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1. คำนำ 

1.1 เอกสารแรกเขา(Welcome Pack)นีจ้ัดทำขึ้นเพื่อใคร 

 เอกสารแรกเขานี้ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย ‘คณะทำงานเพ่ือสรางความเปนสากล(WGT)’ เอกสารชุด

นี้ออกแบบขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมเบื้องตนของกระบวนการและพันธกรณีของสนธิสัญญาการคาอาวุธ 

สำหรับรัฐที่เปนรัฐภาคีใหมหรือรัฐที่สนใจเรียนรเูพ่ิมเติมเก่ียวกับสนธิสัญญา 

 

1.2 ATT คืออะไร 

 สนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ(ATT) คือ สนธิสัญญาระหวางประเทศที่ควบคุมการคาอาวุธตาม

แบบ โดยใชเกณฑสูงที่สุดในระดับสากลที่ควบคุมการเคลื่อนยายอาวุธ เพื่อปองกันและขจัดการคาและการ

เคลื่อนยายถายโอนอาวุธตามแบบอยางผิดกฎหมาย 

เปาหมายของ ATT  ที่บัญญัตไิวในมาตราที่ 1 คือ  

- เพ่ือสรางมาตรฐานสากลที่สุงท่ีสุดที่เปนไปไดสำหรับวางระเบียบหรือและปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับ

การคาอาวุธตามแบบ 

- ปองกันและลดจำนวนการคาขายอาวุธตามแบบอยางผิดกฎหมาย และปองกันการเปลี่ยนเสนทางใน

การเคลื่อนยายถายโอนอาวุธดังกลาว  

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 

- นำไปสูสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงระหวางประเทศและในระดับภูมิภาค  

- ลดสาเหตุแหงความทุกขทรมานของมนุษย 

- สงเสริมใหเกิดความรวมมือ สรางความโปรงใส และความรับผิดชอบระหวางประเทศภาคีสมาชิกใน

การคาอาวุธ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นระหวางรัฐภาค ี

“นีเ่ปนการพลิกหนาประวัติศาสตรใหมในความพยายามรวมกันที่จะสรางความรับผิดชอบ ความ

เชื่อมั่น และความโปรงใสสูการคาอาวุธโลก” บัน คี มูน (Ban Ki Moon)1  

สนธิสัญญามีสวนในการสรางสันติภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงระหวางประเทศและระดับ

ภูมิภาค ในการลดทอนความเจ็บปวดของมนุษยและเพื่อการสงเสริมความรวมมือ ความโปรงใส และความ

รับผิดชอบของประเทศภาคีสมาชกิ 

 

 

 
1 คำปาฐกถาของเลขาธิการองคการสหประชาชาติเน่ืองในโอกาสการมีผลบังคบัใชของสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2014 

<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-12-23/statement-secretary-general-entry-force-arms-trade-treaty> 
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1.3 การรับรองและมีผลบังคับใช 

 ATT ไดรับการรับรองตามมติสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ณ วันที่ 2 เมษายน 2013 และมีผล

บังคับใช ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2014 โดยเปนสนธิสัญญาฉบับแรกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระดับโลกวาดวย

กฎระเบียบในการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธตามแบบ 

 

1.4 มีกี่ประเทศที่เขารวม ATT 

 ณ ปจจุบัน มีมากกวา 100 ประเทศที่เขารวมเปนรัฐภาคี ATT และยังมีรัฐผูลงนามแตยังไมไดให

สัตยาบันอีกหลายประเทศ 

 สำหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับประเทศที่เขาเปนรัฐภาคี ATT รวมถึงภาพรวมระดับภูมิภาค สามารถ

คนหาไดจากเว็บไซตของ ATT : https://www.thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templat 

eId=209883 

 

1.5 ขอบเขตของสนธิสัญญาครอบคลุมเพียงใด 

 ATT ควบคุมการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธเฉพาะประเภทในบางลักษณะ 

 

1.5.1 ATT มีผลใชกับอาวุธประเภทใด  

 ATT ควบคุมการคาอาวุธตามแบบระหวางประเทศตามรายการดังตอไปนี้ (ดูมาตรา 2(1)) 

1) รถถัง 

2) ยานรบหุมเกราะ 

3) ปนใหญ 

4) อากาศยานขับไล 

5) เฮลิคอปเตอรโจมตี 

6) เรือรบ 

7) ขีปนาวุธและฐานยิงขีปนาวุธ  

8) อาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา 

ATT ยังครอบคลุมการสงออกเครื่องกระสุนปนที่ใชยิง ปลอย หรือนำสงโดยอาวุธตามแบบขางตน  

รวมถึงชิ้นสวนและอุปกรณที่สามารถนำไปสกูารประกอบเปนอาวุธตามแบบขางตนดวย (ดูมาตรา 3 และ 4) 
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1.5.2 ATT มีผลใชกับการเคลื่อนยายถายโอนประเภทใด 

ATT ครอบคลุมธุรกรรมประเภทตอไปนี้ (ดูมาตรา 2(2)) 

- สงออก 

- นำเขา 

- ขนผานและถายลำ  

 - ผานคนกลางหรือนายหนา 

 สนธิสัญญานี้ไมสามารถใชกับการเคลื่อนยายอาวุธระหวางประเทศโดย/หรือในนามของรัฐภาคี

สำหรับการใชงาน หากอาวุธตามแบบยังคงอยภูายใตกรรมสิทธิ์ของรัฐภาคีนั้น (ดูขอ 2(3)) 

 นอกจากนี้ ATT ยังตระหนักถึง “สิทธิอันชอบธรรมในการไดรับอาวุธตามแบบเพ่ือใชในการปองกัน

ตนเองและรักษาสันติภาพ” (ดหูลักการของ ATT ยอหนา 7) 

 

2.  กระบวนการของ ATT 

2.1 การประชุมของรัฐภาค ี

2.1.1 เมื่อไร 

 เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 17(1) ของสนธิสัญญา รัฐภาคีจะกำหนดเวลาสำหรับการจัดการประชุม

ครั้งตอไปในที่ประชุม ซึ่งในทางปฏิบัติกำหนดใหจัดการประชุมเปนประจำทุกป เวนแตที่ประชุมจะมีมตเิปน

อยางอ่ืน(ดูขอบังคับการประชุมที ่11) 

