 

(เอ) สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องได้รับความละเมิดมิได้ที่ตัวแทนทางการทูตอุปโภคตามก าหนดในข้อ 
๒๙ แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๑ 
(บี) ที่พักอาศัยและสถานที่ของส านักงานที่ครอบครองโดยคณะผู้ตรวจที่ด าเนินกิจกรรมการตรวจตาม
สนธิสัญญานี้จะต้องได้รับความละเมิดมิได้และการคุ้มครองตามที่ให้แก่สถานที่ของตัวแทนทางการทูต
ตามก าหนดในข้อ ๓๐ วรรค ๑ แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต 
(ซี) กระดาษเอกสารและหนังสือโต้ตอบ รวมทั้งบันทึกของคณะผู้ตรวจจะได้อุปโภคความละเมิดมิได้
เช่นเดียวกับกระดาษเอกสารและหนังสือโต้ตอบทั้งปวงของตัวแทนทางการทูตตามก าหนดในข้อ ๓๐ 
วรรค ๒ แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิใช้รหัส
เพ่ือการสื่อสารกับส านักเลขาธิการทางวิชาการ 
(ดี) สารตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติที่สมาชิกของคณะผู้ตรวจน ามาจะต้องละเมิดมิได้ตาม
บทบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในสนธิสัญญานี้ และจะต้องได้รับการยกเว้นจากภาษีศุลกากรทั้งปวง สาร
ตัวอย่างที่มีอันตรายจะต้องได้รับการขนส่งตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(อี) สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องได้รับความคุ้มกันที่ให้แก่ตัวแทนทางการทูตตามก าหนดในข้อ ๓๑ 
วรรค ๑ วรรค ๒ และวรรค ๓ แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต 
(เอฟ) สมาชิกของคณะผู้ตรวจที่ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามก าหนดในสนธิสัญญานี้จะต้องได้รับการ
ยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีที่ให้แก่ตัวแทนทางการทูต ตามก าหนดในข้อ ๓๔ แห่งอนุสัญญากรุง
เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต 
(จี) สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องได้รับอนุญาตให้น าของใช้ส่วนตัวเข้ามาในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูก
ตรวจ โดยไม่ต้องจ่ายภาษีศุลกากรหรือค่าภาระอ่ืนที่เกี่ยวข้องใด ยกเว้นสิ่งของที่กฎหมายห้ามน าเข้า
หรือส่งออก หรือต้องได้รับการควบคุมโดยระเบียบการกักตรวจโรค  
(เอช) สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องได้รับความสะดวกในเรื่องเงินตราและการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
เช่นเดียวกับท่ีให้แก่ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศระหว่างปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการชั่วคราว และ 
(ไอ) สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางวิชาชีพหรือการค้าใดเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตนในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ 

๒๘. ขณะเดินทางผ่านอาณาเขตของรัฐภาคีที่นอกเหนือไปจากรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ สมาชิกของคณะผู้ตรวจ
จะต้องได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ตัวแทนทางการทูตอุปโภคตามก าหนดในข้อ ๔๐ วรรค ๑ แห่ง
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต กระดาษเอกสารและหนังสือโต้ตอบ รวมถึงบันทึกและ
สารตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติที่สมาชิกของคณะผู้ตรวจน ามาจะต้องได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
ตามท่ีกล่าวไว้ในวรรค ๒๗ (ซี) และวรรค ๒๗ (ดี) ของพิธีสารส่วนที่ ๒ 
๒๙. โดยไม่กระทบต่อเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน สมาชิกของคณะผู้ตรวจมีพันธะที่จะต้องเคารพกฎหมายและ
ระเบียบของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ และมีพันธะที่จะต้องไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐนั้นภายในขอบเขตที่
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สอดคล้องกับอาณัติการตรวจ หากรัฐภาคีผู้ถูกตรวจพิจารณาว่ามีการใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้
ในพิธีสารนี้ในทางที่ผิด จะต้องมีการปรึกษาหารือระหว่างรัฐภาคีกับผู้อ านวยการใหญ่เพ่ือที่จะชี้ว่าการใช้เอก
สิทธิ์และความคุ้มกันในทางที่ผิดเช่นว่าได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่  และหากได้ชี้เช่นนั้น ก็เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์เช่นว่าซ้ าอีก 
๓๐. ผู้อ านวยการใหญ่อาจให้มีการสละความคุ้มกันจากเขตอ านาจของสมาชิกของคณะผู้ตรวจในกรณีที่
ผู้อ านวยการใหญ่มีความเห็นว่าความคุ้มกันนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการยุติธรรม และเห็นว่าความคุ้มกัน
ถูกสละได้โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติในสนธิสัญญานี้  การสละความคุ้มกันต้อง
เป็นไปอย่างชัดแจ้งเสมอ 
๓๑. ผู้สังเกตการณ์จะต้องได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นเดียวกับที่ให้แก่สมาชิกของคณะผู้ตรวจตาม
ก าหนดในหัวข้อนี้ ยกเว้นเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ให้ตามก าหนดในวรรค ๒๗ (ดี) ของพิธีสารส่วนที่ ๒ 
 
จุดเข้าเมือง 
๓๒. แต่ละรัฐภาคีจะต้องก าหนดจุดเข้าเมืองของตนและจะต้องให้ข้อสนเทศที่ต้องการแก่ส านักเลขาธิการทาง
วิชาการภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๓๐ วันภายหลังสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อตน จุดเข้าเมืองเหล่านี้อย่างน้อย
หนึ่งจุดจะต้องเป็นจุดที่คณะผู้ตรวจสามารถไปถึงบริเวณที่ตรวจใดได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ส านักเลขาธิการทาง
วิชาการจะต้องบอกต าแหน่งที่ตั้งของจุดเข้าเมืองเหล่านี้ให้แก่รัฐภาคีทั้งปวง จุดเข้าเมืองอาจ ใช้เป็นจุดออก
เมืองด้วยได้ 
๓๓. แต่ละรัฐภาคีอาจเปลี่ยนจุดเข้าเมืองของตนโดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าแก่ส านักเลขาธิการทาง
วิชาการ  ให้การเปลี่ยนแปลงมีผล ๓๐ วันภายหลังส านักเลขาธิการทางวิชาการได้รับการแจ้งเช่นว่า เพ่ือจะ
สามารถแจ้งให้รัฐภาคีท้ังปวงทราบอย่างเหมาะสม 
๓๔. หากส านักเลขาธิการทางวิชาการพิจารณาว่ามีจุดเข้าเมืองไม่เพียงพอที่จะท าการตรวจได้ทันกาลหรือการ
เปลี่ยนแปลงจุดเข้าเมืองตามที่รัฐภาคีเสนอมาจะไปขัดขวางมิให้ท าการตรวจได้ทันกาลเช่นว่า ส านักเลขาธิการ
ทางวิชาการจะต้องปรึกษาหารือกับรัฐภาคีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหานี้ 
 
การจัดให้ใช้อากาศยานที่บินแบบไม่ประจ า 
๓๕. เมื่อการเดินทางไปสู่จุดเข้าเมืองให้ทันกาลไม่สามารถกระท าได้หากใช้เที่ยวบินพาณิชย์แบบประจ า คณะ
ผู้ตรวจอาจใช้อากาศยานที่บินแบบไม่ประจ า  แต่ละรัฐภาคีจะต้องแจ้งส านักเลขาธิการทางวิชาการให้ทราบ
ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๓๐ วันภายหลังสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อตนถึงหมายเลขอนุญาตทางการทูตแบบ
ถาวรส าหรับอากาศยานที่บินแบบไม่ประจ าซึ่งขนส่งคณะผู้ตรวจและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการตรวจ 
เส้นทางบินจะต้องใช้เส้นทางบินระหว่างประเทศท่ีก าหนดไว้แล้วซึ่งรัฐภาคีนั้นและส านักเลขาธิการทางวิชาการ
ได้ตกลงกันไว้ให้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการอนุญาตทางการทูตเช่นว่า 
 
อุปกรณ์ตรวจที่ได้รับการอนุมัติ 
๓๖. ที่ประชุม ในสมัยประชุมแรก จะต้องพิจารณาและอนุมัติบัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่จะใช้ระหว่างการตรวจ ณ 
ที่ตั้ง แต่ละรัฐภาคีอาจยื่นข้อเสนอเพ่ือรวมอุปกรณ์ไว้ในบัญชีรายชื่อ เกณฑ์การใช้อุปกรณ์ดังที่แจงรายละเอียด
ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการตรวจ ณ ที่ตั้ง จะต้องค านึงถึงข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยและความลับในที่
ซึ่งคาดว่าจะน าอุปกรณ์เช่นว่ามาใช้ 
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๓๗. อุปกรณ์ส าหรับใช้ระหว่างการตรวจ ณ ที่ตั้งจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์หลักส าหรับกิจกรรมการตรวจ
และเทคนิคท่ีได้ระบุไว้ในวรรค ๖๙ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ และอุปกรณ์สนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ
ตรวจ ณ ที่ตั้งอย่างมีประสิทธิผลและทันกาล 
๓๘. ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องประกันว่าอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติทุกชนิดมีพร้อมส าหรับการตรวจ 
ณ ที่ตั้งเมื่อต้องการ เมื่อมีค าขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องให้การรับรองอย่าง
ถูกต้องว่าอุปกรณ์ได้รับการปรับเทียบ บ ารุงรักษา และป้องกันแล้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่รัฐภาคีผู้ถูก
ตรวจในการตรวจอุปกรณ์ ณ จุดเข้าเมือง ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องให้เอกสารและผนึกตราเพ่ือ
รับรองความถูกต้อง 
๓๙. อุปกรณ์ใดที่มีไว้ใช้อย่างถาวรจะต้องอยู่ในความอารักขาของส านักเลขาธิการทางวิชาการ ส านัก
เลขาธิการทางวิชาการจะต้องรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาและการปรับเทียบอุปกรณ์เช่นว่า 
๔๐. ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องท าข้อตกลงกับบรรดารัฐภาคีเพ่ือให้อุปกรณ์ที่ได้กล่าวถึงแล้วในบัญชี
รายชื่อนั้นตามความเหมาะสม รัฐภาคีเช่นว่าจะต้องรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาและการปรับเทียบอุปกรณ์
เช่นว่า 
 

ซี. ค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง อาณัติการตรวจ และการแจ้งการตรวจ 
ค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
๔๑. ตามก าหนดในข้อ ๔ วรรค ๓๗ ของสนธิสัญญา ค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

(เอ) พิกัดทางภูมิศาสตร์และพิกัดทางดิ่งโดยประมาณของต าแหน่งที่ตั้งของเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่มาของค า
ร้องขอนั้นพร้อมกับการบ่งชี้ขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่เป็นไปได้ 
(บี) เขตแดนของบริเวณที่จะถูกตรวจตามเสนอ ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนที่และตามวรรค ๒ และวรรค ๓ ของ
พิธีสารส่วนที่ ๒ 
(ซี) รัฐภาคีหรือบรรดารัฐภาคีท่ีจะถูกตรวจหรือการบ่งชี้ว่าบริเวณท่ีจะถูกตรวจหรือส่วนหนึ่งของบริเวณ
ที่จะถูกตรวจนั้นอยู่นอกเขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐใด 
(ดี) สภาพแวดล้อมที่น่าจะเป็นของเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่มาของค าร้องขอนั้น 
(อี) เวลาโดยประมาณของเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่มาของค าร้องขอนั้น พร้อมกับการบ่งชี้ขอบเขตความ
คลาดเคลื่อนของเวลาที่เป็นไปได้ 
(เอฟ) ข้อมูลทั้งปวงอันเป็นพ้ืนฐานของค าร้องขอนั้น 
(จี) รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้สังเกตการณ์ท่ีได้รับการเสนอ หากมี และ 
(เอช) ผลของกระบวนการปรึกษาหารือและให้ความกระจ่างตามข้อ ๔ ของสนธิสัญญา หรือค าอธิบาย
เหตุผล หากเกี่ยวข้อง ว่าเหตุใดกระบวนการปรึกษาหารือและการแสดงความกระจ่างเช่น ว่าจึงไม่
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

 
อาณัติการตรวจ 
๔๒. อาณัติการตรวจ ณ ที่ตั้งจะต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

(เอ) การตัดสินใจของคณะมนตรีบริหารในค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
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(บี) ชื่อของรัฐภาคีหรือบรรดารัฐภาคีท่ีจะถูกตรวจหรือการบ่งชี้ว่าบริเวณท่ีจะถูกตรวจหรือส่วนหนึ่งของ
บริเวณนั้นอยู่นอกเขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐใด 
(ซี) ต าแหน่งที่ตั้งและเขตแดนของบริเวณที่ตรวจซึ่งได้ระบุไว้ในแผนที่โดยการปรึกษาหารือกับรัฐภาคีผู้
ร้องขอ  และโดยค านึงถึงข้อสนเทศทั้งปวงซึ่งเป็นพ้ืนฐานของค าร้องขอและข้อสนเทศทางวิชาการอ่ืนที่
มีทั้งปวง 
(ดี) ประเภทกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ของคณะผู้ตรวจในบริเวณท่ีตรวจ 
(อี) จุดเข้าเมืองที่คณะผู้ตรวจจะใช้ 
(เอฟ) จุดเดินทางผ่านหรือจุดฐานปฏิบัติการใด ตามความเหมาะสม 
(จี) ชื่อของหัวหน้าของคณะผู้ตรวจ 
(เอช) ชื่อของสมาชิกของคณะผู้ตรวจ 
(ไอ) ชื่อของผู้สังเกตการณ์ท่ีได้รับการเสนอ หากมี และ 
(เจ) บัญชีรายชื่ออุปกรณ์ที่จะใช้ในบริเวณท่ีตรวจ 

หากการตัดสินใจของคณะมนตรีบริหารตามก าหนดในข้อ ๔ วรรค ๔๖ ถึงวรรค ๔๙ ของสนธิสัญญาท าให้
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอาณัติการตรวจ ผู้อ านวยการใหญ่อาจปรับปรุงอาณัตินั้นให้เป็นปัจจุบันตามอนุวรรค 
(ดี) อนุวรรค (เอช) และอนุวรรค (เจ) ตามความเหมาะสม ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องแจ้งให้รัฐภาคีผู้ถูกตรวจ
ทราบถึงการปรับเปลี่ยนใดเช่นว่าทันที 
 
การแจ้งการตรวจ 
๔๓. การแจ้งการตรวจโดยผู้อ านวยการใหญ่ตามก าหนดในข้อ ๔ วรรค ๕๕ ของสนธิสัญญาจะต้องรวมถึง
ข้อสนเทศ  ดังต่อไปนี้ 

(เอ) อาณัติการตรวจ 
(บี) วันที่และเวลาที่ประมาณว่าคณะผู้ตรวจจะมาถึงจุดเข้าเมือง 
(ซี) วิธีการเดินทางมายังจุดเข้าเมือง 
(ดี) หมายเลขอนุญาตทางการทูตแบบถาวรส าหรับอากาศยานที่บินแบบไม่ประจ า หากเหมาะสม และ 
(อี) บัญชีรายชื่อของอุปกรณ์ซึ่งผู้อ านวยการใหญ่ร้องขอให้รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจัดให้มีแก่คณะผู้ตรวจเพ่ือ
ใช้ในบริเวณท่ีตรวจ 