 การประชุมของรัฐภาคีที่ไดดำเนินการไปแลวมีดังนี้ 

- การประชุมครั้งที ่1 (CSP1): เมืองแคงคนู ประเทศเม็กซิโก 24-27 สิงหาคม 2015 

- การประชุมครั้งที ่2 (CSP2):  เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 22-26 สิงหาคม2016 

- การประชุมครั้งที ่3 (CSP3):  เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 11-15 กันยายน 2017 

- การประชุมครั้งที ่4 (CSP4):  เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน 20-24 สิงหาคม 2018 

- การประชุมครั้งที ่5 (CSP5):  เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 26-30 สิงหาคม 2019 
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2.1.2 ทำอะไร 

 บทบาทของการประชุมรัฐภาคีแตละครั้ง ไดแก  

 ก) ประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณขีองสนธิสัญญา รวมทั้งความกาวหนาดานอาวุธตามแบบ 

 ข) พิจารณาและลงมติรับรองขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกรณขีองสนธิสัญญานี้  

 โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมความเปนสากล 

 ค) พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาฯ ตามมาตรา 20 

 ง) พิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นจากการตีความสนธิสัญญานี้ 

 จ) พิจารณามอบหมายงานและจัดสรรงบประมาณใหสำนักเลขาธิการ 

 ฉ) พิจารณาการจัดตั้งองคคณะสนับสนุนตามที่จำเปนเพ่ือปรับปรุงการทำงานของสนธิสัญญา  

 ช) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่สอดคลองกับสนธิสัญญา (ดูมาตรา 17 (4)) 

 

2.1.3 ใคร 

 ขอบังคับการประชุมกำหนดไววา การประชุมสามัญจะตองดำเนินการในรูปแบบเปดเผยตอ

สาธารณะ เวนแตที่ประชุมจะมีมตเิปนอยางอ่ืนตามคำรองขอของรัฐภาคี (ดูขอบังคับการประชุมที่ 13)   ดังนั้น

รัฐภาคี รัฐผูลงนาม รัฐผูสังเกตการณ (รัฐที่ไมใชภาคีหรือผูลงนามในสนธิสัญญา) รวมถึงผูแทนของสหประชา 

ชาติ องคกรเฉพาะของสหประชาติ องคการระหวางประเทศและระดับรัฐบาลในภูมิภาค ภาคประชาสังคม 

รวมถึง NGO และภาคอุตสาหกรรมอาจมีสวนรวมในการประชุมของรัฐภาคี (ดูขอบังคับการประชุมที่ 1-5) เวน

แต/และจนกวาจะมีมตเิปนอยางอ่ืน 

 อยางไรก็ตาม มีเพียงรัฐภาคีเทานั ้นที่สามารถมีสวนรวมอยางสมบูรณในการประชุม (กลาวคือ 

เฉพาะรัฐภาคีเทานั้นที่มีสิทธิ์ในการรับรองมติและลงคะแนนเสียงเมื่อจำเปน) รัฐผูลงนามสามารถเขารวมใน

การประชุมได แตไมสามารถมีสวนรวมในการรับรองมติ ผูสังเกตการณและผูแทนของสหประชาชาติ องคกร

ระหวางประเทศและระดับภูมิภาค ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอาจเขารวมการประชุมในฐานะผู

สังเกตการณ กลาวคำแถลงการณและรับเอกสารทางการ และยื่นความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรตอที่

ประชุมได 
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2.2 กระบวนการเตรียมการ 

2.2.1 การประชุมเตรียมการอยางไมเปนทางการ 

 ในระหวางรอบการประชุมระหวางรัฐภาคี   การประชุมอยางไมเปนทางการเพื่อเตรียมการจะจัด

ขึ้นที่สำนักเลขาธิการ ATT ในกรุงเจนีวา เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมที่กำลังจะจัดขึ้น จำนวนครั้งของ

การประชุมเตรียมการและระยะเวลาไมไดมีการกำหนดไว แตโดยทั่วไปจะมีการประชุมเตรียมการอยางไมเปน

ทางการ 2 ครั้งกอนการประชุมรัฐ โดยใชเวลาประชุมครั้งละ 1 วัน การประชุมเตรียมการมักจะกำหนดใหตรง

กับการประชุมของคณะทำงาน ATT (ดูหัวขอ 2.3.2.2) และการประชุมเตรียมการจะเปดเผยตอสาธารณะ 

 

2.2.2 การประชุมวิสามัญ 

 มาตรา 17(5) ระบุวาการประชุมวิสามัญของประเทศภาคีอาจจะจัดขึ้นในชวงระหวางการประชุม

สามัญหากมีการรองขอโดยรัฐภาคีและสองในสามของรัฐภาคีสนับสนุนขอรองขอนั้น  การประชุมวิสามัญจัด

ขึ้นที่สำนักเลขาธิการ กรุงเจนีวา เวนแตจะมีมตเิปนอยางอ่ืน (ดูขอบังคับการประชุมที่ 14) 

 

2.3 โครงสรางของ ATT 

2.3.1 ผรูับผิดชอบการจัดประชุม 

2.3.1.1 ประธาน 

 แตละปรัฐภาคีของสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ(ATT)จะเลือกประธานระหวางการประชุมของรัฐ

ภาคี(CSP) เพ่ือใหทำหนาทีเ่ปนประธานการประชุมในปตอไป รวมทั้งรับผิดชอบกระบวนการเตรียมการดวย  

 บุคคลทีท่ำหนาที่เปนประธานของ CSPs ที่ผานมา : 

 - การประชุมครั้งท่ี 1 : เอกอัครราชทูต Jorge Lomónaco   ประเทศเม็กซิโก 

 - การประชุมครั้งท่ี 2 : เอกอัครราชทูต Emmanuel E. Imohe   ประเทศไนจีเรีย 

 - การประชุมครั้งท่ี 3 : เอกอัครราชทูต Klaus Korhonen   ประเทศฟนแลนด 

 - การประชุมครั้งท่ี 4 : เอกอัครราชทูต Nobushige Takamizawa  ประเทศญี่ปุน 

 - การประชุมครั้งท่ี 5 : เอกอัครราชทูต Jānis KārkliKš     ประเทศลัตเวีย 
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2.3.1.2 รองประธาน 

 ขอบังคับการประชุมที่ 9 ไดกำหนดไววาทีป่ระชุมรัฐภาค ีATT แตละครั้งจะทำการคัดเลือกประธาน 

1 คนและรองประธาน 4 คนจากตัวแทนของรัฐภาคเีพ่ือการประชุมครั้งตอไป 

 ประธานและรองประธาน 4 คน ซึ่งเรียกอยางไมเปนทางการวา “สำนักงาน(Bureau)” จะเริ่มตน

เขารับตำแหนงทันทีเมื่อกระบวนการสรรหาของที่ประชุมสิ้นสุดลง และรับตำแหนงไปจนกวาผูที่จะมารับ

ตำแหนงตอไปไดรับการเลือกตั้งในชวงทายของการประชุมสามัญครั้งตอไป ระหวางที่อยูในตำแหนง ประธาน

(และรองประธานซึ่งทำหนาทีผู่ชวย)จะทำหนาที่เปนประธานการประชุมวิสามัญใด ๆ ที่จัดขึ้นในชวงระยะเวลา

ที่ดำรงตำแหนง 

 

2.3.1.3 เลขานุการการประชุม 

 ตามขอบังคับการประชุมที่ 10 กำหนดใหหัวหนาสำนักเลขาธิการ ATT เปนเลขานุการของการ

ประชุม และปฏิบัติหนาที่นี้ทุกครั้งที่มีการประชุม และสำหรับองคคณะสนับสนุน บทบาทของเลขานุการคือ

การเตรียมการที่จำเปนทั้งหมดเก่ียวกับการประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ และดำเนินการงานอ่ืน ๆ ท่ีที่

ประชุมตองการตามมาตรา 18 วรรค 3(d) ของสนธิสัญญา 

 บทบาทและหนาที่อ่ืน ๆ ของสำนักเลขาธิการ ATT ไดระบุไวในหัวขอ 6.1.1 

 

2.3.2 องคคณะสนับสนุน 
 ขอบังคับการประชุมที่ 42 ระบุวาที่ประชุมของรัฐภาคีอาจจัดตั้งองคคณะสนับสนุนตามมาตรา 

17(4) ของสนธิสัญญา วาระที่จะพิจารณาโดยองคคณะสนับสนุนที ่จัดตั้งขึ้นภายใตสนธิสัญญา อันไดแก 

ประเด็นเกี่ยวกับภาระหนาที่ บุคลากร โครงสราง ขนาด กรอบเวลา และกรอบงบประมาณ จะพิจารณาในที่

ประชุมรัฐภาค ี

 องคคณะสนับสนุน ณ ปจจุบัน ประกอบดวย: 

 - คณะกรรมการบริหาร 

 - คณะทำงาน 3 กลมุ: 

  o คณะทำงานดานการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ 

  o คณะทำงานดานความโปรงใสและการรายงานผล 

  o คณะทำงานเพื่อสรางความเปนสากลใหสนธิสัญญา 

 - คณะกรรมการคัดเลือกประจำกองทุนชวยเหลือ(VTF) 

 บทบาทและหนาที่ของแตละองคคณะมีระบุไว ดังตอไปนี้ 
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2.3.2.1 คณะกรรมการบริหาร 

ในการประชุมรัฐภาคี ATT ครั้งที่ 1 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารในฐานะองคคณะสนับสนุน

ตามมาตรา 17(4) ของสนธิสัญญาฯ และขอบังคับการประชุมที่ 42 โดยบทบาทของคณะกรรมการบริหาร คือ 

การกำกับดูแลเรื่องการเงินและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสำนักเลขาธิการของสนธิสัญญาฯ รวมถึงการดำเนิน 

งานของสำนักเลขาธิการ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่น ความมีประสิทธิผลและความโปรงใสสูงสุด 

คณะกรรมการบริหารประกอบดวยประธานการประชุมฯ และตัวแทนของรัฐภาคีที่ไดรับเลือกจาก

องคการสหประชาชาติในแตละภูมิภาค  ตัวแทนของสำนักเลขาธิการ ATT ทีเ่ขารวมการประชุม ผูแทนของรัฐ

ผูลงนามซึ่งอาจไดรับเชิญจากที่ประชุมใหเขารวมการประชุมของคณะกรรมการบริหารในฐานะผูสังเกตการณ

ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริหาร(ไมรวมประธานและผูแทนสำนักเลขาธิการ ATT) จะมีวาระ 2 ปและสามารถ

ดำรงตำแหนงในวาระตอไปไดอีก 

การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารจะอยูภายใตขอกำหนดขอบเขตภาระงานสำหรับคณะ

กรรมการบริหาร(TOR) 

 

2.3.2.2 คณะทำงาน 

คณะทำงานตอไปนี้แตงตั้งขึ้นจากการประชุมรัฐภาคี ATT ครั้งที่ 2 ในป 2016 และเปนคณะทำงาน

ตามมติของการประชุมครั้งที ่3 ในป 2017: 

- คณะทำงานดานการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ (WGETI) 

- คณะทำงานดานความโปรงใสและการรายงานผล (WGTR) 

- คณะทำงานเพ่ือสรางความเปนสากลใหสนธิสัญญา (WGTU) 

ประธานการประชุมฯ เปนผูแตงตั้งประธานหรือประธานรวมใหคณะทำงานแตละคณะ  เปาหมาย

ของการทำงานของคณะทำงานแตละคณะตามที่ระบุในชื่อคณะ  ประกอบดวย ‘คณะทำงานดานการปฏิบัติ

ตามพันธกรณีของสนธิสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ(WGETI)’ ทำหนาที่แลกเปลี่ยนขอมูลและปญหาเกี่ยวกับ

การดำเนินการตามสนธิสัญญาในระดับประเทศ ‘คณะทำงานดานความโปรงใสและการรายงานผล(WGTR)’ 

ดำเนินงานที่กำหนดโดยการประชุมของรัฐภาคีทั่วไป ดังที่ระบุโดยชื่อกลุม (ปญหาความโปรงใสและภาระ 

หนาที่การรายงานผลภายใตสนธิสัญญา) และ ‘คณะทำงานเพื่อสรางความเปนสากลใหสนธิสัญญา(WGTU)’ 

รับผิดชอบจัดทำ แสดงความคิดเห็นและเสนอมาตรการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญาสากล 

โดยเฉลี่ย คณะทำงานมีการประชุมปละสองครั้ง  เปนเวลา 3 วัน (โดยจัดใหสอดคลองกับการประชุม