๔๔. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องตอบรับการแจ้งจากผู้อ านวยการใหญ่ภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๑๒ ชั่วโมง ภายหลัง
ได้รับการแจ้งนั้น 
 

ดี. กิจกรรมก่อนการตรวจ 
การเข้าไปในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ กิจกรรม ณ จุดเข้าเมือง และการเดินทางต่อไปยังบริเวณที่
ตรวจ 
๔๕. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจซึ่งได้รับแจ้งให้ทราบถึงก าหนดการเดินทางมาถึงของคณะผู้ตรวจจะต้องประกันการเข้า
มาของคณะผู้ตรวจในอาณาเขตของตนได้ทันที 
๔๖. เมื่อใช้อากาศยานที่บินแบบไม่ประจ าเพ่ือการเดินทางไปสู่จุดเข้าเมือง ส านักเลขาธิการทางวิชาการ 
จะต้องให้แผนการบินส าหรับเที่ยวบินของอากาศยานจากสนามบินสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปในน่านฟ้าของรัฐ
ภาคีผู้ถูกตรวจสู่จุดเข้าเมืองแก่รัฐภาคีนั้นโดยผ่านหน่วยงานระดับชาติ ภายในเวลาไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงก่อน
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ก าหนดเวลาออกเดินทางจากสนามบินนั้น แผนการบินเช่นว่าจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ใช้ปฏิบัติกับอากาศยานพลเรือน และในส่วนหมายเหตุของแผนการบินนั้น 
ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องบันทึกรวมถึงหมายเลขอนุญาตทางการทูตแบบถาวร และเครื่องบ่งบอกที่
เหมาะสมที่ระบุว่าอากาศยานนั้นเป็นอากาศยานที่ใช้ตรวจด้วย หากมีการใช้อากาศยานทหาร ส านักเลขาธิการ
ทางวิชาการจะต้องร้องขออนุญาตจากรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ ก่อนเข้าไปในน่านฟ้าของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ 
๔๗. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องประกันว่าแผนการบินที่ได้ยื่นไว้ตามวรรค ๔๖ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ ได้รับการ
อนุมัติไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาการออกเดินทางของคณะผู้ตรวจจากสนามบินสุดท้ายก่อนเข้าไป
ยังน่านฟ้าของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ เพ่ือให้คณะผู้ตรวจสามารถมาถึงจุดเข้าเมืองตามเวลาที่ประมาณไว้ได้ 
๔๘. เมื่อจ าเป็น หัวหน้าของคณะผู้ตรวจและผู้แทนของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องตกลงกันในเรื่องจุดฐาน
ปฏิบัติการและแผนการบินจากจุดเข้าเมืองไปสู่จุดฐานปฏิบัติการ และหากจ าเป็นไปสู่บริเวณท่ีตรวจด้วย 
๔๙. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องจัดหาหรือจัดเตรียมที่จอด การรักษาความปลอดภัย การบริการ และเชื้อเพลิงให้
อากาศยานของคณะผู้ตรวจ ณ จุดเข้าเมืองและ หากจ าเป็น ที่จุดฐานปฏิบัติการและบริเวณที่ตรวจตามที่
ส านักเลขาธิการทางวิชาการต้องการ  อากาศยานเช่นว่าจะไม่ต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในการลงจอด ค่าภาษี
การเดินทางออก และค่าภาระอ่ืนในท านองเดียวกันนี้ ให้น าวรรคนี้มาใช้บังคับกับอากาศยานที่บินตรวจ
ระหว่างการตรวจ ณ ที่ตั้งด้วย 
๕๐. ภายใต้วรรค ๕๑ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องไม่วางข้อก ากัดต่อคณะผู้ตรวจซึ่งน า
อุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วที่เป็นไปตามอาณัติการตรวจเข้าไปในอาณาเขตของรัฐภาคีนั้น หรือในการใช้
อุปกรณ์ตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาและพิธีสารนี้ 
๕๑. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะตรวจสอบ ณ จุดเข้าเมืองว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการอนุมัติและรับรอง
แล้วตามวรรค ๓๘ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ โดยมีสมาชิกของคณะผู้ตรวจอยู่ด้วย และโดยไม่กระทบต่อกรอบเวลา
ที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๕๔ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจอาจแยกอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามอาณัติการตรวจ
หรือไม่ได้รับการอนุมัติและรับรองตามวรรค ๓๘  ของพิธีสารส่วนที่ ๒ ออกไปได ้
๕๒. เมื่อคณะผู้ตรวจได้เดินทางมาถึง ณ จุดเข้าเมือง หัวหน้าของคณะผู้ตรวจจะต้องแสดงอาณัติการตรวจและ
แผนการตรวจเบื้องต้นที่คณะผู้ตรวจเตรียมไว้ซึ่งระบุถึงกิจกรรมที่จะด าเนินการให้แก่ผู้แทนของรัฐภาคีผู้ถูก
ตรวจโดยทันทีและโดยไม่กระทบต่อกรอบเวลาที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๕๔ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ ผู้แทนของรัฐภาคี
ผู้ถูกตรวจจะต้องบรรยายสรุปให้คณะผู้ตรวจโดยใช้แผนที่และเอกสารอ่ืนประกอบการบรรยายตามความ
เหมาะสม การบรรยายสรุปดังกล่าวจะต้องรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่โดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง ประเด็นเรื่อง
ความปลอดภัยและความลับ และการจัดเตรียมการสนับสนุนส าหรับการตรวจ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจอาจบ่งชี้
บรรดาต าแหน่งที่ตั้งภายในบริเวณท่ีตรวจนั้นซึ่งตนเห็นว่าไม่เก่ียวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจนั้น 
๕๓. ภายหลังการบรรยายสรุปก่อนการตรวจ คณะผู้ตรวจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนการตรวจเบื้องต้นตามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงข้อคิดเห็นใดของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ แผนการตรวจที่ได้ปรับเปลี่ยนแล้วจะต้องจัดให้มี
พร้อมส าหรับผู้แทนของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจด้วย 
๕๔. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องท าทุกสิ่งที่อยู่ในอ านาจของตนเพ่ือให้ความช่วยเหลือและเพ่ือให้ความมั่นใจใน
การด าเนินการอย่างปลอดภัยของคณะผู้ตรวจ และด าเนินการให้อุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติตามที่ได้ระบุไว้ใน
วรรค ๕๐ และวรรค ๕๑ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ และสัมภาระเดินทางจากจุดเข้าเมืองไปยังบริเวณท่ีตรวจภายใน
เวลาไม่ช้ากว่า ๓๖ ชั่วโมงภายหลังการมาถึง ณ จุดเข้าเมือง หากไม่มีการตกลงเวลาเป็นอย่างอ่ืนภายในกรอบ
เวลาที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๕๗ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ 
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๕๕. คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะใช้อุปกรณ์ค้นหาต าแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการรับรองแล้ว เพื่อยืนยันว่าบริเวณที่
ตนถูกส่งไปนั้นตรงกันกับบริเวณที่ตรวจที่ได้ระบุไว้ในอาณัติการตรวจ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องช่วยเหลือคณะ
ผู้ตรวจในงานนี้ด้วย 
 

อี. การด าเนินการตรวจ 
กฎทั่วไป 
๕๖. คณะผู้ตรวจจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาและพิธีสารนี้ 
๕๗. คณะผู้ตรวจจะต้องเริ่มกิจกรรมการตรวจของตนในบริเวณที่ตรวจนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่ไม่ว่า
กรณีใดก็ตามจะต้องเริ่มภายในเวลาไม่ช้ากว่า ๗๒ ชั่วโมงภายหลังการมาถึง ณ จุดเข้าเมือง 
๕๘. กิจกรรมของคณะผู้ตรวจจะต้องเตรียมการในลักษณะที่ให้ความม่ันใจว่าการปฏิบัติตามหน้าที่เป็นไปอย่าง
ทันกาลและมีประสิทธิผล โดยก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจและการรบกวนบริเวณที่ตรวจให้
น้อยที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ 
๕๙. ในกรณีที่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจได้รับการร้องขอจากคณะผู้ตรวจให้จัดให้มีอุปกรณ์ใดพร้อมส าหรับใช้ในบริเวณ
ที่ตรวจ  ตามก าหนดในวรรค ๔๓ (อี) ของพิธีสารส่วนที่ ๒ หรือในระหว่างการตรวจ  รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้อง
ยินยอมปฏิบัติตามค าร้องขอนั้นในขอบเขตท่ีตนสามารถท าได้ 
๖๐. นอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว ในระหว่างการตรวจ ณ ที่ตั้ง คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิและพันธกรณี ดังนี้ 

(เอ) สิทธิที่จะก าหนดว่าการตรวจจะด าเนินการไปอย่างไรโดยให้สอดคล้องกับอาณัติการตรวจและโดย
ให้ค านึงถึงขั้นตอนใดที่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจได้ด าเนินการไปแล้วที่สอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เข้าถึงโดยมีการจัดการ 
(บี ) สิทธิที่จะปรับเปลี่ยนแผนการตรวจตามความจ าเป็น เพ่ือประกันการด าเนินการตรวจที่มี
ประสิทธิผล 
(ซี) พันธกรณีท่ีจะค านึงถึงข้อเสนอแนะและการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจที่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจแนะน า 
(ดี) สิทธิที่จะร้องขอความกระจ่างในเรื่องท่ียังคลุมเครือซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการตรวจ 
(อี) พันธกรณีที่จะใช้เฉพาะเทคนิคเหล่านั้นตามที่ระบุไว้ในวรรค ๖๙ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ เท่านั้น และ
ละเว้นจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ  คณะผู้ตรวจจะต้องรวบรวมและ
จัดท าเอกสารข้อเท็จจริงเช่นว่าที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ แต่จะต้องไม่แสวงหาหรือ
จัดท าเอกสารข้อสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับความมุ่งประสงค์นั้น พัสดุใดที่ได้รวบรวมไว้และ
ภายหลังพบว่าไม่เก่ียวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจจะต้องถูกส่งคืนให้แก่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจ 
(เอฟ) พันธกรณีที่จะค านึงถึงและน าข้อมูลและค าอธิบายลักษณะของเหตุการณ์อันเป็นที่มาของค าร้อง
ขอที่จัดให้โดยรัฐภาคีผู้ถูกตรวจซึ่งได้จากเครือข่ายเฝ้าตรวจแห่งชาติของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจและจากแหล่ง
อ่ืนรวมไว้ในรายงานของคณะผู้ตรวจ 
(จี) พันธกรณีที่จะจัดส าเนาข้อสนเทศและข้อมูลที่รวบรวมได้ในบริเวณที่ตรวจให้แก่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจ
เมื่อรัฐภาคีผู้ถูกตรวจร้องขอ และ 
(ไอ) พันธกรณีที่จะเคารพความลับ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุขของรัฐภาคี
ผู้ถูกตรวจ 

๖๑. นอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว ระหว่างการตรวจ ณ ที่ตั้ง รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิและพันธกรณี 
ดังนี้ 
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(เอ) สิทธิที่จะท าการเสนอแนะแก่คณะผู้ตรวจในเวลาใดก็ได้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจที่
อาจมีได้ 
(บี) สิทธิและพันธกรณีท่ีจะจัดให้มีผู้แทนเพ่ือติดต่อประสานงานกับคณะผู้ตรวจ 
(ซี ) สิทธิที่จะให้มีผู้แทนร่วมไปกับคณะผู้ตรวจระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ตรวจและ
สังเกตการณ์กิจกรรมการตรวจทั้งปวงที่คณะผู้ตรวจด าเนินการ แต่การใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องไม่
ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ตรวจ 
(ดี) สิทธิที่จะให้ข้อสนเทศเพ่ิมเติมและร้องขอให้มีการรวบรวมและจัดท าเอกสารข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมที่รัฐ
ภาคีผู้ถูกตรวจเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการตรวจ 
(อี) สิทธิที่จะตรวจสอบผลิตผลที่เกี่ยวกับการบันทึกภาพและการวัดทั้งปวงรวมถึงบรรดาตัวอย่าง และ
สิทธิที่จะเก็บไว้ซึ่งภาพใดหรือส่วนของภาพนั้นที่แสดงถึงที่ตั้งที่ไม่พึงเปิดเผยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่ง
ประสงค์ของการตรวจนั้น รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะได้รับส าเนาคู่ฉบับของผลิตผลเกี่ยวกับการ
บันทึกภาพและการวัดทั้งปวง รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะเก็บไว้ซึ่งภาพต้นฉบับและผลิตผล
เกี่ยวกับการบันทึกภาพรุ่นแรก และมีสิทธิที่จะเก็บภาพหรือส่วนของภาพดังกล่าวไว้ในอาณาเขตของตน
ภายใต้ตราประทับร่วม  รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะให้ช่างภาพของตนบันทึกภาพนิ่ง/วิดีทัศน์
ตามท่ีคณะผู้ตรวจร้องขอ มิฉะนั้น สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นเอง 
(เอฟ) สิทธิที่จะให้ข้อมูลและค าอธิบายถึงลักษณะของเหตุการณ์ที่ได้จากเครือข่ายเฝ้าตรวจแห่งชาติของ
ตนและจากแหล่งอ่ืนอันเป็นที่มาของค าร้องขอแก่คณะผู้ตรวจ และ 
(จี) พันธกรณีที่จะให้ความกระจ่างเช่นว่าเท่าที่จ าเป็นแก่คณะผู้ตรวจเพ่ือขจัดความคลุมเครือใดซึ่งอาจ
เกดิขึ้นระหว่างการตรวจ 

 
การสื่อสาร 
๖๒. สมาชิกของคณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันและกับส านักเลขาธิการทางวิชาการได้
ตลอดเวลาระหว่างการตรวจ ณ ที่ตั้ง  เพ่ือความมุ่งประสงค์นี้ สมาชิกของคณะผู้ตรวจอาจใช้อุปกรณ์ของตนที่
ได้รับการอนุมัติและรับรองแล้วอย่างถูกต้อง โดยได้รับความยินยอมจากรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ ในกรณีท่ีรัฐภาคีผู้ถูก
ตรวจไม่ได้จัดให้สมาชิกของคณะผู้ตรวจเข้าถึงการสื่อสารโทรคมนาคมอ่ืน 
 