เตรียมการประชุมรัฐภาคีแบบไมเปนทางการแตละครั้ง (ดูหัวขอ 2.2.1)) คณะทำงานแตละคณะจะสงรายงาน

ไปยังทีป่ระชุมของรัฐภาคีทุกการประชุม เพ่ือแสดงความคืบหนาของการดำเนินงาน 
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2.3.2.3 คณะกรรมการคัดเลือกประจำกองทุนชวยเหลือ (VTF) 

ในการประชุมรัฐภาคี ATT ครั้งที่ 2 ที่ประชุมไดแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประจำกองทุนชวย 

เหลือ ซึ่งเปนองคคณะสนับสนุนตามมาตรา 17(4) ของสนธิสัญญาและขอบังคับการประชุมที่ 42 เพื่อกำกับ

ดูแลการบริหารกองทุนชวยเหลือ  รวมถึงการจัดสรรเงินทุนที่มีอยูใหกับโครงการที่ยื่นขอมาในขอเสนอรายป 

(ดูหัวขอ 6.2.1)คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบดวยสมาชิกไมเกิน 15 คนซึ่งดำรงตำแหนงเปนระยะเวลา

สองป (และสามารถแตงตั้งใหดำรงตำแหนงวาระตอไปไดอีก) การดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือก VTF 

จะอยูภายใตขอกำหนดขอบเขตของงาน(TOR)ของคณะกรรมการคัดเลือก VTF  ประธานคณะกรรมการมา

จากการแตงตั ้งโดยคณะกรรมการคัดเลือก VTF ซึ่งคัดเลือกจากหนึ่งในประเทศสมาชิก และประธานคณะ 

กรรมการคัดเลือก VTF เปนผูรับผิดชอบการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและสถานะของกองทุนฯ ตอที่

ประชุมรัฐภาคีทุกครั้ง 

 

3. พันธกรณขีอง ATT 

3.1 พันธกรณีดานการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธมอีะไรบาง 

3.1.1 ระบบควบคุมภายในประเทศ 

หนึ่งในพันธกรณีที่สำคัญภายใตมาตรา 5 ของสนธิสัญญา คือ รัฐภาคีจะตองวางและบำรุงรักษา

ระบบควบคุมภายในประเทศเพื ่อควบคุมการสงออกและนำเขา การขนผานและการถายลำอาวุธตามแบบ 

เครื่องกระสุนปน ชิ้นสวนและสวนประกอบตาง ๆ รวมถึงการเปนนายหนาดวย  

ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในประเทศ  รัฐภาคีแตละรัฐจะตองจัดทำและเก็บ

รักษารายการอาวุธและยุทธภัณฑที่ควบคุมโดยระบบควบคุมภายในประเทศ ไดแก รายการอาวุธ เครื่อง

กระสุนปน ชิ้นสวนและสวนประกอบ รวมถึงยุทธภัณฑอ่ืน ๆ ที่การถายโอนควบคุมใชมาตรการโดยรัฐ รัฐภาคี

จะตองจัดสงสำเนารายการควบคุมภายในประเทศไปยังสำนักเลขาธิการ ATT เพื่อใหรัฐภาคีอื่น ๆ สามารถ

เขาถึงขอมูลไดดวย และรัฐภาคีควรเปดเผยรายการอาวุธท่ีตนควบคุมตอสาธารณะดวย 

แตละรัฐภาคีจะตองกำหนดหนวยงานระดับชาติที่มีอำนาจอยางนอยหนึ่งหนวยงานเพื่อใหมีระบบ

ควบคุมภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส และตองจัดใหมีหนวยงานกลางในการประสานงาน

ระดับประเทศหนึ่งหนวยงานหรือมากกวานั้นเพื่อทำหนาที่เปนผูประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลในเรื่องตาง 

ๆ เก่ียวกับสนธิสัญญา 

คณะทำงานดานการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ(WGETI)ไดจัดทำ “คู 

มือเบื้องตนเพื่อวางระบบการควบคุมภายในประเทศ (Voluntary Basic Guide to Establishing a National 
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Control System)” ซึ่งใหคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวางระบบควบคุมภายในประเทศตามเงื่อนไข

ในสนธิสัญญา 

ในรายงานของประธานตอที่ประชุมรัฐภาคี CSP4 (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Re 

p) ภาคผนวก A “รายการเอกสารที่รัฐภาคสีามารถใชพิจารณาอางอิงในการดำเนินงานตามมาตรา 5 ได” มคีำ 

แนะนำแกรัฐภาคีเก่ียวกับแหลงขอมูลท่ีใชอางอิงไดในการปฏิบัติตามมาตรา 5 

 

3.1.2 การควบคุมการเคลื่อนยายถายโอน 

3.1.2.1 การหามเคลื่อนยายถายโอนบางกรณี 

ความหมายของ “การเคลื่อนยายถายโอน(transfer)” ระบุไวภายใตมาตรา 2(2) ของสนธิสัญญา ซึ่ง

รวมถึงการสงออก การนำเขา การขนผาน การถายลำ และการเปนนายหนา 

ตามมาตรา 6 ของสนธิสัญญา หามมิใหรัฐภาคีอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธ กระสุนหรือ

ยุทธภัณฑที่เก่ียวของ หรือชิ้นสวนและสวนประกอบ หาก  
- การเคลื่อนยายถายโอนนั้น ๆ จะละเมิดมาตรการหามสงอาวุธที่รับรองโดยคณะมนตรีความมั่นคง

แหงสหประชาชาติ ซึ่งอยูในหมวดที่ 7 ของกฎบัตร 

- การเคลื่อนยายถายโอนนั้น ๆ เปนการละเมิดพันธสัญญาระหวางประเทศที่เก่ียวของซึ่งรัฐเปนภาคี

อยู 

- ณ เวลาที่ทำการอนุญาต รัฐภาคีรวูาจะใชอาวุธหรือยุทธภัณฑนั้นในการฆาลางเผาพันธุ กระทำ

อาชญากรรมตอมนุษยชาติหรืออาชญากรรมสงคราม 

และแมวาการเคลื่อนยายถายโอนไมถูกหามภายใตมาตรา 6 รัฐภาคี รัฐแตละรัฐก็จะตองตรวจสอบให 