ผู้สังเกตการณ์ 
๖๓. ตามข้อ ๔ วรรค ๖๑ ของสนธิสัญญา รัฐภาคีผู้ร้องขอจะต้องติดต่อประสานงานกับส านักเลขาธิการทาง
วิชาการเกี่ยวกับการมาถึงของผู้สังเกตการณ์ ณ จุดเข้าเมืองหรือจุดฐานปฏิบัติการเดียวกันกับคณะผู้ตรวจ
ภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลกับการมาถึงของคณะผู้ตรวจ 
๖๔. ผู้สังเกตการณ์จะต้องมีสิทธิที่จะสื่อสารกับสถานทูตของรัฐภาคีผู้ร้องขอที่ตั้งอยู่ในรัฐภาคีผู้ถูกตรวจได้
ตลอดระยะเวลาการตรวจ หรือกับรัฐภาคีผู้ร้องขอเองในกรณีที่ไม่มีสถานทูต 
๖๕. ผู้สังเกตการณ์จะต้องมีสิทธิที่จะมาถึงบริเวณที่ตรวจ และมีสิทธิที่จะเข้าถึงและอยู่ในบริเวณที่ตรวจเท่าที่
รัฐภาคีผู้ถูกตรวจอนุญาต 
๖๖. ผู้สังเกตการณ์จะต้องมีสิทธิที่จะให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้ตรวจตลอดระยะเวลาการตรวจ 
๖๗. ตลอดระยะเวลาการตรวจ คณะผู้ตรวจจะต้องแจ้งให้ผู้สังเกตการณ์ทราบอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตรวจและผลการตรวจนั้น 
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๖๘. ตลอดระยะเวลาการตรวจ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องจัดหาหรือจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
ส าหรับผู้สังเกตการณ์ เช่นเดียวกับที่คณะผู้ตรวจได้อุปโภคตามที่ได้อธิบายไว้ในวรรค ๑๑ ของพิธีสารส่วนที่ ๒  
ให้รัฐภาคีผู้ร้องขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวกับการพ านักของผู้สังเกตการณ์ในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้
ถูกตรวจ 
 
กิจกรรมและเทคนิคการตรวจ 
๖๙. คณะผู้ตรวจอาจด าเนินการและใช้เทคนิคตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงโดยมีการจัดการเกี่ยวกับการ
จัดเก็บ การจัดการและการวิเคราะห์สารตัวอย่าง และเก่ียวกับการบินตรวจ ในกิจกรรมการตรวจ ดังต่อไปนี้ 

(เอ) การค้นหาต าแหน่งจากทางอากาศและที่พ้ืนผิวเพ่ือยืนยันเขตแดนของบริเวณที่ตรวจและก าหนด
พิกัดของบรรดาต าแหน่งที่ตั้งในบริเวณท่ีตรวจในการสนับสนุนกิจกรรมการตรวจ 
(บี) การสังเกตการณ์ด้วยสายตา ภาพจากวิดีทัศน์ ภาพนิ่ง และภาพหลายแถบสี รวมถึงการวัดรังสีย่าน
อินฟราเรด ที่ระดับพื้นผิวและใต้พ้ืนผิว และจากทางอากาศ เพ่ือค้นหาความผิดปกติหรือสิ่งแปลกปลอม 
(ซี) การวัดระดับกัมมันตภาพรังสีที่ระดับเหนือพ้ืนผิว ระดับพ้ืนผิว และระดับใต้พ้ืนผิว โดยใช้การเฝ้า
ตรวจรังสีแกมมาและการวิเคราะห์แบบแยกพลังงานจากทางอากาศ และที่ระดับพ้ืนผิวหรือระดับใต้
พ้ืนผิว เพื่อค้นหาและระบุความผิดปกติของการแผ่รังสี 
(ดี) การสุ่มเก็บสารตัวอย่างและการวิเคราะห์ของแข็ง ของเหลว และก๊ าซ ในสิ่งแวดล้อมจากระดับ
เหนือพ้ืนผิว ระดับพื้นผิวและระดับใต้พ้ืนผิวเพ่ือสืบหาความผิดปกติ 
(อี) การเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพโดยการดักรับสัญญาณที่เกิดขึ้นภายหลังการระเบิดเพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของบริเวณท่ีค้นหาและเพ่ือสนับสนุนการก าหนดลักษณะของเหตุการณ์ 
(เอฟ) การวัดการเคลื่อนไหวที่แท้จริงของแผ่นดินจากเสียงก้องและการส ารวจความสั่นสะเทือนของ
พิภพที่จ าลองขึ้นเพ่ือค้นหาและก าหนดต าแหน่งความผิดปกติที่อยู่ใต้ดิน รวมถึงในโพรงและในบริเวณที่
เป็นเศษวัสดุจ านวนมาก 
(จี) การท าแผนผังสนามแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วง การใช้เรดาร์ผ่านทะลุลงไปในพ้ืนดินและการวัดสภาพ
น าไฟฟ้าที่พ้ืนผิวและจากทางอากาศ ตามความเหมาะสม เพ่ือสืบหาความผิดปกติหรือสิ่งแปลกปลอม 
และ 
(เอช) การขุดเจาะเพ่ือให้ได้ตัวอย่างสารกัมมันตรังสี 

๗๐. ภายในเวลา ๒๕ วันภายหลังการอนุมัติให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งตามข้อ ๔ วรรค ๔๖ ของสนธิสัญญา คณะ
ผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะด าเนินกิจกรรมใดและใช้เทคนิคใดที่ได้ก าหนดไว้ในวรรค ๖๙ (เอ) ถึงวรรค ๖๙ (อี) 
ของพิธีสารส่วนที่ ๒ ภายหลังการอนุมัติให้มีความต่อเนื่องของการตรวจ ตามข้อ ๔ วรรค ๔๗ ของสนธิสัญญา  
คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะด าเนินกิจกรรมใดและใช้เทคนิคใดที่ได้ก าหนดไว้ในวรรค ๖๙ (เอ) ถึง วรรค ๖๙ 
(จี) ของพิธีสารส่วนที่ ๒ คณะผู้ตรวจจะต้องด าเนินการขุดเจาะภายหลังการอนุมัติจากคณะมนตรีบริหารตาม
ข้อ ๔ วรรค ๔๘ ของสนธิสัญญาแล้วเท่านั้น หากคณะผู้ตรวจร้องขอให้ขยายระยะเวลาการตรวจตามข้อ ๔ 
วรรค ๔๙  ของสนธิสัญญา คณะผู้ตรวจจะต้องระบุไว้ในค าร้องขอของตนว่าจะมีกิจกรรมและจะใช้เทคนิคใดที่
ก าหนดไว้ในวรรค ๖๙ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ ซึ่งตนมุ่งหมายที่จะด าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุอาณัติการ
ตรวจ 
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การบินตรวจ 
๗๑. คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะด าเนินการบินตรวจเหนือบริเวณที่ตรวจระหว่างการตรวจ ณ ที่ตั้ง เพ่ือ
ความมุ่งประสงค์ที่จะให้คณะผู้ตรวจมีข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและต าแหน่งโดยทั่วไปของบริเวณที่ตรวจการ
ก าหนดต าแหน่งที่ตั้งให้แคบลงและเหมาะสมที่สุดส าหรับการตรวจภาคพ้ืน และการอ านวยความสะดวกในการ
รวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริง โดยใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในวรรค ๗๙ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ 
๗๒. การบินตรวจจะต้องด าเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ระยะเวลารวมทั้งหมดของการบิน
ตรวจเหนือบริเวณที่ตรวจจะต้องไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง 
๗๓. การบินตรวจเพ่ิมเติมที่ใช้อุปกรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๗๙ และวรรค ๘๐ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ อาจ
ด าเนินการภายใต้ความตกลงของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ 
๗๔. บริเวณท่ีการบินตรวจครอบคลุมไปถึงนั้นจะต้องไม่ขยายออกไปเกินกว่าบริเวณท่ีก าหนดให้ตรวจ 
๗๕. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะก าหนดข้อจ ากัดหรือข้อห้าม ในกรณียกเว้นและด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง
อันสมเหตุสมผล เกี่ยวกับการบินตรวจในที่ตั้งที่ไม่พึงเปิดเผยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ
นั้น  ข้อจ ากัดอาจเกี่ยวข้องกับระยะสูงที่ท าการบิน จ านวนครั้งที่บินผ่านและบินวน ห้วงเวลาของการลอยตัว
เหนือบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ประเภทของอากาศยาน จ านวนของผู้ตรวจบนอากาศยาน และประเภทของการ
วัดหรือการสังเกตการณ์ หากคณะผู้ตรวจพิจารณาว่าข้อจ ากัดหรือข้อห้ามเกี่ยวกับการบินตรวจในที่ตั้งที่ไม่พึง
เปิดเผยอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุอาณัติของตน รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางอย่าง
สมเหตุสมผลเพ่ือจัดให้มีทางเลือกอ่ืนในการตรวจ 
๗๖. การบินตรวจจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการบินที่ยื่นไว้และได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตาม
กฎและข้อบังคับการบินของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ  ส่วนข้อบังคับด้านนิรภัยการบินของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้อง
ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดการปฏิบัติการบินทั้งปวง 
๗๗. โดยปกติ การลงจอดระหว่างการบินตรวจทั้งปวงควรจะได้รับอนุญาตเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการพัก
เครื่องหรือเติมเชื้อเพลิงเท่านั้น 
๗๘. การบินตรวจจะต้องด าเนินการที่ระยะสูงตามที่คณะผู้ตรวจร้องขอที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการ สภาพทัศนวิสัย และรวมถึงวิธีการบินและข้อบังคับด้านความปลอดภัยของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจและ
สิทธิของตนที่จะป้องกันข้อสนเทศที่ไม่พึงเปิดเผยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ การบิน
ตรวจจะต้องด าเนินการที่ระยะสูงได้สูงสุดไม่เกิน ๑,๕๐๐ เมตรเหนือพ้ืนผิว 
๗๙. ส าหรับการบินตรวจที่ได้ด าเนินการตามก าหนดในวรรค ๗๑ และวรรค ๗๒ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ คณะ
ผู้ตรวจอาจใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้บนอากาศยาน 

(เอ) กล้องส่องทางไกลแบบสองตา 
(บี) อุปกรณ์ค้นหาต าแหน่งที่ตั้งโดยการดักรับสัญญาณ 
(ซี) กล้องถ่ายวิดีทัศน์ และ 
(ดี) กล้องถ่ายภาพนิ่งชนิดถือได้ด้วยมือ 

๘๐. ส าหรับการบินตรวจเพ่ิมเติมใดที่ด าเนินการตามก าหนดในวรรค ๗๓ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ บรรดาผู้ตรวจ
บนอากาศยานอาจใช้อุปกรณ์ท่ีเคลื่อนย้ายได้ซึ่งติดตั้งได้โดยง่ายอีกด้วย เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(เอ) จับภาพหลายแถบสี (รวมถึงย่านอินฟราเรด) 
(บี) วัดรังสีแกมมาแบบแยกพลังงาน และ 
(ซี) ท าแผนที่สนามแม่เหล็ก 
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๘๑. การบินตรวจจะต้องด าเนินการโดยใช้อากาศยานแบบปีกตรึงหรือปีกหมุนที่บินค่อนข้างช้า อากาศยานนั้น
จะต้องท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของพ้ืนผิวด้านล่างได้กว้างและไม่มีสิ่งบดบัง 
๘๒. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิจัดให้มีลูกเรือและอากาศยานของตนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามความ
เหมาะสมที่เป็นไปตามข้อก าหนดทางวิชาการของคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้ตรวจ มิฉะนั้นส านัก
เลขาธิการทางวิชาการจะเป็นผู้จัดหรือเช่าอากาศยานให้ 
๘๓. หากส านักเลขาธิการทางวิชาการเป็นผู้จัดหรือเช่าอากาศยานให้ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิตรวจสอบ
อากาศยานนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่าอากาศยานดังกล่าวได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจที่ได้รับอนุมัติแล้ว การตรวจสอบเช่น
ว่าจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในกรอบเวลาที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๕๗ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ 
๘๔. บนอากาศยานจะต้องประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 

(เอ) ลูกเรือบนเครื่องบินจ านวนน้อยที่สุดที่สอดคล้องกับการปฏิบัติการอย่างปลอดภัยของอากาศยาน
นั้น 
(บี) สมาชิกของคณะผู้ตรวจจ านวนไม่เกินสี่คน 
(ซี) ผู้แทนของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจจ านวนไม่เกินสองคน 
(ดี) ผู้สังเกตการณ์หนึ่งคน หากมี ภายใต้การเห็นชอบของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ และ 
(อี) ล่ามหนึ่งคน หากจ าเป็น 

๘๕. ระเบียบปฏิบัติของการบินตรวจจะต้องแจงรายละเอียดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
 
การเข้าถึงโดยมีการจัดการ 
๘๖. คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะเข้าถึงในบริเวณท่ีตรวจตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาและพิธีสารนี้ 
๘๗. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องจัดให้มีการเข้าถึงภายในบริเวณที่ตรวจตามกรอบเวลาที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๕๗ 
ของพิธีสารส่วนที่ ๒ 
๘๘. ตามก าหนดในข้อ ๔ วรรค ๕๗ ของสนธิสัญญา และวรรค ๘๖ ข้างต้น สิทธิและพันธกรณีของรัฐภาคีผู้ถูก
ตรวจ จะต้องรวมถึงสิทธิและพันธกรณี ดังนี้ 

(เอ) สิทธิที่จะใช้มาตรการป้องกันสถานที่ตั้งและต าแหน่งที่ตั้งท่ีไม่พึงเปิดเผยตามพิธีสารนี้ 
(บี) พันธกรณีที่จะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางอย่างสมเหตุสมผลเพื่อสนองข้อก าหนดของอาณัติการ
ตรวจผ่านทางเลือกอ่ืน เมื่อการเข้าถึงถูกจ ากัดภายในบริเวณที่ตรวจ การหาข้อยุติของข้อสอบถามใดที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจในด้านหนึ่งหรือมากกว่านั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือรบกวนการ
ด าเนินการของคณะผู้ตรวจในการตรวจด้านอื่น และ 
(ซี) สิทธิที่จะท าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการเข้าถึงใดของคณะผู้ตรวจโดยค านึงถึงพันธกรณีของ
ตนภายใต้สนธิสัญญานี้และบทบัญญัติเก่ียวกับการเข้าถึงโดยมีการจัดการ 

๘๙. ตามก าหนดในข้อ ๔ วรรค ๕๗ (บี) ของสนธิสัญญาและวรรค ๘๘ (เอ) ข้างต้น รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมี
สิทธิทั่วบริเวณที่ตรวจในการใช้มาตรการป้องกันสถานที่ตั้งและต าแหน่งที่ตั้งที่ไม่พึงเปิดเผยและป้องกันการ
เปิดเผยข้อสนเทศที่เป็นความลับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ นอกเหนือจากประการอ่ืน
แล้ว มาตรการเช่นว่า อาจรวมถึงมาตรการ ดังนี้ 

(เอ) การปกปิดสิ่งที่แสดงไว้ คลังพัสดุ และอุปกรณ์ท่ีไม่พึงเปิดเผย 
(บี) การจ ากัดการวัดกัมมันตภาพรังสีของนิวไคลด์กัมมันตรังสีและการแผ่รังสีทางนิวเคลียร์ เพ่ือบ่งชี้ว่า
มีหรือไม่มีชนิดและพลังงานของการแผ่รังสีเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ 
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(ซี) การจ ากัดการน าไปหรือการวิเคราะห์สารตัวอย่างเพ่ือบ่งชี้ว่ามีหรือไม่มีสารกัมมันตรังสีหรือผลิตผล
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ 
(ดี) การจัดการให้เข้าถึงบรรดาอาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนตามวรรค ๙๐ และวรรค ๙๑ ของพิธีสารส่วนที่ 
๒ และ 
(อี) การประกาศที่ตั้งท่ีหวงห้ามการเข้าถึงตามวรรค ๙๒ ถึง วรรค ๙๖ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ 

๙๐. การเข้าถึงบรรดาอาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนจะต้องชะลอไว้จนกระทั่งภายหลังการอนุมัติความต่อเนื่องของ
การตรวจ ณ ที่ตั้ง ตามข้อ ๔ วรรค ๔๗ ของสนธิสัญญา ยกเว้นส าหรับการเข้าถึงบรรดาอาคารและสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนที่ปกคลุมทางเข้าไปสู่เหมืองแร่ พ้ืนที่ขุดเจาะอ่ืน หรือถ้ าขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทาง อ่ืน  
ส าหรับบรรดาอาคารและสิ่งก่อสร้างเช่นว่า คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิเฉพาะในการผ่านตามที่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจ
ก าหนดเพื่อที่จะเข้าถึงเหมืองแร่ ถ้ า หรือพ้ืนที่ขุดเจาะอ่ืนเช่นว่าเท่านั้น  
๙๑. ภายหลังการอนุมัติความต่อเนื่องของการตรวจตามข้อ ๔ วรรค ๔๗ ของสนธิสัญญา หากคณะผู้ตรวจ
แสดงอย่างน่าเชื่อถือให้รัฐภาคีผู้ถูกตรวจเข้าใจว่า การเข้าถึงบรรดาอาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืนนั้นจ าเป็นต่อการ
ท าให้อาณัติการตรวจบรรลุผล และกิจกรรมที่จ าเป็นซึ่งได้รับมอบอ านาจในอาณัตินั้นไม่สามารถด าเนินการ
จากภายนอกได้ คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิเข้าถึงบรรดาอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนเช่นว่า หัวหน้าคณะผู้ตรวจ
จะต้องร้องขอการเข้าถึงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เฉพาะเจาะจงพร้อมทั้งแสดงความมุ่งประสงค์ของการเข้าถึง
เช่นว่า จ านวนที่แน่นอนของผู้ตรวจและรวมถึงกิจกรรมที่มุ่งหมายไว้ แบบวิธีในการเข้าถึงจะต้องอยู่ภายใต้การ
เจรจาตกลงกันระหว่างคณะผู้ตรวจกับรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิก าหนดข้อจ ากัดหรือ
ข้อห้าม ในกรณียกเว้นและด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงอันสมเหตุสมผล เกี่ยวกับการเข้าถึงบรรดาอาคารและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
๙๒. เมื่อมีการประกาศที่ตั้งที่หวงห้ามการเข้าถึงตามก าหนดในวรรค ๘๙ (อี) ของพิธีสารส่วนที่ ๒ พ้ืนที่ของ
ที่ตั้งเช่นว่าแต่ละแห่งจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า ๔ ตารางกิโลเมตร  รัฐภาคีผู้ถูกตรวจมีสิทธิประกาศพ้ืนที่ของ
บรรดาที่ตั้งที่หวงห้ามการเข้าถึงได้ถึง ๕๐ ตารางกิโลเมตร  หากมีการประกาศที่ตั้งที่หวงห้ามการเข้าถึง
มากกว่าหนึ่งแห่ง ที่ตั้งเช่นว่าแต่ละแห่งจะต้องมีพ้ืนที่แยกออกจากกันด้วยระยะห่างอย่างน้อย ๒๐ เมตร  ที่ตั้ง
ที่หวงห้ามการเข้าถึงแต่ละแห่งจะต้องมีเขตท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
๙๓. ขนาด ต าแหน่งที่ตั้ง และเขตของที่ตั้งท่ีหวงห้ามการเข้าถึงจะต้องแสดงต่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจภายในเวลา
ไม่ช้ากว่าเวลาที่คณะผู้ตรวจแสวงหาการเข้าถึงต าแหน่งที่ตั้งที่มีที่ตั้งเช่นว่าตั้งอยู่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
๙๔. คณะผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะจัดตั้งอุปกรณ์และด าเนินการตามขั้นตอนอ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือด าเนินการตรวจ
ของตนไปจนถึงเขตของที่ตั้งท่ีหวงห้ามการเข้าถึง 
๙๕. คณะผู้ตรวจจะต้องได้รับอนุญาตให้สังเกตการณ์ที่โล่งทั้งปวงภายในที่ตั้งที่หวงห้ามการเข้าถึงจากเขตของ
ที่ตั้งนั้นด้วยสายตา 
๙๖. คณะผู้ตรวจจะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือท าให้อาณัติการตรวจบรรลุผลจาก
ภายนอกท่ีตั้งที่ได้ประกาศหวงห้ามการเข้าถึงก่อนที่จะร้องขอการเข้าถึงในที่ตั้งเช่นว่า  หากเมื่อใดก็ตามที่คณะ
ผู้ตรวจแสดงอย่างน่าเชื่อถือให้รัฐภาคีผู้ถูกตรวจเข้าใจว่าบรรดากิจกรรมที่จ าเป็นที่ได้รับมอบอ านาจไว้ในอาณัติ
การตรวจไม่สามารถด าเนินการได้จากภายนอก และการเข้าถึงท่ีตั้งที่หวงห้ามการเข้าถึงนั้นจ าเป็นต่อการท าให้
อาณัติการตรวจบรรลุผล สมาชิกของคณะผู้ตรวจจ านวนหนึ่งจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเพ่ือท างานที่จ าเป็น
ให้ส าเร็จภายในที่ตั้งนั้น รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิปกปิดหรือมิฉะนั้นมีสิทธิป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่พึงเปิดเผย 
สิ่งของ และพัสดุที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมุ่งประสงค์ของการตรวจ จ านวนของผู้ตรวจจะต้องคงไว้ที่จ านวนต่ าสุด
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เท่าที่จ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจนั้นให้เสร็จสมบูรณ์  แบบวิธีส าหรับการเข้าถึงเช่นว่า
จะต้องอยู่ภายใต้การเจรจาตกลงกันระหว่างคณะผู้ตรวจกับรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ 
 
การจัดเก็บ การจัดการและการวิเคราะห์สารตัวอย่าง 
๙๗. ภายใต้วรรค ๘๖ ถึงวรรค ๙๖ และวรรค ๙๘ ถึงวรรค ๑๐๐ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ คณะผู้ตรวจจะต้องมี
สิทธิที่จะจัดเก็บและย้ายสารตัวอย่างที่เก่ียวข้องออกจากบริเวณที่ตรวจ 
๙๘. คณะผู้ตรวจจะต้องวิเคราะห์สารตัวอย่าง ณ ที่ตั้ง เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้  ผู้แทนของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ
จะต้องมีสิทธิอยู่ด้วยเมื่อมีการวิเคราะห์สารตัวอย่าง ณ ที่ตั้ง เมื่อมีค าร้องขอจากคณะผู้ตรวจ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจ
จะต้องให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์สารตัวอย่าง ณ ที่ตั้ง ตามระเบียบปฏิบัติที่ได้ตกลงกันแล้ว คณะ
ผู้ตรวจจะต้องมีสิทธิที่จะส่งต่อสารตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการที่องค์การก าหนดเพ่ือการวิเคราะห์นอกที่ ตั้ง
เฉพาะในกรณีที่คณะผู้ตรวจแสดงให้เข้าใจว่าการวิเคราะห์สารตัวอย่างที่จ าเป็นเหล่านั้นไม่สามารถด าเนินการ 
ณ ที่ตั้งได ้
๙๙. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิเก็บส่วนของสารตัวอย่างทั้งปวงที่เก็บได้เมื่อมีการวิเคราะห์สารตัวอย่าง 
และอาจรับสารตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกัน 
๑๐๐. รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องมีสิทธิร้องขอให้ส่งคืนสารตัวอย่างหรือส่วนของสารตัวอย่างใดที่ไม่ได้ใช้ 
๑๐๑. บรรดาห้องปฏิบัติการที่ก าหนดไว้จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ทางเคมีและทางกายภาพของสารตัวอย่าง
ที่ส่งต่อไปเพ่ือการวิเคราะห์นอกที่ตั้ง  รายละเอียดของการวิเคราะห์เช่นว่าจะต้องแสดงไว้อย่างครบถ้วนใน
คู่มือปฏิบัติงานส าหรับการตรวจ ณ ที่ตั้ง 
๑๐๒. ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องมีความรับผิดชอบหลักในความปลอดภัย ความคงสภาพเดิม และการเก็บรักษา
ของสารตัวอย่าง และในการประกันว่าจะมีการรักษาความลับของสารตัวอย่างที่ส่งต่อไปเพ่ือท าการวิ เคราะห์
นอกที่ตั้ง ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องกระท าการดังกล่าวตามระเบียบปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการ
ตรวจ ณ ที่ตั้ง  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องด าเนินการดังนี้ไม่ว่าในกรณีใด 

(เอ) วางระบอบท่ีเข้มงวดเพื่อควบคุมการจัดเก็บ การจัดการ การขนส่งและการวิเคราะห์สารตัวอย่าง 
(บี) รับรองห้องปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ให้ท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 
(ซี) ดูแลอุปกรณ์และระเบียบปฏิบัติของห้องปฏิบัติการที่ก าหนดไว้เหล่านี้และรวมถึงอุปกรณ์วิเคราะห์
เคลื่อนที่และระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(ดี) เฝ้าตรวจการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ
เหล่านี้และที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และระเบียบปฏิบัติ และ 
(อี) คัดเลือกห้องปฏิบัติการจากบรรดาห้องปฏิบัติการที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะให้ท าการวิเคราะห์หรือท า
หน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการสืบหาที่เฉพาะเจาะจง 

๑๐๓. เมื่อต้องท าการวิเคราะห์นอกที่ตั้ง จะต้องวิเคราะห์สารตัวอย่างในห้องปฏิบัติการที่ก าหนดไว้อย่างน้อย
ที่สุดสองแห่ง  ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องท าให้มั่นใจว่ากระบวนการวิเคราะห์ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว  
บรรดาสารตัวอย่างดังกล่าวจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของส านักเลขาธิการทางวิชาการ  และสารตัวอย่าง
หรือส่วนของสารตัวอย่างใดที่ไม่ได้ใช้จะต้องส่งคืนส านักเลขาธิการทางวิชาการ 
๑๐๔. ส านักเลขาธิการทางวิชาการจะต้องรวบรวมผลการวิเคราะห์สารตัวอย่างในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับความมุ่งประสงค์ของการตรวจนั้น  ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องส่งผลการวิเคราะห์เช่นว่าใดผ่านไปยังรัฐภาคีผู้
ถูกตรวจโดยพลันเพื่อการให้ข้อคิดเห็น ตามก าหนดในข้อ ๔ วรรค ๖๓ ของสนธิสัญญา และหลังจากนั้นส่งผ่าน
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ไปยังคณะมนตรีบริหารและรัฐภาคีอ่ืนทั้งปวง  และจะต้องรวมถึงข้อสนเทศที่แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์
และวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 
 
การด าเนินการตรวจในบริเวณที่อยู่นอกเหนือเขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐใด 
๑๐๕. ในกรณีของการตรวจ ณ ที่ตั้งในบริเวณที่อยู่นอกเหนือเขตอ านาจหรือการควบคุมของ รัฐใด  
ผู้อ านวยการใหญ่จะต้องปรึกษาหารือกับบรรดารัฐภาคีที่เหมาะสมและตกลงกันในเรื่องจุดเดินทางผ่านหรือจุด
ฐานปฏิบัติการใดเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางถึงบริเวณที่ตรวจโดยเร็วของคณะผู้ตรวจ 
๑๐๖. รัฐภาคีที่มีจุดเดินทางผ่านหรือจุดฐานปฏิบัติการใดตั้งอยู่ในอาณาเขตของตนจะต้องช่วยเหลือในการ
อ านวยความสะดวกในการตรวจเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงการขนส่งคณะผู้ตรวจ สัมภาระและอุปกรณ์ไปยัง
บริเวณที่ตรวจ  ตลอดจนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ระบุไว้ในวรรค ๑๑ ของพิธีสาร
ส่วนที่ ๒ องค์การจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดข้ึนคืนให้แก่รัฐภาคีท่ีให้ความช่วยเหลือ 
๑๐๗. ภายใต้การอนุมัติของคณะมนตรีบริหาร ผู้อ านวยการใหญ่อาจเจรจาตกลงกันกับบรรดารัฐภาคีถึงข้อ 
ตกลงที่ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือในกรณีที่การตรวจ ณ ที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีอยู่นอกเหนือเขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐใด 
๑๐๘. ในกรณีที่รัฐภาคีหนึ่งหรือมากกว่านั้นได้ด าเนินการสืบสวนเหตุการณ์ที่คลุมเครือในบริเวณที่อยู่
นอกเหนือเขตอ านาจหรือการควบคุมของรัฐใดก่อนที่จะมีค าร้องขอให้มีการตรวจ ณ ที่ตั้งในบริเวณนั้น คณะ
มนตรีบริหารอาจน าผลใดของการสืบสวนเช่นว่ามาสู่ การพิจารณาหารือของตนตามก าหนดในข้อ ๔ ของ
สนธิสัญญา 
 
ระเบียบปฏิบัติหลังการตรวจ 
๑๐๙. เมื่อมีข้อสรุปผลการตรวจ คณะผู้ตรวจจะต้องประชุมกับผู้แทนของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจเพ่ือทบทวนผลการ
ค้นพบเบื้องต้นของคณะผู้ตรวจและเพ่ือท าความกระจ่างในเรื่องใดที่คลุมเครือ คณะผู้ตรวจจะต้ องจัดผลการ
ค้นพบเบื้องต้นเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบมาตรฐานพร้อมกับรายการสารตัวอย่างใดและพัสดุอ่ืนที่ได้
น ามาจากบริเวณที่ตรวจตามก าหนดในวรรค ๙๘ ของพิธีสารส่วนที่ ๒ ให้แก่ผู้แทนของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจ 
หัวหน้าคณะผู้ตรวจจะต้องลงนามในเอกสารนั้นและผู้แทนของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องลงนามร่วมในเอกสาร
นั้นด้วยเพื่อแสดงว่าตนได้รับทราบสาระของเอกสารนั้นแล้ว  การประชุมนั้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาไม่
ช้ากว่า ๒๔ ชั่วโมงภายหลังการสรุปผลการตรวจ 
 
การเดินทางออกไป 
๑๑๐. เมื่อเสร็จสิ้นวิธีด าเนินการหลังการตรวจ คณะผู้ตรวจและผู้สังเกตการณ์จะต้องเดินทางออกจากอาณา
เขตของรัฐภาคีผู้ถูกตรวจให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รัฐภาคีผู้ถูกตรวจจะต้องท าทุกสิ่งภายใต้อ านาจของตนเพ่ือ
ช่วยเหลือ และเพ่ือประกันการด าเนินการอย่างปลอดภัยของคณะผู้ตรวจ ของอุปกรณ์ และของสัมภาระไปยัง
จุดออกเมือง จุดออกเมืองที่ใช้จะต้องเป็นจุดเดียวกับจุดเข้าเมือง เว้นแต่รัฐภาคีผู้ถูกตรวจและคณะผู้ตรวจ  
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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ส่วนที่ ๓ 
มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 