แนใจวาการเคลื่อนยายถายโอนมีการควบคุมตามขอกำหนดอื่น ๆ ในสนธิสัญญา ดังที่อธิบายไวดานลางนี้

หรือไม 

ในรายงานของประธานตอที่ประชุมรัฐภาค ีCSP4 (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/Conf.Re 

p) ภาคผนวก E “แนวทางที่ทำไดโดยสมัครใจ และปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจตามมาตรา 6(1)” มีคำ 

แนะนำแกรัฐภาคีในการปฏิบัติตามมาตรา 6(1)  
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3.1.2.2 การสงออก 

ภายใตมาตรา 7 หากการเคลื่อนยายถายโอนเก่ียวของกับการสงออกอาวุธตามแบบ เครื่องกระสุนปน

หรือยุทธภัณฑ หรือชิ้นสวนและสวนประกอบ รัฐผูสงออกตองประเมินความเสี่ยงหรือความเปนไปไดที่อาวุธ

หรือยุทธภัณฑที่จะสงออกจะนำไปสูการบอนทำลายสันติภาพและความมั่นคงหรือยุทธภัณฑนั้นอาจจะถูกนำ

ใชในการตอไปนี้  

- การละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศอยางรายแรง 

- การละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศอยางรายแรง 

- การกระทำใหเกิดอาชญากรรมภายใตขอตกลงระหวางประเทศทีเ่ก่ียวกับการกอการราย  

- การกระทำใหเกิดอาชญากรรมภายใตขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวของกับขบวนการ

อาชญากรรมขามชาติ 

รัฐภาคีผูสงออกจะตองพิจารณาดวยวามีมาตรการที่จะสามารถดำเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว 

หรือไม เชน มาตรการสรางความมั่นใจหรือโครงการที่รัฐผูสงออกและรัฐผนูำเขาพัฒนาและเห็นชอบรวมกัน 

รัฐภาคีผูสงออกจะตองปฏิเสธการสงออกหากผลการประเมินมีขอสรุปวามีความเสี่ยง “ระดับสูง

(Overriding)” ซึ่งอาจจะกอผลในทางลบใด ๆ ที่ระบุไวในมาตรา 7(1) 

รัฐผูสงออกจะตองคำนึงถึงความเสี่ยงของอาวุธตามแบบ เครื่องกระสุนและยุทธภัณฑที่เกี่ยวของ 

หรือชิ้นสวนและสวนประกอบที่ใชสำหรับ/หรือใชเปนเครื่องชวยในการสรางความรุนแรงทางเพศหรือการ

กระทำรุนแรงตอสตรีและเด็ก (ดูมาตรา 7(4)) และตองประเมินความเสี่ยงของการถายโอนระหวางสงออก 

(มาตรา 11) 

ใน(ราง)รายงานของประธานตอที่ประชุมรัฐภาคี CSP4 (ATT/CSP4.WGETI/2018/CHAIR/355/ 

Conf.Rep) ภาคผนวก B “รายการเอกสารที่รัฐภาคีสามารถใชพิจารณาอางอิงในการประเมินความเสี่ยงตาม

มาตรา 7 ได” มีแหลงที่มาของขอมูลทีร่ัฐภาคสีามารถใชอางอิงในการปฏิบัติตามมาตรา 7 ได 

 

3.1.2.3 การนำเขา 

นอกเหนือจากการนำเขาอาวุธตามแบบ เครื่องกระสุนปนและยุทธภัณฑที่เก่ียวของ หรือชิ้นสวนและ

สวนประกอบที่ถูกหามภายใตมาตรา 6 (ดูหัวขอ 3.1.2.1 ขางตน) แตละรัฐภาคีที่นำเขาอาวุธจะตอง “มีการใช

มาตรการเพ่ือใหรัฐมีอำนาจในการควบคุมการนำเขาของอาวุธตามแบบ เม่ือใดก็ตามที่จำเปน” 

ถึงแมวาใน ATT ไมไดระบุไววาควรใชมาตรการควบคุมการนำเขาแบบใดในระบบควบคุมภายใน 

ประเทศ อยางไรก็ตาม อาจจะใชมาตรการกำหนดใหมกีารขอรับการอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของในรูปแบบ

ของใบอนุญาตหรือใบอนุญาตนำเขาอาวุธและ/หรือใบรับรองเก่ียวกับการยืนยันการจัดสงและผูใชปลายทาง 
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สนธิสัญญาฯ ยังกำหนดไวดวยวาประเทศผูนำเขาจะตองมีมาตรการในการใหขอมูลแกรัฐผูสงออก

หากไดรับการรองขอ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงท่ีรัฐผูสงออกอาจดำเนินการ และมาตรการ

ดังกลาวอาจรวมถึงเอกสารเก่ียวกับผใูชรายสุดทายหรือเก่ียวกับรายการการใชสุดทาย  

 

3.1.2.4 การขนผานและการถายลำ 

นอกเหนือจากการขนผานและการถายลำอาวุธตามแบบ เครื่องกระสุนปนและยุทธภัณฑที่เกี่ยวของ 

หรือชิ้นสวนและสวนประกอบที่ถูกหามในบางสถานการณตามที่อธิบายไวในมาตรา 6 (ดูหัวขอ 3.1.2.1 ขาง 

ตน) แลวนัน้ มาตรา 9 ยังกำหนดใหรัฐภาคใีชมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือควบคมุการขนผานหรือการถายลำอาวุธ

ตามแบบใหอยูภายใตอำนาจตนใน “กรณีที่จำเปนและสามารถทำได” และ “ใหเปนไปตามกฎหมายระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวของ” 

ถึงแมวาใน ATT ไมไดระบุไววาควรใชมาตรการใดในการควบคุมการขนผานและการถายลำในระบบ

ควบคุมภายในประเทศ อยางไรก็ตาม อาจจะใชมาตรการกำหนดใหมกีารขอรับการอนุมัติจากหนวยงานที่เก่ียว 

ของในรูปแบบของใบอนุญาต และ/หรือกำหนดวาตัวแทนขนสงตองแจงรัฐที่เปนทางผานลวงหนาวาอาวุธจะ

ถูกขนผานเขตแดนของตน 

 

3.1.2.5 การเปนนายหนา(Brokering) 

นอกเหนือจากการเปนนายหนาของอาวุธตามแบบ เครื่องกระสุนปนและยุทธภัณฑที่เกี่ยวของ หรือ

ชิ้นสวนและสวนประกอบที่ตองหามในบางสถานการณตามที่กลาวไวในมาตรา 6 แลว (ดูหัวขอ 3.1.2.1 ขาง 

ตน)  มาตรา 10 ยังกำหนดใหรัฐภาค ี“ใชมาตรการตามกฎหมายภายในประเทศที่ไดบัญญัติไวเพ่ือควบคุมการ

เปนนายหนาอาวุธตามแบบที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของตน” สนธิสัญญาระบุวามาตรการเหลานั้นอาจรวมถึง

การกำหนดใหนายหนาลงทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตเปนลายลักษณอักษรกอนที่จะเปนนายหนา 

 

3.1.2.6 การเปลี่ยนเสนทาง (Diversion) 

มาตรา 11 ของสนธิสัญญาฯ ประกอบดวยพันธสัญญาที่มุงไปที่การปองกัน ตรวจสอบและรับรูเกี่ยว 

กับการเบี่ยงเบนเสนทางอาวุธตามแบบ ประเทศผูสงออกจะตองประเมินความเสี่ยงของการเปลี่ยนเสนทาง

อาวุธที่สงออก และพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบ เชน มาตรการสรางความมั่นใจ

หรือการวางแผนการจัดการรวมกันระหวางรัฐผสูงออกและนำเขา 
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นอกจากนี้ ภายใตมาตรา 11 รัฐภาคีแตละฝายท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนยายถายโอนมีภาระหนาที่ใน

การปองกันและแกไขการเบี่ยงเบนเสนทางอาวุธที่กำลังเคลื่อนยายถายโอน แมวาสนธิสัญญาฯ จะไมไดระบุให

รัฐภาคีตองตรวจสอบและปองกันการเบี่ยงเบนเสนทางเครื่องกระสุนปน ยุทธภัณฑหรือชิ้นสวนและสวนประ 

กอบ แตรัฐภาคก็ีอาจเลือกที่จะดำเนินการได 

ความรวมมือและการแบงปนขอมูลระหวางรัฐที่เกี่ยวของในการเคลื่อนยายถายโอนเปนปจจัยสำคัญ

ของบทบัญญัตินี้ โดยเนนความเปนจริงที่วา การจัดการกับการเบี่ยงเบนเสนทางอาวุธตามแบบไมใชสิ่งที่รัฐ

สามารถดำเนินการใหสำเร็จไดโดยลำพัง 

 

4. พันธกรณีดานการรายงานตามสนธิสัญญามีอะไรบาง  

4.1 รายงานเบื้องตน 

ตามมาตรา 13(1) ของ ATT  รัฐภาคจีะตองจัดทำรายงานเบ้ืองตนเสนอตอสำนักเลขาธิการ ATT ซึ่ง

อธิบายถึงมาตรการที่รัฐไดดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามสนธิสัญญา “รวมถึงกฎหมายภายในประเทศ รายการท่ี

ควบคุมภายในประเทศ และขอบังคับอื่น ๆ รวมถึงมาตรการดานการบริหาร” นอกจากนี้แลว รัฐภาคียังจะตอง

รายงานเก่ียวกับมาตรการใหมใด ๆ ที่จะนำมาใชเพ่ือใหเปนไปตามสนธิสัญญาดวย 

รัฐภาคีแตละรัฐจะตองสงรายงานเบื้องตน “ภายในปแรกหลังจากทีส่นธิสัญญานี้มีผลบังคับใชสำหรับ

รัฐภาคีนั้น ๆ” กลาวไดวา กำหนดสงรายงานเบื้องตนของรัฐภาคีคือ 12 เดือนหลังจากวันที่สนธิสัญญามีผล

บังคับใช2  

มแีบบฟอรมทีท่ำขึ้นเพ่ือชวยใหรัฐภาคีสงรายงานเบ้ืองตนได และรายงานเบ้ืองตนนี้สามารถสงไปยัง

สำนักเลขาธิการ ATT ทางชองทางออนไลนได 

 

4.2 รายงานประจำป 

ตามมาตรา 13(3) ของ ATT รัฐภาคีจะตองสงรายงานเปนประจำทุกป ซึ่งรายงานจะประกอบดวย

ขอมูล “การอนุญาตการสงออกและนำเขาอาวุธตามแบบ และการสงออกและนำเขาอาวุธตามแบบจริงตาม

มาตรา 2(1)”  ท่ีเกิดขึ้นในชวงปปฏิทินกอนหนา (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) 

วันกำหนดสงรายงานประจำปไปยังสำนักเลขาธิการ ATT คือวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกป  เชน 

รายงานประจำป 2018 ซึ่งครอบคลุมการสงออกและนำเขาระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2018 มี

กำหนดสงภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2019 

 
2 สำหรับประเทศท่ีใหสัตยาบัน ยอมรับ อนุมัตหิรือภาคยานวุติัหลังวันที่ 24 ธันวาคม 2014 สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใช ณ วันที่ 90 นบัจากวันที่

ยื่นหนังสือใหสัตยาบัน ยอมรับ อนุมัตหิรือภาคยานุวัติที่หนวยงานที่รับหนังสือตามมาตรา 22 และกำหนดวันสงรายงานคือ 12 เดือนหลังจากวันนั้น 



 
“เอกสารแรกเขา” สำหรับภาคีสมาชิกใหมสนธสิัญญาการคาอาวุธ(ราง) 

 

 
15 

มีแบบฟอรมที่ทำขึ้นเพื่อชวยใหรัฐภาคีสงรายงานประจำปได และรายงานประจำปนี้สามารถสงไปยังสำนัก

เลขาธิการ ATT ทางชองทางออนไลนได 

 

4.3 รายงานการเปลี่ยนเสนทาง 

มาตรา 11(6) และ 13(2)  สนับสนุนใหรัฐภาคีรายงานเกี่ยวกับมาตรการที่ใชเพื ่อจัดการกับการ

เปลี่ยนเสนทางของอาวุธท่ีเคลื่อนยายถายโอน อยางไรก็ตามในปจจุบันยังไมมีกลไกที่เปนทางการสำหรับการ

รายงานเกี่ยวกับมาตรการที่ใชในการจัดการกับการเปลี่ยนเสนทางดังกลาว (เชน ไมมีแบบฟอรมที่ใชรายงาน