๑. ตามก าหนดในข้อ ๔ วรรค ๖๘ ของสนธิสัญญา แต่ละรัฐภาคีจะต้องแจ้ง บนพ้ืนฐานของความสมัครใจ ให้
ส านักเลขาธิการทางวิชาการทราบถึงการระเบิดทางเคมีใดที่ใช้วัตถุระเบิดที่มีขนาดแรงระเบิดเท่ากับหรือ
มากกว่าแรงระเบิดเทียบเท่าทีเอ็นทีขนาด ๓๐๐ เมตริกตันซึ่งจุดระเบิดแล้วในครั้งเดียว ณ ที่ใดก็ตามในอาณา
เขตของตน หรือ ณ ที่ใดก็ตามภายใต้เขตอ านาจหรือการควบคุมของตน  การแจ้งเช่นว่า หากเป็นไปได้ จะต้อง
กระท าล่วงหน้า และจะต้องรวมถึงรายละเอียดของต าแหน่งที่ตั้ง เวลา ปริมาณ และชนิดของระเบิดที่ใช้ 
ตลอดจนองค์ประกอบและความมุ่งประสงค์ของการระเบิด 
๒. บนพื้นฐานของความสมัครใจ แต่ละรัฐภาคีจะต้องจัดข้อสนเทศเก่ียวกับการใช้การระเบิดทางเคมีอ่ืนทั้งปวง
ในชาติของตนที่มีขนาดแรงระเบิดมากกว่าแรงระเบิดเทียบเท่าทีเอ็นทีขนาด ๓๐๐ เมตริกตัน ให้แก่ส านัก
เลขาธิการทางวิชาการโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายหลังสนธิสัญญานี้มีผลบังคับใช้แล้ว และจัดหาให้ทุก
ช่วงหนึ่งปีภายหลังปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว โดยเฉพาะรัฐภาคีจะต้องพยายามให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 

(เอ) ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจุดก าเนิดการระเบิด 
(บี) ลักษณะกิจกรรมที่ท าให้เกิดการระเบิดนั้น และลักษณะโดยทั่วไปและความถ่ีของการระเบิดเช่นว่า 
(ซี) รายละเอียดอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง หากมี และ 

ให้ความช่วยเหลือต่อส านักเลขาธิการทางวิชาการในการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับต้นก าเนิดของเหตุการณ์ใด
เช่นว่าที่ตรวจพบโดยระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
๓. บนพ้ืนฐานของความสมัครใจและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รัฐภาคีอาจเชิญบรรดาผู้แทนของส านักเลขาธิการ
ทางวิชาการหรือของรัฐภาคีอ่ืนเข้าเยี่ยมชมที่ตั้งภายในอาณาเขตของตนตามที่อ้างถึงในวรรค ๑ และวรรค ๒ 
ของพิธีสารส่วนที่ ๓ 
๔. เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการปรับเทียบระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ บรรดารัฐภาคีอาจติดต่อ
ประสานงานกับส านักเลขาธิการทางวิชาการเพ่ือด าเนินการการระเบิดทางเคมีเพ่ือปรับเทียบ  หรือเพ่ือให้
ข้อสนเทศที่เก่ียวข้องกับการระเบิดทางเคมีที่ได้วางแผนไว้เพ่ือความมุ่งประสงค์อ่ืน 
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ภาคผนวก ๑ แนบท้ายพิธีสาร 
 

ตาราง ๑-เอ 
รายช่ือสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพซึ่งเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายหลัก 

 
ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๑ อาร์เจนตินา พีแอลซีเอ 
พาโซ ฟลอเรส 

๔๐.๗ ต. ๗๐.๖ ต.ต. ๓-ซี 

๒ ออสเตรเลีย ดับเบิลยูอาร์เอ 
วาร์รามังกา, 

ดินแดนนอร์ทเทิร์น
เทร์ริทอรี 

๑๙.๙ ต. ๑๓๔.๓ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๓ ออสเตรเลีย เอเอสเออาร์ 
อลิส สปริง, 

ดินแดนนอร์ทเทิร์น
เทรร์ิทอรี 

๒๓.๗ ต. ๑๓๓.๙ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๔ ออสเตรเลีย เอสทีเคเอ 
สตีเฟนส์ ครีก, 

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 

๓๑.๙ ต. ๑๔๑.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๕ ออสเตรเลีย เอ็มเอดับเบิลยู 
มอสัน แอนตาร์

กติกา 

๖๗.๖ ต. 
 

๖๒.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๖ โบลิเวีย แอลพีเอแซด 
ลาปาซ 

๑๖.๓ ต. ๖๘.๑ ต.ต. ๓–ซี 

๗ บราซิล บีดีเอฟบี 
บราซิเลีย 

๑๕.๖ ต. ๔๘.๐ ต.ต. ๓–ซี 

๘ แคนาดา ยูแอลเอ็มซี 
ลัก ดู บอนเนต์ , 

รัฐแมนิโทบา 
 

๕๐.๒ น. ๙๕.๙ ต.ต. ๓–ซี 

๙ แคนาดา วายเคเอซี 
เยลโลว์ไนฟ์ 

ดินแดนนอร์ทเวสต์
เทร์ริทอรีส์ 

๖๒.๕ น. ๑๑๔.๖ ต.ต. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 



- ๕๓ - 
 

ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 
๑๐ แคนาดา เอสซีเอช 

เชฟเฟอร์วิล 
ควิเบก 

๕๔.๘ น. ๖๖.๘ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑ สาธารณรัฐ 
แอฟริกากลาง 

บีจีซีเอ 
บังกี 

๐๕.๒ น. ๑๘.๔ ต.อ. ๓–ซี 

๑๒ จีน เอชเอไอ 
ไฮลาร์ 

๔๙.๓ น. ๑๑๙.๗ ต.อ. ๓–ซี> 
ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๑๓ จีน แอลแซดเอช 
ลันซ ู

๓๖.๑ น. ๑๐๓.๘ ต.อ. ๓–ซี> 
ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๑๔ โคลอมเบีย เอกซ์เอสเอ 
เอล โรซัล 

๐๔.๙ น. ๗๔.๓ ต.ต. ๓–ซี 

๑๕ โกตดิวัวร์ ดีบีไอซี 
ดิมโบรโก 

๐๖.๗ น. ๐๔.๙ ต.ต. ๓–ซี 

๑๖ อียิปต์ แอลเอกซ์อีจี 
ลุกเซอร์ 

๒๖.๐ น. ๓๓.๐ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๑๗ ฟินแลนด์ เอฟไอเอ็นอีเอส 
ลาห์ติ 

๖๑.๔ น. ๒๖.๑ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๑๘ ฝรั่งเศส พีพีที 
ตาฮิตี 

๑๗.๖ ต. ๑๔๙.๖ ต.ต. ๓–ซี 

๑๙ เยอรมนี จีอีซ๒ี 
เฟรยุง 

๔๘.๙ น. 
 

๑๓.๗ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๒๐ ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด 
 

ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด 

๒๑ อิหร่าน 
(สาธารณรัฐอิสลาม) 

ทีเอชอาร์ 
เตหะราน 

๓๕.๘ น. ๕๑.๔ ต.อ. ๓–ซี 

๒๒ ญี่ปุ่น เอ็มเจเออาร์ 
มัตสุชิโร 

๓๖.๕ น. 
 

๑๓๘.๒ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๒๓ คาซัคสถาน เอ็มเอเค 
มาคันชิ 

๔๖.๘ น. ๘๒.๐ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๒๔ เคนยา เคเอ็มบีโอ 
กิริมัมโบโก 

๐๑.๑ ต. ๓๗.๒ ต.อ. ๓–ซี 
 

๒๕ มองโกเลีย เจเอวีเอ็ม 
ชาฟห์แลนท์ 

๔๘.๐ น. ๑๐๖.๘ ต.อ. ๓–ซี> 
ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๒๖ ไนเจอร์ 
 

ที่ตั้งใหม่ ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ๓–ซี> 
ชุดเครื่องมือตรวจวัด 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 
๒๗ นอร์เวย์ เอ็นเอโอ 

ฮามาร์ 
๖๐.๘ น. ๑๐.๘ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๒๘ นอร์เวย์ เออาร์เอโอ 
คาราสโจก 

๖๙.๕ น. ๒๕.๕ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๒๙ ปากีสถาน พีอาร์พีเค 
พารี 

๓๓.๗ น. ๗๓.๓ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๓๐ ปารากวัย ซีพียูพี 
วิลลา ฟลอริดา 

๒๖.๓ ต. ๕๗.๓ ต.ต. ๓–ซี 
 

๓๑ สาธารณรัฐเกาหลี เคเอสอาร์เอส 
วันยู 

๓๗.๕ น. ๑๒๗.๙ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 
 

๓๒ สหพันธรัฐรัสเซีย เคบีแซด 
คาบาซ 

๔๓.๗ น. ๔๒.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๓๓ สหพันธรัฐรัสเซีย แซดเอแอล 
ซาเลโซโว 

๕๓.๙ น. ๘๔.๘ ต.อ. ๓–ซี> 
ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๓๔ สหพันธรัฐรัสเซีย เอ็นอาร์ไอ 
โนริลสก์ 

๖๙.๐ น. ๘๘.๐ ต.อ. ๓–ซี 

๓๕ สหพันธรัฐรัสเซีย พีดีวาย 
เพเลดุย 

๕๙.๖ น. ๑๑๒.๖ ต.อ. ๓–ซี> 
ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๓๖ สหพันธรัฐรัสเซีย พีอีที 
เพโทรพาฟลอฟ 

คัมซัตสกี 

๕๓.๑ น. ๑๕๗.๘ ต.อ. ๓–ซี> 
ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๓๗ สหพันธรัฐรัสเซีย ยูเอสเค 
อุสซูริก 

๔๔.๒ น. ๑๓๒.๐ ต.อ. ๓–ซี> 
ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๓๘ ซาอุดีอาระเบีย ที่ตั้งใหม่ 
 

ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๓๙ แอฟริกาใต้ บีโอเอสเอ 
โบชอฟ 

๒๘.๖ ต. ๒๕.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๔๐ สเปน อีเอสดีซี 
ซันเซกา 

๓๙.๗ น. ๐๔.๐ ต.ต. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๔๑ ไทย ซีเอ็มทีโอ 
เชียงใหม่ 

๑๘.๘ น. ๙๙.๐ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๔๒ ตูนิเซีย ทีเอชเอ 
ทาลา 

๓๕.๖ น. ๐๘.๗ ต.อ. ๓–ซี 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 
๔๓ ตุรกี บีอาร์ทีอาร์ 

เบลบาชิ 
(ชุดเครื่องมือ

ตรวจวัดจะเปลี่ยน
สถานที่ 

ติดตั้งไปที่เคสกิน) 

๓๙.๙ น. 
 

๓๒.๘ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๔๔ เติร์กเมนิสถาน จีอีวายที 
อลิเบก 

๓๗.๙ น. ๕๘.๑ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๔๕ ยูเครน เอเคเอเอสจี 
มาลิน 

๕๐.๔ น. ๒๙.๑ ต.อ. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๔๖ สหรัฐอเมริกา แอลเจทีเอกซ์ 
ลาฮิตัส, 

มลรัฐเทกซัส 

๒๙.๓ น. ๑๐๓.๗ ต.ต. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๔๗ สหรัฐอเมริกา เอ็มเอ็นวี 
ไมนา, มลรัฐ

เนวาดา 

๓๘.๔ น. ๑๑๘.๒ ต.ต. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 
 
 

๔๘ สหรัฐอเมริกา พีไอดับเบิลยูวาย 
พิเนเดล, มลรัฐ

ไวโอมิง 

๔๒.๘ น. ๑๐๙.๖ ต.ต. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๔๙ สหรัฐอเมริกา อีแอลเอเค 
เอลสัน, 

มลรัฐอะแลสกา 

๖๔.๘ น. ๑๔๖.๙ ต.ต. ชุดเครื่องมือตรวจวัด 

๕๐ สหรัฐอเมริกา วีเอ็นดีเอ 
แวนดา, 

แอนตาร์กติกา 

๗๗.๕ ต. ๑๖๑.๙ ต.อ. ๓–ซี 

 
ค าชี้แจง : ๓-ซี>ชุดเครื่องมือตรวจวัด : แสดงว่าที่ตั้งสามารถเริ่มปฏิบัติงานในระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศเป็น

สถานีประเภทสามระนาบและสามารถยกระดับให้เป็นประเภทชุดเครื่องมือตรวจวัดในภายหลัง 
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
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ตารางท่ี ๑-บี 
รายช่ือสถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพซึ่งเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายสนับสนุน 

 
ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ

สถานี 
สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๑ อาร์เจนตินา ซีเอฟเอ 
โคโรเนล ฟอนตา

นา 

๓๑.๖ ต. ๖๘.๒ ต.ต. ๓–ซี 

๒ อาร์เจนตินา ยูเอสเอชเอ 
ยูชัวเอีย 

๕๕.๐ ต. ๖๘.๐ ต.ต. ๓–ซี 

๓ อาร์เมเนีย จีเอ็นไอ 
การ์นิ 

๔๐.๑ น. ๔๔.๗ ต.อ. ๓–ซี 

๔ ออสเตรเลีย ซีทีเอ 
ชาร์เตอร์ ทาว

เวอร์, 
รัฐควีนส์แลนด์ 

๒๐.๑ ต. ๑๔๖.๓ ต.อ. ๓–ซี 

๕ ออสเตรเลีย เอฟไอทีแซด 
ฟิซรอย ครอสซิ่ง, 
รัฐเวสเทิร์นออส

เตรเลีย 

๑๘.๑ ต. 
 

๑๒๕.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๖ ออสเตรเลีย เอ็นดับเบิลยูเอโอ 
นาร์โรจิน, 

รัฐเวสเทิร์นออส
เตรเลีย 

๓๒.๙ ต. ๑๑๗.๒ ต.อ. ๓–ซี 

๗ บังกลาเทศ ซีเอชที 
จิตตกอง 

๒๒.๔ น. ๙๑.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๘ โบลิเวีย เอสไอวี 
ซาน อิกนาซิโอ 

๑๖.๐ ต. 
 

๖๑.๑ ต.ต. ๓–ซี 

๙ บอตสวานา แอลบีทีบี 
โลบาทเซ 

๒๕.๐ ต. 
 

๒๕.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๑๐ บราซิล พีทีจีเอ 
พิททิงกา 

๐.๗ ต. 
 

๖๐.๐ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑ บราซิล อาร์จีเอ็นบี 
ริวกรังเดโดนอร์

เต 

๖.๙ ต. 
 