เรื่องดังกลาว) ดังนั้น รัฐภาคีสามารถสงรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนเสนทางในรูปแบบใดก็ไดตามสะดวกทาง

เว็บไซต ATT เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและแบงปนประสบการณเกี่ยวกับการเปลี่ยนเสนทางการเคลื่อนยายถาย

โอนอาวุธ 

 

5. พันธกรณีดานการเงินตามสนธิสัญญามีอะไรบาง 

5.1 รัฐภาค ี

 รัฐภาคีจายเงนิสมทบ ซึ่งเงินสมทบนั้นแบงเปนสองหมวดดังตอไปนี้ 

1. เงินสมทบสำหรับ CSP และองคคณะสนับสนุนซึ่งที่ประชุมรัฐภาคีอาจจัดตั้งข้ึน : ทุกรัฐภาคี 

ไดรับการประเมินจำนวนเงินสมทบสำหรับการประชุมแตละครั้งและสำหรับองคคณะสนับสนุน

ซึ่งทีป่ระชุมรัฐภาคีอาจจัดตั้งขึ้น ซึ่งประกอบดวย คาใชจายในการจัดเตรียมและจัดการประชุม

รัฐภาคี หรือการประชุมองคคณะสนับสนุนตามความเหมาะสม (ดูระเบียบการเงิน ATT ขอ 

5.1) ทั้งนี้ ไมวารัฐภาคจีะเขารวมประชุมหรือไม  

2. เงินสมทบสำหรับสำนักเลขาธิการ : ในแตละปปฏิทิน รัฐภาคีจะถูกเรียกเก็บเงินสมทบสำหรับ 

เปนคาใชจายของสำนักเลขาธิการ ATT ที่ใชในการดำเนินงานหลัก ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน

พนักงาน อุปกรณ คาใชจายประจำในสำนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย ประกันภัย การ

สื่อสารโทรคมนาคมและ IT และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเปนตอการทำงานของสำนักเลขาธิการตามมติ

ของทีป่ระชุม (ดูระเบียบการเงิน ATT ขอ 6.3) 
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5.2 รัฐผลูงนามและรัฐผสูงัเกตการณ 

 รัฐผูลงนามและรัฐผูสังเกตการณอื่น ๆ ที่เขารวมการประชุมของรัฐภาคีหรือองคคณะสนับสนุนที่

อาจจัดตั้งขึ้นจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการเขารวมเพื่อสมบทเปนคาใชจายในการเตรียมการและจัดการ

ประชุมรัฐภาคีหรือองคคณะสนับสนุนตามที่เกิดขึ้นจริง 

 ใบแจงหนี้ที่เกี่ยวของกับคาใชจายในการประชุมโดยประมาณจะคำนวณโดยคาดการณวารัฐผูลง

นามทั้งหมดและรัฐผสูังเกตการณอ่ืน ๆ ท่ีเขารวมการประชุมในปกอนหนานี้จะเขารวมการประชุมในครั้งถัดไป

ดวย 

 

6. การชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีของ ATT 

6.1 สำนักเลขาธิการ ATT` 

6.1.1 บทบาทของสำนักเลขาธิการ ATT คืออะไร 

 สำนักเลขาธิการ ATT กอตั้งขึ้นตามมาตรา 18 ของสนธิสัญญาเพื่อสนับสนุนและชวยเหลือรัฐภาคี

ในการปฏิบัติตามพันธกรณี ATT อยางมีประสิทธิภาพ 

 สำนักเลขาธิการ ATT ดูแลจัดการกระบวนการรายงานตามสนธิสัญญา จัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับ

หนวยงานผูประสานงานระดับประเทศ อำนวยความสะดวกในการจับคูขอเสนอ และรับคำรองเกี่ยวกับความ

ชวยเหลือในการดำเนินการตามสนธิสัญญา อำนวยความสะดวกในการดำเนินการประชุมของรัฐภาคี และ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับจากที่ประชุม อำนวยความสะดวกในดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของรัฐภาคี 

รวมถึงการสนับสนุนการทำงานของประธานการประชุม รองประธาน คณะกรรมการบริหาร และประธานรวม

ของคณะทำงานที่จัดตั้งข้ึนในการประชุม ในชวงเตรียมการการประชุมรัฐภาค ี

 นอกเหนือจากความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับมาตรา 18(3) ของสนธิสัญญาแลว  สำนักเลขาธิการ 

ATT ยังทำหนาที่บริหารกองทุนชวยเหลือของคณะกรรมการคัดเลือก VTF (ดูหัวขอ 2.3.2.3 และ 6.2.1) 

รวมถึงแผนการใหการสนับสนุนสนธิสัญญาฯ อีกดวย 

 

6.1.2 วิธีการติดตอสำนักเลขาธิการ ATT  

 ที่อย ู: 7 bis avenue de la Paix, อาคาร  WMO, ชั้น 2, 1211 Geneva 

 โทรศพัท : +41(0)227150420 

 อีเมล : info@thearmstradetreaty.org 

 เว็บไซต : www.thearmstradetreaty.org 
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6.2 มีความชวยเหลือทางการเงินรูปแบบใดบาง 

6.2.1 กองทุนชวยเหลือ 

 มาตรา 16(3) ของ ATT ใหมีการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือ (VTF) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม

พันธกรณีของสนธิสัญญาภายในประเทศ และเชิญชวนใหรัฐภาคีจัดสรรทรัพยากรใหแกกองทุน 

 กองทุนชวยเหลือ (VTF) กอตั้งข้ึนอยางเปนทางการในเดือนสิงหาคม 2016 ระหวางการประชุมครั้ง

ที่สองของรัฐภาคีเพื่อดำเนินงานภายใตขอกำหนด(Terms of Reference)ที่ไดรับอนุมัติ กองทุนฯ จะจาย

เงินทุนใหแกโครงการที่เปนไปเพื่อการนำสนธิสัญญาฯ ไปปฏิบัติ  ทั้งนี้เปนไปตามขอกำหนด ขอกำหนดการ

อางอิง และกฎการบริหาร 

 กองทุนชวยเหลือ (VTF) ดูแลบริหารงานโดยสำนักเลขาธิการ ATT โดยไดรับการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการคัดเลือก (ดูหัวขอ 2.3.2.3)  มีการเปดรับขอเสนอโครงการเปนประจำทุกป โดยเชิญชวนใหรัฐ