๓๗.๐ ต.ต. ๓–ซี 
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๑๒ แคนาดา เอฟอาร์บี 
อิคาลุต, ดินแดน
นอร์ทเวสต์เทร์ริ

ทอรีส์ 

๖๓.๗ น. ๖๘.๕ ต.ต. ๓–ซี 

๑๓ แคนาดา ดีแอลบีซี 
ดีส เลค, 
รัฐบริติช
โคลัมเบีย 

๕๘.๔ น. ๑๓๐.๐ ต.ต. ๓–ซี 

๑๔ แคนาดา เอสเอดีโอ 
ซาโดวา, 

รัฐออนตาริโอ 

๔๔.๘ น. ๗๙.๑ ต.ต. ๓–ซี 
 

 
๑๕ แคนาดา บีบีบ ี

เบลลา เบลลา, 
รัฐบริติช
โคลัมเบีย 

๕๒.๒ น. ๑๒๘.๑ ต.ต. ๓–ซี 

๑๖ แคนาดา เอ็มบีซี 
โมลด์ เบ , 

ดินแดนนอร์ท
เวสต์เทร์ริทอรีส์ 

๗๖.๒ น. ๑๑๙.๔ ต.ต. ๓–ซี 

๑๗ แคนาดา ไอเอ็นเค 
อินุวิก, ดินแดน 
นอร์ทเวสต์เทร์ริ

ทอรีส์ 

๖๘.๓ น. ๑๓๓.๕ ต.ต. ๓–ซี 

๑๘ ชิล ี อาร์พีเอ็น 
เกาะอีสเตอร์ 

๒๗.๒ ต. ๑๐๙.๔ ต.ต. ๓–ซี 

๑๙ ชิล ี แอลวีซี 
ลิมอน เวอร์เด 

๒๒.๖ ต. ๖๘.๙ ต.ต. ๓–ซี 

๒๐ จีน บีเจที 
ไบเจียฉวน 

๔๐.๐ น. ๑๑๖.๒ ต.อ. ๓–ซี 

๒๑ จีน เคเอ็มไอ 
คุนหมิง 

๒๕.๒ น. ๑๐๒.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๒๒ จีน เอสเอสอี 
เชชาน 

๓๑.๑ น. ๑๒๑.๒ ต.อ. ๓–ซี 
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๒๓ จีน เอกซ์เอเอ็น 
ซีอาน 

๓๔.๐ น. ๑๐๘.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๒๔ หมู่เกาะคุก อาร์เออาร์ 
ราโรตองกา 

๒๑.๒ ต. ๑๕๙.๘ ต.ต. ๓–ซี 

๒๕ คอสตาริกา เจทีเอส 
ลาส จันทาส 

เดอ อบังกาเรส 

๑๐.๓ น. ๘๕.๐ ต.ต. ๓–ซี 

๒๖ สาธารณรัฐเช็ก วีอาร์เอซี 
วรานอฟ 

๔๙.๓ น. ๑๖.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๒๗ เดนมาร์ก เอสเอฟเจ 
ซันเดร  สแตรม

ฟอร์ด, 
กรีนแลนด์ 

๖๗.๐ น. ๕๐.๖ ต.ต. ๓–ซี 

๒๘ จิบูตี เอทีดี 
อาร์ตา ทันเนล 

๑๑.๕ น. ๔๒.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๒๙ อียิปต์ เคอีจี 
คอตแทมยา 

๒๙.๙ น. ๓๑.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๓๐ เอธิโอเปีย เอฟยูอาร์ไอ 
ฟูรี 

๘.๙ น. ๓๘.๗ ต.อ. ๓–ซี 

๓๑ ฟิจิ เอ็มเอสวีเอฟ 
โมนาซาวู, วิติ 

เลวู 

๑๗.๘ ต. ๑๗๘.๑ ต.อ. ๓–ซี 
 

๓๒ ฝรั่งเศส เอ็นโอยูซี 
พอร์ต ลาเควเร, 
นิวแคลิโดเนีย 

๒๒.๑ ต. ๑๖๖.๓ ต.อ. ๓–ซี 

๓๓ ฝรั่งเศส เคโอจี 
คูร,ู เฟรนช์เกีย

นา 

๕.๒ น. ๕๒.๗ ต.ต. ๓–ซี 

๓๔ กาบอง บีเอเอ็มบี 
บอมเบย์ 

๑.๗ ต. ๑๓.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๓๕ เยอรมนี/
แอฟริกาใต้ 

สถานีเอสเอเอ็น
เออี, 

แอนตาร์กติกา 

๗๑.๗ ต. ๒.๙ ต.ต. ๓–ซี 
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๓๖ กรีซ ไอดีไอ 
อโนเกีย, เครส 

๓๕.๓ น. ๒๔.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๓๗ กัวเตมาลา อาร์ดีจี 
ราเบอร์ 

๑๕.๐ น. ๙๐.๕ ต.ต. ๓–ซี 

๓๘ ไอซ์แลนด์ บีโออาร์จี 
บอร์การ์เนส 

๖๔.๘ น. ๒๑.๓ ต.ต. ๓–ซี 

๓๙ ยังไม่ก าหนด 
 

ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด 

๔๐ อินโดนีเซีย พีเอซีไอ 
จีบีนอง, ชวา

ตะวันตก 

๖.๕ ต. 
 

๑๐๗.๐ ต.อ. ๓–ซี 

๔๑ อินโดนีเซีย เจเอวาย 
จายาปุระ, อี
เรียน จายา 

๒.๕ ต. ๑๔๐.๗ ต.อ. ๓–ซี 

๔๒ อินโดนีเซีย เอสดับเบิลยูไอ 
โซรอง, อีเรียน 

จายา 

๐.๙ ต. ๑๓๑.๓ ต.อ. ๓–ซี 

๔๓ อินโดนีเซีย พีเอสไอ 
พาราแพท, สุ

มาตรา 

๒.๗ น. ๙๘.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๔๔ อินโดนีเซีย เคเอพีไอ 
คับปัง สุลาเวสีใต้ 

๕.๐ ต. ๑๑๙.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๔๕ อินโดนีเซีย เคยูจี 
คูปัง, นุสาเต็งกา

รา 
ติมอร์ตะวันออก 

๑๐.๒ ต. ๑๒๓.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๔๖ อิหร่าน 
(สาธารณรัฐ

อิสลาม) 

เคอาร์เอ็ม 
เคอร์แมน 

๓๐.๓ น. ๕๗.๑ ต.อ. ๓–ซี 

๔๗ อิหร่าน 
(สาธารณรัฐ

อิสลาม) 

เอ็มเอสเอ็น 
มาสเจด-อี-โซเลย

แมน 

๓๑.๙ น. ๔๙.๓ ต.อ. ๓–ซี 

๔๘ อิสราเอล เอ็มบีเอช 
ไอลาธ 

๒๙.๘ น. ๓๔.๙ ต.อ. ๓–ซี 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๔๙ อิสราเอล พีเออาร์ดี 
พารอด 

๓๒.๖ น. ๓๕.๓ ต.อ. ชุดเครื่องมือ
ตรวจวัด 

 
๕๐ อิตาลี อีเอ็นเอเอส 

เอ็นนา, ซิซิลี 
๓๗.๕ น. ๑๔.๓ ต.อ. 

 
๓–ซี 

๕๑ ญี่ปุ่น เจเอ็นยู 
โอฮิตะ,เกาะคิวชู 

๓๓.๑ น. ๑๓๐.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๕๒ ญี่ปุ่น เจโอดับเบิลยู 
คูนิกาม,ิ โอกิ

นาวา 

๒๖.๘ น. ๑๒๘.๓ ต.อ. ๓–ซี 

๕๓ ญี่ปุ่น เจเอชเจ 
ฮาชิโจจิมา, 
หมู่เกาะอิซู 

๓๓.๑ น. ๑๓๙.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๕๔ ญี่ปุ่น เจเคเอ 
คามิกาวา-อา

ซาฮี, 
เกาะฮอกไกโด 

๔๔.๑ น. ๑๔๒.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๕๕ ญี่ปุ่น เจซีเจ 
ชิชิจิมา , โอกาซา

วารา 

๒๗.๑ น. ๑๔๒.๒ ต.อ. ๓–ซี 

๕๖ จอร์แดน --- 
แอชคอฟ 

๓๒.๕ น. ๓๗.๖ ต.อ. ๓–ซี 
 

๕๗ คาซัคสถาน บีอาร์วีเค 
โบโรโวเย 

๕๓.๑ น. ๗๐.๓ ต.อ. ชุดเครื่องมือ
ตรวจวัด 

๕๘ คาซัคสถาน เคยูอาร์เค 
เคอชาทอฟ 

๕๐.๗ น. ๗๘.๖ ต.อ. ชุดเครื่องมือ
ตรวจวัด 

๕๙ คาซัคสถาน เอเคทีโอ 
แอคยู บินสก์ 

๕๐.๔ น. ๕๘.๐ ต.อ. ๓–ซี 

๖๐ คีร์กีซสถาน เอเอเค 
อลา-อาร์ชา 

๔๒.๖ น. ๗๔.๕ ต.อ. ๓–ซี 

๖๑ มาดากัสการ์ ทีเอเอ็น 
อันตานา นาริโว 

๑๘.๙ ต. ๔๗.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๖๒ มาลี เคโอดับเบิลยูเอ 
โควา 

๑๔.๕ น. ๔.๐ ต.ต. ๓–ซี 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๖๓ เม็กซิโก ทีอีวายเอ็ม 
เตปิก, ยูกาตัง 

๒๐.๒ น. ๘๘.๓ ต.ต. ๓–ซี 

๖๔ เม็กซิโก ทียูวีเอ็ม 
ตูซานเดเพต,ิ เว

รากรูซ 

๑๘.๐ น. ๙๔.๔ ต.ต. ๓–ซี 

๖๕ เม็กซิโก แอลพีบีเอ็ม 
ลาปาซ, บาฮากา

ลิฟอร์เนียชูร์ 

๒๔.๒ น. ๑๑๐.๒ ต.ต. ๓–ซี 

๖๖ โมร็อกโก เอ็มดีที 
ไมเดลท์ 

๓๒.๘ น. ๔.๖ ต.ต. ๓–ซี 

๖๗ นามิเบีย ทีเอสยูเอ็ม 
ทสุเม็บ 

๑๙.๑ ต. ๑๗.๔ ต.อ. ๓–ซี 
 

๖๘ เนปาล อีวีเอ็น 
เอเวอเรสต์ 

๒๘.๐ น. ๘๖.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๖๙ นิวซีแลนด์ อีดับเบิลยูแซด 
เอริวฮอน, เกาะ

ใต ้

๔๓.๕ ต. ๑๗๐.๙ ต.อ. 
 

๓–ซี 

๗๐ นิวซีแลนด์ อาร์เอโอ 
เกาะราอูล 

๒๙.๒ ต. ๑๗๗.๙ ต.ต. ๓–ซี 

๗๑ นิวซีแลนด์ ยูอาร์แซด 
อูเรเวรา, เกาะ

เหนือ 

๓๘.๓ ต. ๑๗๗.๑ ต.อ. ๓–ซี 

๗๒ นอร์เวย์ เอสพีไอทีเอส 
สปิทเบอร์เกน 

๗๘.๒ น. ๑๖.๔ ต.อ. ชุดเครื่องมือ
ตรวจวัด 

๗๓ นอร์เวย์ เจเอ็มไอ 
แจน มาเยน 

๗๐.๙ น. ๘.๗ ต.ต. ๓–ซี 

๗๔ โอมาน ดับเบิลยูเอสเอ
อาร์ 

วาดิ สาริน 

๒๓.๐ น. ๕๘.๐ ต.อ. ๓–ซี 

๗๕ ปาปัวนิวกินี พีเอ็มจี 
พอร์ตมอร์สบี 

๙.๔ ต. ๑๔๗.๒ ต.อ. ๓–ซี 

๗๖ ปาปัวนิวกินี บีไอเอแอล 
เบียลลา 

๕.๓ ต. ๑๕๑.๑ ต.อ. ๓–ซี 
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๗๗ เปรู ซีเอเจพี 
คาชามาร์กา 

๗.๐ ต. ๗๘.๐ ต.ต. ๓–ซี 

๗๘ เปรู เอ็นเอ็นเอ 
นานา 

๑๒.๐ ต. ๗๖.๘ ต.ต. ๓–ซี 

๗๙ ฟิลิปปินส์ ดีเอวี 
ดาวาโอ, เกาะมิน

ดาเนา 

๗.๑ น. ๑๒๕.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๘๐ ฟิลิปปินส์ ทีจีวาย 
ทาเกเท, เกาะลู

ซอน 

๑๔.๑ น. ๑๒๐.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๘๑ โรมาเนีย เอ็มแอลอาร์ 
มันเทเลโรซู 

๔๕.๕ น. ๒๕.๙ ต.อ. ๓–ซี 

๘๒ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

เคไออาร์วี 
คิโรฟ 

๕๘.๖ น. ๔๙.๔ ต.อ. ๓–ซี 

๘๓ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

เคไอวีโอ 
คิสโลโวดสก ์

๔๔.๐ น. ๔๒.๗ ต.อ. ชุดเครื่องมือ
ตรวจวัด 

๘๔ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

โอบีเอ็น 
ออบนินสก์ 

๕๕.๑ น. ๓๖.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๘๕ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

เออาร์ยู 
อาร์ติ 

๕๖.๔ น. ๕๘.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๘๖ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

เอสอีวาย 
เซยิมชาน 

๖๒.๙ น. ๑๕๒.๔ ต.อ. ๓–ซี 

๘๗ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

ทีแอลวาย 
ตาลายา 

๕๑.๗ น. ๑๐๓.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๘๘ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

วายเอเค 
ยากุตสก์ 

๖๒.๐ น. ๑๒๙.๗ ต.อ. ๓–ซี 

๘๙ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

ยูอาร์จี 
เออร์กัล 

๕๑.๑ น. ๑๓๒.๓ ต.อ. ๓–ซี 

๙๐ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

บีไอแอล 
บิลิบิโน 

๖๘.๐ น. ๑๖๖.๔ ต.อ. ๓–ซี 

๙๑ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

ทีไอเอกซ์ไอ 
ทิคซี่ 

๗๑.๖ น. ๑๒๘.๙ ต.อ. ๓–ซี 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๙๒ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

วายเอสเอส 
ยูซโน-ซาคา

ลินสก์ 

๔๗.๐ น. ๑๔๒.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๙๓ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

เอ็มเอ๒ 
มากาแดน 

๕๙.๖ น. ๑๕๐.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๙๔ สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

แซดไอแอล 
ซีลิม 

๕๓.๙ น. ๕๗.๐ ต.อ. ๓–ซี 

๙๕ ซามัว เอเอฟไอ 
อเฟียมาลู 

๑๓.๙ ต. ๑๗๑.๘ ต.ต. ๓–ซี 

๙๖ ซาอุดีอาระเบีย อาร์เอวายเอ็น 
อาร์ เรน 

๒๓.๖ น. ๔๕.๖ ต.อ. ๓–ซี 

๙๗ เซเนกัล เอ็มบีโอ 
เอ็มเบอร์ 

๑๔.๔ น. ๑๗.๐ ต.ต. ๓–ซี 

๙๘ หมู่เกาะ
โซโลมอน 

เอชเอ็นอาร์ 
โฮนีอารา, 
เกาะกัวดัล
คะแนล 

๙.๔ ต. ๑๖๐.๐ ต.อ. ๓–ซี 

๙๙ แอฟริกาใต้ เอสยูอาร์ 
ซัตเธอร์แลนด์ 

๓๒.๔ ต. ๒๐.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๑๐๐ ศรีลังกา ซีโอซี 
โคลัมโบ 

๖.๙ น. ๗๙.๙ ต.อ. 
 

๓–ซี 

๑๐๑ สวีเดน เอชเอฟเอส 
ฮัก ฟอรส์ 

๖๐.๑ น. ๑๓.๗ ต.อ. ชุดเครื่องมือ
ตรวจวัด 

๑๐๒ สวิตเซอร์แลนด์ ดีเอวีโอเอส 
ดาวอส 

๔๖.๘ น. ๙.๘ ต.อ. ๓–ซี 

๑๐๓ ยูกันดา เอ็มบีอาร์ยู 
เอ็มบารารา 

๐.๔ ต. ๓๐.๔ ต.อ. ๓–ซี 

๑๐๔ สหราช
อาณาจักร 

อีเคเอ 
เอสก์เดลเมอร์ 

๕๕.๓ น. ๓.๒ ต.ต. ชุดเครื่องมือ
ตรวจวัด 

๑๐๕ สหรัฐอเมริกา จียูเอ็มโอ 
กวม, 

หมู่เกาะ
มาเรียนาส์ 

๑๓.๖ น. ๑๔๔.๙ ต.อ. ๓–ซี 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๑๐๖ สหรัฐอเมริกา พีเอ็มเอสเอ 
สถานีปาล์ม

เมอร์, 
แอนตาร์กติกา 

๖๔.๘ ต. ๖๔.๑ ต.ต. ๓–ซี 

๑๐๗ สหรัฐอเมริกา ทีเคแอล 
ตักกาลีชี คาเวิน, 
มลรัฐเทนเนสซี 

๓๕.๗ น. ๘๓.๘ ต.ต. ๓–ซี 

๑๐๘ สหรัฐอเมริกา พีเอฟซีเอ 
พีนอน แฟลต, 

มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

๓๓.๖ น. ๑๑๖.๕ ต.ต. ๓–ซี 

๑๐๙ สหรัฐอเมริกา วายบีเอช 
วายเรกา, 

มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย 

๔๑.๗ น. ๑๒๒.๗ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑๐ สหรัฐอเมริกา เคดีซี 
เกาะโกไดแอก, 
มลรัฐอะแลสกา 

๕๗.๘ น. ๑๕๒.๕ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑๑ สหรัฐอเมริกา เอแอลคิว 
อัลบูเคอร์กี้, 

มลรัฐนิวเม็กซิโก 

๓๕.๐ น. ๑๐๖.๕ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑๒ สหรัฐอเมริกา เอทีทียู 
เกาะอัตต,ู 

มลรัฐอะแลสกา 

๕๒.๘ น. ๑๗๒.๗ ต.อ. ๓–ซี 

๑๑๓ สหรัฐอเมริกา อีแอลเค 
เอลโก, มลรัฐ

เนวาดา 

๔๐.๗ น. ๑๑๕.๒ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑๔ สหรัฐอเมริกา เอสพีเอ 
ขั้วโลกใต,้ 

แอนตาร์กติกา 

๙๐.๐ ต. -- 
 

๓–ซี 

๑๑๕ สหรัฐอเมริกา เอ็นอีดับเบิลยู 
นิวพอร์ต, 

มลรัฐวอชิงตัน 

๔๘.๓ น. ๑๑๗.๑ ต.ต. ๓–ซี 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบ
สถานี 

สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๑๑๖ สหรัฐอเมริกา เอสเจจี 
ซาน ฮวน, พีอาร์ 

๑๘.๑ น. ๖๖.๒ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑๗ เวเนซุเอลา เอสดีวี 
ซานโต โดมิงโก 

๘.๙ น. ๗๐.๖ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑๘ เวเนซุเอลา พีซีอาร์วี 
เปอร์โต ลา ครูซ 

๑๐.๒ น. ๖๔.๖ ต.ต. ๓–ซี 

๑๑๙ แซมเบีย แอลเอสแซด 
ลูซากา 

๑๕.๓ ต. ๒๘.๒ ต.อ. ๓–ซี 

๑๒๐ ซิมบับเว บียูแอล 
บูลาวาโย 

ยังไม่ได้รับแจ้ง ยังไม่ได้รับแจ้ง ๓–ซี 
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ตาราง ๒-เอ 
รายช่ือสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี 

 
ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด 

๑ อาร์เจนตินา บัวโนสไอเรส ๓๔.๐ ต. ๕๘.๐ ต.ต. 
๒ อาร์เจนตินา ซัลตา ๒๔.๐ ต. ๖๕.๐ ต.ต. 
๓ อาร์เจนตินา บาริโลเช ๔๑.๑ ต. ๗๑.๓ ต.ต. 
๔ ออสเตรเลีย เมลเบิร์น, รัฐวิกตอเรีย ๓๗.๕ ต. ๑๔๔.๖ ต.อ. 
๕ ออสเตรเลีย มอร์สัน, แอนตาร์กติกา ๖๗.๖ ต. ๖๒.๕ ต.อ. 
๖ ออสเตรเลีย ทาวน์สวิลล์, รฐัควีนส์แลนด ์ ๑๙.๒ ต. ๑๔๖.๘ ต.อ. 
๗ ออสเตรเลีย เกาะแมคควารี่ ๕๔.๐ ต. ๑๕๙.๐ ต.อ. 
๘ ออสเตรเลีย หมู่เกาะโคโคส ๑๒.๐ ต. ๙๗.๐ ต.อ. 
๙ ออสเตรเลีย ดาร์วิน, 

ดินแดนนอร์ทเทิร์นเทร์ริทอรี 
๑๒.๔ ต. ๑๓๐.๗ ต.อ. 

๑๐ ออสเตรเลีย เพิร์ท, รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ๓๑.๙ ต. ๑๑๖.๐ ต.อ. 
๑๑ บราซิล รีโอเดจาเนโร ๒๒.๕ ต. ๔๓.๑ ต.ต. 
๑๒ บราซิล เรซีเฟ ๘.๐ ต. ๓๕.๐ ต.ต. 
๑๓ แคเมอรูน ตัวอะลา ๔.๒ น. ๙.๙ ต.อ. 
๑๔ แคนาดา แวนคูเวอร์, รัฐบริติชโคลัมเบีย ๔๙.๓ น. ๑๒๓.๒ ต.ต. 
๑๕ แคนาดา รีโซลูต, 

ดินแดนนอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ 
๗๔.๗ น. ๙๔.๙ ต.ต. 

๑๖ แคนาดา เยลโลว์ไนฟ์, 
ดินแดนนอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ 

๖๒.๕ น. ๑๑๔.๕ ต.ต. 

๑๗ แคนาดา เซนต์ จอห์น, 
รัฐนิวฟันด์แลนด์ 

๔๗.๐ น. ๕๓.๐ ต.ต. 

๑๘ ชิล ี พันตา อรีนาส์ ๕๓.๑ ต. ๗๐.๖ ต.ต. 
๑๙ ชิล ี ฮังกา โรอา 

เกาะอีสเตอร์ 
๒๗.๑ ต. ๑๐๘.๔ ต.ต. 

๒๐ จีน ปักก่ิง ๓๙.๘ น. ๑๑๖.๒ ต.อ. 
๒๑ จีน หลานโจว ๓๕.๘ น. ๑๐๓.๓ ต.อ. 
๒๒ จีน กว่างโจว ๒๓.๐ น. ๑๑๓.๓ ต.อ. 
๒๓ หมู่เกาะคุก ราโรตองกา ๒๑.๒ ต. ๑๕๙.๘ ต.ต. 
๒๔ เอกวาดอร์ อิสรา ซาน คริสโตบอล, หมู่

เกาะกาลาปากอส 
๑.๐ ต. ๘๙.๒ ต.ต. 

๒๕ เอธิโอเปีย ฟิลตุ ๕.๕ น. ๔๒.๗ ต.อ. 
๒๖ ฟิจิ นาดี ๑๘.๐ ต. ๑๗๗.๕ ต.อ. 
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ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด 
๒๗ ฝรั่งเศส ปาปีเต, ตาฮิตี ๑๗.๐ ต. ๑๕๐.๐ ต.ต. 
๒๘ ฝรั่งเศส ปวง อา พิเตร, กวาเดอลูป ๑๗.๐ น. ๖๒.๐ ต.ต. 
๒๙ ฝรั่งเศส เรอูนียง ๒๑.๑ ต. ๕๕.๖ ต.อ. 
๓๐ ฝรั่งเศส ปอรต ์–โอ-ฟรองเซ, 

เกอกูเลน 
๔๙.๐ ต. ๗๐.๐ ต.อ. 

๓๑ ฝรั่งเศส คาเยนนี, เฟรนช์เกียนา ๕.๐ น. ๕๒.๐ ต.ต. 
๓๒ ฝรั่งเศส ดูมองต์เดอร์วิลล์, 

แอนตาร์กติกา 
๖๖.๐ ต. ๑๔๐.๐ ต.อ. 

๓๓ เยอรมนี สคออินสแลนด์/ เฟรเบอร์ก ๔๗.๙ น. ๗.๙ ต.อ. 
๓๔ ไอซ์แลนด์ เรคยาวิก ๖๔.๔ น. ๒๑.๙ ต.ต. 
๓๕ ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด 
๓๖ อิหร่าน (สาธารณรัฐ

อิสลาม) 
เตหะราน ๓๕.๐ น. ๕๒.๐ ต.อ. 

๓๗ ญี่ปุ่น โอกินาวา ๒๖.๕ น. ๑๒๗.๙ ต.อ. 
๓๘ ญี่ปุ่น ทากาซาก,ิ กันมา ๓๖.๓ น. ๑๓๙.๐ ต.อ. 
๓๙ คิริบาส กิริติมาติ ๒.๐ น. ๑๕๗.๐ ต.ต. 
๔๐ คูเวต คูเวต ๒๙.๐ น. ๔๘.๐ ต.อ. 
๔๑ ลิเบีย มิสราตาห์ ๓๒.๕ น. ๑๕.๐ ต.อ. 
๔๒ มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ๒.๖ น. ๑๐๑.๕ ต.อ. 
๔๓ มอริเตเนีย นูแอกชอต ๑๘.๐ น. ๑๗.๐ ต.ต. 
๔๔ เม็กซิโก บาฮากาลิฟอร์เนีย ๒๘.๐ น. ๑๑๓.๐ ต.ต. 
๔๕ มองโกเลีย อูลานบาตอร์ ๔๗.๕ น. ๑๐๗.๐ ต.อ. 
๔๖ นิวซีแลนด์ เกาะแชแธม ๔๔.๐ ต. ๑๗๖.๕ ต.ต. 
๔๗ นิวซีแลนด์ ไคตาเอีย ๓๕.๑ ต. ๑๗๓.๓ ต.อ. 
๔๘ ไนเจอร์ บิลมา ๑๘.๐ น. ๑๓.๐ ต.อ. 
๔๙ นอร์เวย์ สปิทสเบอร์เกน ๗๘.๒ น. ๑๖.๔ ต.อ. 
๕๐ ปานามา ปานามา ซิตี ๘.๙ น. ๗๙.๖ ต.ต. 
๕๑ ปาปัวนิวกินี นิว ฮาโนเวอร์ ๓.๐ ต. ๑๕๐.๐ ต.อ. 
๕๒ ฟิลิปปินส์ เกซอน ซิตี ๑๔.๕ น. ๑๒๑.๐ ต.อ. 
๕๓ โปรตุเกส พอนตา เดลกาดา, 

เซา ไมกูเอล, อโซเรส 
๓๗.๔ น. ๒๕.๔ ต.ต. 

๕๔ สหพันธรัฐรัสเซีย คิรอฟ ๕๘.๖ น. ๔๙.๔ ต.อ. 
๕๕ สหพันธรัฐรัสเซีย นอริลสก์ ๖๙.๐ น. ๘๘.๐ ต.อ. 
๕๖ สหพันธรัฐรัสเซีย เพเลดุล ๕๙.๖ น. ๑๑๒.๖ ต.อ. 
๕๗ สหพันธรัฐรัสเซีย บิลิบิโน ๖๘.๐ น. ๑๖๖.๔ ต.อ. 



- ๖๘ - 
 

ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด 
๕๘ สหพันธรัฐรัสเซีย อุสสุริก ๔๓.๗ น. ๑๓๑.๙ ต.อ. 
๕๙ สหพันธรัฐรัสเซีย เซลโซโว ๕๓.๙ น. ๘๔.๘ ต.อ. 
๖๐ สหพันธรัฐรัสเซีย ปีโตรพาพลอฟสก์- คัมชัตสกี ๕๓.๑ น. ๑๕๘.๘ ต.อ. 
๖๑ สหพันธรัฐรัสเซีย ดับนา ๕๖.๗ น. ๓๗.๓ ต.อ. 
๖๒ แอฟริกาใต้ เกาะมาเรียน ๔๖.๕ ต. ๓๗.๐ ต.อ. 
๖๓ สวีเดน สตอกโฮล์ม ๕๙.๔ น. ๑๘.๐ ต.อ. 
๖๔ แทนซาเนีย ดาร์ - เอส - ซาลาม ๖.๐ ต. ๓๙.๐ ต.อ. 
๖๕ ไทย กรุงเทพมหานคร ๑๓.๘ น. ๑๐๐.๕ ต.อ. 
๖๖ สหราชอาณาจักร บีไอโอที/กลุ่มเกาะชากอส ๗.๐ ต. ๗๒.๐ ต.อ. 
๖๗ สหราชอาณาจักร เซนต์ เฮเลนา ๑๖.๐ ต. ๖.๐ ต.ต. 
๖๘ สหราชอาณาจักร ตริสตานดาคุนยา ๓๗.๐ ต. ๑๒.๓ ต.ต. 
๖๙ สหราชอาณาจักร ฮัลเลย์, แอนตาร์กติกา ๗๖.๐ ต. ๒๘.๐ ต.ต. 
๗๐ สหรัฐอเมริกา แซคราเมนโต, 

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
๓๘.๗ น. ๑๒๑.๔ ต.ต. 

๗๑ สหรัฐอเมริกา แซนด์ พอยต์, มลรัฐอะแลสกา ๕๕.๐ น. ๑๖๐.๐ ต.ต. 
๗๒ สหรัฐอเมริกา เมลเบิร์น, มลรัฐฟลอริดา ๒๘.๓ น. ๘๐.๖ ต.ต. 
๗๓ สหรัฐอเมริกา สถานีปาล์มเมอร์, 

แอนตาร์กติกา 
๖๔.๕ ต. ๖๔.๐ ต.ต. 