ตาง ๆ ยื่นขอรับเงินชวยเหลือเปนจำนวนสูงสุดถึง 100,000 เหรียญสหรัฐสำหรับโครงการที่เปนไปเพื่อการ

ปฏิบัตติามพันธกรณีของ ATT อยางไรก็ตาม รัฐเทานั้นที่สามารถยื่นขอรับทุนได 

 ขอมูลเพ่ิมเติมสามารถเขาไปดูไดในเว็บไซต ATT : https://www.thearmstradetreaty.org/vol 

untary. html 

 

6.2.2 โครงการสนับสนุน 

 สำนักเลขาธิการ ATT ดำเนินโครงการสนับสนุนที่เอื้อตอการมีสวนรวมในการประชุมของรัฐภาคี 

โดยมีวัตถุประสงคหลักของโครงการสนับสนุน ATT คือการเพิ่มขนาดและความหลากหลายของการมสีวนรวม

ในการประชุม ATT เพื่อใหมีความเปนตัวแทนและมีสวนในการตัดสินใจระหวางการประชุม ซึ่งสุดทายแลวจะ

นำไปสูการนำสนธิสัญญาไปปฏิบัติใชอยางจริงจังและเปนสากล  กอนการประชุม ATT แตละครั้งซึ่งจะมีการให

เงินทุนสนับสนุน สำนักเลขาธิการ ATT จะเชิญชวนใหสมัครรับเงินทุนสนับสนุนลวงหนา โดยจะจัดส่ง

จดหมายเวียนแจง้การรบัสมคัรไปยงัทุกคนที่อยูในรายชื่อผรูับอีเมล ATT และโดยการโพสตขอมูลประกาศไว

บนเว็บไซตของ ATT 
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6.2.3 UNSCAR 

กองทุนสหประชาชาติเพื ่อสงเสริมความรวมมือดานการควบคุมอาวุธ (United Nations Trust 

Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation : UNSCAR) เปนกองทุนชวยเหลือแบบยืดหยุนที่

สหประชาชาติเปนผูดูแลเพ่ือใหการสนับสนุนดานการควบคุมอาวุธ ซึ่งระดมเงินทุนจากผูสนับสนุนทางการเงิน

หลายราย โดยสนับสนุนการใหสัตยาบัน/ภาคยานุวัติ และการปฏิบัติตามกลไกระหวางประเทศวาดวย

กฎระเบียบการควบคุมอาวุธที่เก่ียวของรวมทั้ง ATT  

 UNSCAR เปดใหยื่นเสนอโครงการในแตละป โดยเปดรับหนังสือขออนุมัติโครงการจากพันธมิตร

สหประชาชาติ องคกรระหวางประเทศ/ภูมิภาค NGO และสถาบันวิจัย ดังนั้น รัฐบาลที ่ตองการรับความ

ชวยเหลือควรทำงานรวมกับผูสมัครที่มีสิทธิร์ับการสนับสนุน 

 ขอมูลเพ่ิมเติมสามารถเขาไปดูไดในเว็บไซต : https://www.un.org/disarmament/unscar/ 

 

6.2.4 โครงการเชงิรุกเพื่อนำ ATT ออกนอก EU  

 สหภาพยุโรปไดจัดทำ “โครงการเชิงรุกเพื่อนำ ATT ออกนอกสหภาพยุโรป (EU ATT Outreach 

Project)” และตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณี ATT ซึ่งโครงการดำเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ : 

 - โครงการใหความชวยเหลือระดับชาติตามความเหมาะสม ซึ่งเปนโครงการทีส่ามารถสรางพันธมิตร 

ระยะยาวเพื่อรวมกันพิจารณาประเด็นสำคัญที่แตละประเทศตองดำเนินการ โดยใชกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

ประเทศนั้น 

 - กิจกรรมเฉพาะกิจที่สามารถตอบสนองความตองการในแตละความชวยเหลือไดอยางยืดหยุนและ

รวดเร็ว 

 - การสัมมนาระดับภูมิภาคซึ่งเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีตัวอยางที่ดี ทำใหผูปฏิบัติภาค

ประชาสังคมไดมีสวนรวม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดความรวมมือในระดับภูมิภาค 

 จะใหความชวยเหลือเมื่อมีการรองขอจากรัฐไปยังโครงการโดยตรง  ขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูได

จาก : https://export-control.jrc.ec.europa.eu/projects/Arms- Trade-Treaty 
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6.2.5 ความชวยเหลือระดับทวิภาค ี

 มีหลายประเทศที่ใหความชวยเหลือทั้งทางการเงินและทางเทคนิคสำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี

ของ ATT ในกรอบทวิภาค ีรัฐที่สนใจรับความชวยเหลือดังกลาว ควรติดตอประเทศผบูริจาคโดยตรง 

 

6.3 มีความชวยเหลือดานเทคนิคใดบาง 

 รัฐอาจขอความชวยเหลือจากรัฐภาคเีดิมดานคำแนะนำทางเทคนิคเก่ียวกับการปฏิบัติตามพันธกรณี

ของสนธิสัญญา นอกจากนี้ ยังมีองคกรระหวางประเทศ องคกรระดับภูมิภาค หนวยงานสหประชาชาติ องคกร

ภาคประชาสังคม และสถาบันวิจัยดานการปฏิบัติตามพันธกรณีของ ATT ที่สามารถใหความชวยเหลือดาน

เทคนิคในมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของ ATT ได ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการ ATT สามารถ

ใหคำแนะนำไดวาควรจะติดตอใคร ดวยชองทางใด 

 อนึ่ง คณะทำงาน ATT รวมถึงองคกรระหวางประเทศ องคกรภาคประชาชน และสถาบันวิจัยตาง 

ๆ ไดพัฒนาคมูือปฏิบัติการ งานวิจัย และเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งประกอบดวยคำแนะนำดานเทคนิคและคำแนะนำ

มากมายเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีของ ATT  

 

[ปกหลัง] 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสนธิสัญญา อาทิ ทรัพยากร เครื่องมือและแนวทางปฏิบัต ิสามารถสืบคนไดจากเว็บไซต

ของ ATT (https://www.thearmstradetreaty.org/) หรือขอรับไดที่สำนักเลขาธิการ ATT (info@thearms 

tradetreaty.org) 