๗๔ สหรัฐอเมริกา แอชแลนด์, มลรัฐแคนซัส ๓๗.๒ น. ๙๙.๘ ต.ต. 
๗๕ สหรัฐอเมริกา ชาร์ลอตส์วิล, มลรัฐเวอร์จิเนยี ๓๘.๐ น. ๗๘.๐ ต.ต. 
๗๖ สหรัฐอเมริกา ซัลชาเกต, มลรัฐอะแลสกา ๖๔.๔ น. ๑๔๗.๑ ต.ต. 
๗๗ สหรัฐอเมริกา เกาะเวก ๑๙.๓ น. ๑๖๖.๖ ต.อ. 
๗๘ สหรัฐอเมริกา หมู่เกาะมิดเวย์ ๒๘.๐ น. ๑๗๗.๐ ต.ต. 
๗๙ สหรัฐอเมริกา เกาะโออาฮู, มลรัฐฮาวาย ๒๑.๕ น. ๑๕๘.๐ ต.ต. 
๘๐ สหรัฐอเมริกา อูพี, กวม ๑๓.๗ น. ๑๔๔.๙ ต.อ. 
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ตาราง ๒-บี 
รายช่ือห้องปฏิบัติการทางนิวไคลด์กัมมันตรังสี 

 
ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ ชื่อและสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ 

๑ อาร์เจนตินา คณะกรรมการแห่งชาติด้านข้อบังคับทางนิวเคลียร์ 
บัวโนสไอเรส 

๒ ออสเตรเลีย ห้องปฏิบัติการทางรังสีแห่งออสเตรเลีย 
เมลเบิร์น, รัฐวิกตอเรีย 

๓ ออสเตรีย ศูนย์วิจัยแห่งออสเตรีย 
ไซเบอร์สดอฟ 

๔ บราซิล สถาบันป้องกันรังสีและการวัดปริมาณรังสี 
รีโอเดจาเนโร 

๕ แคนาดา กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา 
ออตตาวา, รัฐออนตาริโอ 

๖ จีน ปักก่ิง 
๗ ฟินแลนด์ ศูนย์ความปลอดภัยทางรังสีและนิวเคลียร์ 

เฮลซิงกิ 
๘ ฝรั่งเศส คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู 

มอนเธรี่ 
๙ อิสราเอล ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์โซเร็ก 

ยาฟเน 
๑๐ อิตาลี ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานแห่งชาติเพ่ือการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

โรม 
๑๑ ญี่ปุ่น สถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งญี่ปุ่น 

โตไก, อิบารากิ 
๑๒ นิวซีแลนด์ ห้องปฏิบัติการทางรังสีแห่งชาติ 

ไครสต์เชิร์ช 
๑๓ สหพันธรัฐรัสเซีย ห้องปฏิบัติการกลางควบคุมรังสีของหน่วยพิสูจน์ยืนยันพิเศษ  

กระทรวงกลาโหม 
มอสโก 

๑๔ แอฟริกาใต้ บริษัทพลังงานปรมาณู 
เพลินดาบา 

๑๕ สหราชอาณาจักร เอดับเบิลยูอี แบล็คเนสต์ 
ชิลตัน 

๑๖ สหรัฐอเมริกา ห้องปฏิบัติการกลางแมคเคลแลน 
แซคราเมนโต, มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ตาราง ๓ 
รายช่ือสถานีเฝ้าตรวจคลื่นเสียงในน้ า 

 
ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ประเภท 

๑ ออสเตรเลีย แหลมริววิน, 
รัฐเวสเทิร์นออสเตร

เลีย 

๓๔.๔ ต. ๑๑๕.๑ ต.อ. ไฮโดรโฟน 

๒ แคนาดา หมู่เกาะควีน ชาล็อต , 
รัฐบริติชโคลัมเบีย 

๕๓.๓ น. ๑๓๒.๕ ต.ต. ที–เฟส 

๓ ชิล ี เกาะฮวนแฟร์นันเดซ ๓๓.๗ ต. ๗๘.๘ ต.ต. ไฮโดรโฟน 
๔ ฝรั่งเศส หมู่เกาะโครเซท ๔๖.๕ ต. ๕๒.๒ ต.อ. ไฮโดรโฟน 
๕ ฝรั่งเศส กวาเดอลูป ๑๖.๓ น. ๖๑.๑ ต.ต. ที–เฟส 
๖ เม็กซิโก เกาะแคลเรียน ๑๘.๒ น. ๑๑๔.๖ ต.ต. ที–เฟส 
๗ โปรตุเกส เกาะฟลอเรส ๓๙.๓ น. ๓๑.๓ ต.ต. ที–เฟส 
๘ สหราชอาณาจักร บีไอโอที /กลุ่มเกาะ 

ชากอส 
๗.๓ ต. ๗๒.๔ ต.อ. ไฮโดรโฟน 

๙ สหราชอาณาจักร ตริสตานดาคุนยา ๓๗.๒ ต. ๑๒.๕ ต.ต. ที–เฟส 
๑๐ สหรัฐอเมริกา แอสเซนชั่น ๘.๐ ต. ๑๔.๔ ต.ต. ไฮโดรโฟน 
๑๑ สหรัฐอเมริกา เกาะเวก ๑๙.๓ น. ๑๖๖.๖ ต.อ. ไฮโดรโฟน 
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ตาราง ๔ 
รายช่ือสถานีเฝ้าตรวจคลื่นใต้เสียง 

 
ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด 

๑ อาร์เจนตินา พาโซ ฟลอเรส ๔๐.๗ ต. ๗๐.๖ ต.ต. 
๒ อาร์เจนตินา ยูชัวเอีย ๕๕.๐ ต. ๖๘.๐ ต.ต. 
๓ ออสเตรเลีย เดวิส เบส, แอนตาร์กติกา ๖๘.๔ ต. ๗๗.๖ ต.อ. 
๔ ออสเตรเลีย แนโรจิน, 

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 
๓๒.๙ ต. ๑๑๗.๒ ต.อ. 

๕ ออสเตรเลีย โฮบาร์ต, รัฐแทสเมเนีย ๔๒.๑ ต. ๑๔๗.๒ ต.อ. 
๖ ออสเตรเลีย หมู่เกาะโคโคส ๑๒.๓ ต. ๙๗.๐ ต.อ. 
๗ ออสเตรเลีย วารามังกา, 

ดินแดนนอร์ทเทิร์นเทร์ริทอรี 
๑๙.๙ ต. ๑๓๔.๓ ต.อ. 

๘ โบลิเวีย ลาปาซ ๑๖.๓ ต. ๖๘.๑ ต.ต. 
๙ บราซิล บราซิเลีย ๑๕.๖ ต. ๔๘.๐ ต.ต. 

๑๐ แคนาดา ลัก ดู บอนเนต์, รัฐแมนิโทบา ๕๐.๒ น. ๙๕.๙ ต.ต. 
๑๑ เคปเวิร์ด หมู่เกาะเคปเวิร์ด ๑๖.๐ น. ๒๔.๐ ต.ต. 
๑๒ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง บังกี ๕.๒ น. ๑๘.๔ ต.อ. 
๑๓ ชิล ี เกาะอีสเตอร์ ๒๗.๐ ต. ๑๐๙.๒ ต.ต. 
๑๔ ชิล ี เกาะฮวนแฟร์นันเดซ ๓๓.๘ ต. ๘๐.๗ ต.ต. 
๑๕ จีน ปักก่ิง ๔๐.๐ น. ๑๑๖.๐ ต.อ. 
๑๖ จีน คุนหมิง ๒๕.๐ น. ๑๐๒.๘ ต.อ. 
๑๗ โกตดิวัวร์ ดิมโบโกร ๖.๗ น. ๔.๙ ต.ต. 
๑๘ เดนมาร์ก ดันดาส, กรีนแลนด์ ๗๖.๕ น. ๖๘.๗ ต.ต. 
๑๙ จิบูตี จิบูตี ๑๑.๓ น. ๔๓.๕ ต.อ. 
๒๐ เอกวาดอร์ หมู่เกาะกาลาปากอส ๐.๐ น. ๙๑.๗ ต.ต. 
๒๑ ฝรั่งเศส หมู่เกาะมาร์เคซัส ๑๐.๐ ต. ๑๔๐.๐ ต.ต. 
๒๒ ฝรั่งเศส ปอร์ต ลาแกร์, นิวแคลิโดเนีย ๒๒.๑ ต. ๑๖๖.๓ ต.อ. 
๒๓ ฝรั่งเศส เคอร์กูเลน ๔๙.๒ ต. ๖๙.๑ ต.อ. 
๒๔ ฝรั่งเศส ตาฮิตี ๑๗.๖ ต. ๑๔๙.๖ ต.ต. 
๒๕ ฝรั่งเศส คูร,ู เฟรนช์เกียนา ๕.๒ น. ๕๒.๗ ต.ต. 
๒๖ เยอรมนี เฟรยุง ๔๘.๙ น. ๑๓.๗ ต.อ. 
๒๗ เยอรมนี จอร์จ วอง นิวเมเยอร์, 

แอนตาร์กติกา 
๗๐.๖ ต. ๘.๔ ต.ต. 

๒๘ ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด ยังไม่ก าหนด 
๒๙ อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม) เตหะราน ๓๕.๗ น. ๕๑.๔ ต.อ. 
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ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจข้อบทสนธิสัญญา 
กลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ล าดับที่ รัฐที่รับผิดชอบสถานี สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด 
๓๐ ญี่ปุ่น สุกุบา ๓๖.๐ น. ๑๔๐.๑ ต.อ. 
๓๑ คาซัคสถาน แอคต์ยูบินสก์ ๕๐.๔ น. ๕๘.๐ ต.อ. 
๓๒ เคนยา กิลิแมนโบโก ๑.๓ ต. ๓๖.๘ ต.อ. 
๓๓ มาดากัสการ์ แอนทานานาริโว ๑๘.๘ ต. ๔๗.๕ ต.อ. 
๓๔ มองโกเลีย ชาฟห์แลนท์ ๔๘.๐ น. ๑๐๖.๘ ต.อ. 
๓๕ นามิเบีย ทสุเม๊บ ๑๙.๑ ต. ๑๗.๔ ต.อ. 
๓๖ นิวซีแลนด์ เกาะแชแธม ๔๔.๐ ต. ๑๗๖.๕ ต.ต. 
๓๗ นอร์เวย์ คาราสโจก ๖๙.๕ น. ๒๕.๕ ต.อ. 
๓๘ ปากีสถาน ราฮิมยาร์ ข่าน ๒๘.๒ น. ๗๐.๓ ต.อ. 
๓๙ ปาเลา ปาเลา ๗.๕ น. ๑๓๔.๕ ต.อ. 
๔๐ ปาปัวนิวกินี ราบอล ๔.๑ ต. ๑๕๒.๑ ต.อ. 
๔๑ ปารากวัย วิลลา ฟลอริดา ๒๖.๓ ต. ๕๗.๓ ต.ต. 
๔๒ โปรตุเกส อโซเรส ๓๗.๘ น. ๒๕.๕ ต.ต. 
๔๓ สหพันธรัฐรัสเซีย ดับนา ๕๖.๗ น. ๓๗.๓ ต.อ. 
๔๔ สหพันธรัฐรัสเซีย พีโทรพาฟลอฟสก์-คัมชัตสกี ๕๓.๑ น. ๑๕๘.๘ ต.อ. 
๔๕ สหพันธรัฐรัสเซีย อุสเซอริก ๔๓.๗ น. ๑๓๑.๙ ต.อ. 
๔๖ สหพันธรัฐรัสเซีย ซาเลโซโว ๕๓.๙ น. ๘๔.๘ ต.อ. 
๔๗ แอฟริกาใต้ โบชอฟ ๒๘.๖ ต. ๒๕.๔ ต.อ. 
๔๘ ตูนิเซีย ทาลา ๓๕.๖ น. ๘.๗ ต.อ. 
๔๙ สหราชอาณาจักร ตริสตานดาคุนยา ๓๗.๐ ต. ๑๒.๓ ต.ต. 
๕๐ สหราชอาณาจักร แอสเซนชัน ๘.๐ ต. ๑๔.๓ ต.ต. 
๕๑ สหราชอาณาจักร เบอร์มิวดา ๓๒.๐ น. ๖๔.๕ ต.ต. 
๕๒ สหราชอาณาจักร บีไอโอที/กลุ่มเกาะชากอส ๕.๐ ต. ๗๒.๐ ต.อ. 
๕๓ สหรัฐอเมริกา เอลสัน, มลรัฐอะแลสกา ๖๔.๘ น. ๑๔๖.๙ ต.ต. 
๕๔ สหรัฐอเมริกา สถานีไซเพิล, แอนตาร์กติกา ๗๕.๕ ต. ๘๓.๖ ต.ต. 
๕๕ สหรัฐอเมริกา วินเลส ไบท์, แอนตาร์กติกา ๗๗.๕ ต. ๑๖๑.๘ ต.อ. 
๕๖ สหรัฐอเมริกา นิวพอร์ต, 

มลรัฐวอชิงตัน 
๔๘.๓ น. ๑๑๗.๑ ต.ต. 

๕๗ สหรัฐอเมริกา ไพนอน แฟลต, 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

๓๓.๖ น. ๑๑๖.๕ ต.ต. 

๕๘ สหรัฐอเมริกา หมู่เกาะมิดเวย์ ๒๘.๑ น. ๑๗๗.๒ ต.ต. 
๕๙ สหรัฐอเมริกา ฮาวาย, มลรัฐฮาวาย ๑๙.๖ น. ๑๕๕.๓ ต.ต. 
๖๐ สหรัฐอเมริกา เกาะเวก ๑๙.๓ น. ๑๖๖.๖ ต.อ. 
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ภาคผนวก ๒ แนบท้ายพิธีสาร 
รายการปัจจัยก าหนดลักษณะส าหรับการกลั่นกรองเหตุการณ์มาตรฐานของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ 
๑. เกณฑ์การกลั่นกรองเหตุการณ์มาตรฐานของศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศจะอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยก าหนด
ลักษณะเหตุการณ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากเทคโนโลยีการเฝ้าตรวจทั้งปวง
ในระบบการเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ  การกลั่นกรองเหตุการณ์มาตรฐานจะต้องใช้ทั้งเกณฑ์การกลั่นกรองทั่ว
โลกและเกณฑ์การกลั่นกรองเพ่ิมเติมโดยค านึงถึงความแตกต่างของท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
๒. ส าหรับเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดยส่วนวัดความสั่นสะเทือนของพิภพของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
นอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว อาจใช้ปัจจัยก าหนดต่อไปนี้ 

• ต าแหน่งที่ตั้งของเหตุการณ์ 
• ระดับความลึกในเหตุการณ์ 
• อัตราส่วนระหว่างขนาดของคลื่นผิวกับคลื่นในตัวกลาง 
• ลักษณะความถี่ของสัญญาณ 
• อัตราส่วนแถบสัญญาณในวัฏภาค 
• การกระจายแถบสัญญาณเป็นรูปใบพัด 
• สัญญาณความถี่แรกของคลื่นพ ี
• กลไกของจุดก าเนิด 
• สัญญาณกระตุ้นสัมพัทธ์ของวัฏภาคคลื่นแผ่นดินไหว 
• มาตรการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อ่ืนและกลุ่มของเหตุการณ์ และ 
• การแบ่งแยกท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

๓. ส าหรับเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดยส่วนวัดคลื่นเสียงในน้ าของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ นอกเหนือจาก
ประการอื่นแล้ว อาจใช้ปัจจัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

• ลักษณะความถี่ของสัญญาณรวมถึงความถี่ขอบสัญญาณชัด พลังงานแถบกว้าง ค่าความถี่กลางเฉลี่ย 
และความกว้างเฉลี่ยของแถบสัญญาณชัด 

• ช่วงเวลาของสัญญาณที่ข้ึนกับความถ่ี 
• อัตราส่วนแถบสัญญาณ และ 
• สิ่งบ่งชี้กลุ่มพัลส์ของสัญญาณและความล่าช้าของสัญญาณกลุ่มพัลส์ 

๔. ส าหรับเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดยส่วนวัดคลื่นใต้เสียงของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ นอกเหนือจาก
ประการอื่นแล้ว อาจใช้ปัจจัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

• ลักษณะความถี่ของสัญญาณและการกระจาย 
• ช่วงเวลาของสัญญาณและยอดของขนาดสัญญาณ 
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๕. ส าหรับเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดยส่วนวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ 
นอกเหนือจากประการอ่ืนแล้ว อาจใช้ปัจจัยก าหนดดังต่อไปนี้ 

• ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีพื้นหลังในธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
• ความเข้มข้นของผลผลิตเฉพาะจากการแตกตัวและจากการกระตุ้นนอกเหนือจากการสังเกตการณ์

ตามปกติ และ 
• อัตราส่วนระหว่างผลผลิตเฉพาะชนิดหนึ่งจากการแตกตัวและจากการกระตุ้นกับอีกผลผลิตหนึ่ง 


