คําถาม-คําตอบ เกี่ยวกับสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ และ
(ราง) พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....
๑. สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณคืออะไร
คําตอบ สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณเปนสนธิสัญญาหามผูใดทดลองนิวเคลียรใน
ทุกรูปแบบไมวาในที่ใด
๒. ทําไมจึงแปลชื่อสนธิสัญญาวา “สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ”
คําตอบ กอนหนานี้มีสนธิสัญ ญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรบางสวน (Partial Test Ban Treaty :
PTBT) ค.ศ. ๑๙๖๓ ซึ่งหามทดลองอาวุธนิวเคลียรในที่ใด ๆ ยกเวนการทดลองใตดิน อันเปนความพยายาม
อยางหนึ่งที่จะมีการควบคุมและจํากัดไมใหมีการใชหรือพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรในทางสงคราม ตอมาไดมี
การเจรจาในกรอบที่ประชุมเพื่อการลดอาวุธอยางจริงจัง จึงไดมีการยกรางสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโ ดยสมบู รณ (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty : CTBT) นี้ขึ้น ซึ่งห ามรัฐภาคีทํ าการ
ทดลองอาวุธนิวเคลียรโดยสิ้นเชิง โดยครอบคลุมทั้งบนดิน ใตดิน ใตน้ํา และอวกาศ อันเปนที่มาของถอยคํา
“โดยสมบูรณ”
๓. ปจจุบันมีกี่ประเทศทีล่ งนามและใหสัตยาบันสนธิสัญญานี้
คําตอบ สนธิสัญญานี้ไดรับการรับรองโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๙
และเปดใหลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๙ ปจจุบันนี้มีประเทศที่ลงนามแลว ๑๘๓ ประเทศ เมื่อลงนาม
แลวจะไดรับฐานะเปนรัฐผูรวมลงนาม ประเทศสุดทายที่รวมลงนามคือ ประเทศนิวเว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๕ และปจจุบันมีประเทศที่ใหสัตยาบันแลว ๑๖๖ ประเทศ เมื่อใหสัตยาบันแลวก็จะไดรับฐานะเปนรัฐภาคี
ประเทศสุดทายที่ใหสัตยาบันคือ ประเทศพมา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ประเทศที่อยูในภาคผนวก ๒
ของสนธิสัญญาใหสัตยาบันไปแลว ๓๖ ประเทศ จากจํานวน ๔๔ ประเทศ ซึ่งเหลือประเทศจีน เกาหลีเหนือ
อียิปต อินเดีย อิหราน อิสราเอล ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา หากทุกประเทศในภาคผนวก ๒ นี้ใหสัตยาบัน
สนธิสัญญานี้ก็จะมีผลภายใน ๑๘๐ วัน ทั้งนี้ ประเทศไทยเปนประเทศสุดทายในอาเซียนที่ยังไมใหสัตยาบัน
๔. สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ มีผลบังคับใชแลวหรือยัง
คําตอบ สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณยังไมมีผลใชบังคับ เนื่องจากสนธิสัญญา ขอ
๑๔ กําหนดใหสนธิสัญญามีผลใชบังคับเมื่ อทุกประเทศที่ปรากฏในภาคผนวก ๒ (Annex 2) ไดใหสัตยาบัน แต
ปจจุบันประเทศจีน เกาหลีเหนือ อียิปต อินเดีย อิหราน อิสราเอล ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา ที่ปรากฏใน
ภาคผนวก ๒ ยังไมใหสัตยาบันสนธิสัญญา
๕. ปจจุบันมีองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ แลวหรือไม อยางไร
คําตอบ ปจจุบันยังไมมีองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณเพราะสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณยังไมมีผลบังคับใช แตก็ไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการเตรียมการ
สําหรับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Preparatory Commission for the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization) เพื่อดําเนินงานไปพลางกอน
จัดทําโดย กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑)

-๒๖. ทําไมจึงตองเขาเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
คําตอบ ๑. เปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองในการตอตานการใชอาวุธนิวเคลียร ทําใหสามารถลด
แรงกดดันทางการเมืองระหวางประเทศได เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศมักถามผูแทนไทยในเวทีตาง ๆ วา ทําไม
ประเทศไทยที่ลงนามสนธิสัญญาไปนานแลว (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙) แตยังไมเปนภาคีสนธิสัญญาเสียที
๒. เพื่อใหสํานัก งานการตรวจเงิน แผนดิน ซึ่งไดรับ การรับ รองจากที่ป ระชุม คณะกรรมาธิ การ
เตรียมการสําหรับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโ ดยสมบูรณ ใหเปนผูตรวจสอบบัญชี
ภายนอกขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
สําหรับวาระป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ สามารถทํางานไดอยางเต็มภาคภูมใิ นฐานะที่ประเทศไทยเปนรัฐภาคี
๗. ประโยชนที่ประเทศไทยไดรับเมื่อเขาเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
คําตอบ แมประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณก็
ตาม แตปจจุบันประเทศไทยก็ไดรับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการสนธิสัญญาวา
ดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Preparatory Commission for the Comprehensive NuclearTest-Ban Treaty Organization) ในการติดตั้งสถานีเฝาตรวจระหวางประเทศ ๒ สถานี คือ สถานีเฝาตรวจนิว
ไคลดกัมมันตรังสี (Radionuclide Monitoring System : RN 65) ที่จังหวัดนครปฐม จํานวน ๒๐ ลานบาท
รวมทั้งเงินสนับสนุนในการตรวจวัดปละประมาณ ๑.๕ ลานบาท และสถานีเฝาตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ
(Primary Seismic Monitoring Station : PS 41) ที่ดําเนินงานโดยกรมอุทกศาสตร กองทัพ เรือ ที่จังหวัด
เชียงใหม และอยูในระบบการตรวจสอบระหวางประเทศแลว
หากประเทศไทยใหสัตยาบันในสนธิสัญญาดังกลาว นอกจากที่ไดรับการสนับสนุนขางตนแลว ประเทศ
ไทยในฐานะรัฐภาคีจะสามารถใชประโยชนจากระบบการตรวจสอบขอมูลในการตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่
เกิดจากแผนดินไหวและสามารถตรวจจับความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทดลองนิวเคลียรใตพิภพ จากสถานี
ต า ง ๆ ที่ ตั้ ง อยู ใ นรั ฐ ภาคี ห ลายรั ฐ ทั่ ว โลกภายใต ส นธิ สั ญ ญาฉบั บ นี้ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มภั ย พิ บั ติ ท าง
อุตุนิยมวิทยา การคาดการณสภาพภูมิอากาศและการเตือนภัยสึนามิ รวมถึงยังไดรับการฝกอบรมในหลักสูตร
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไดอีกดวย
๘. ใครเปนผูแปลสนธิสัญญาเปนภาษาไทย
คําตอบ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจวาดว ยการตรวจการแปลสนธิสัญ ญาวาดว ยการหามทดลองอาวุ ธ
นิวเคลียรโดยสมบูรณ ตามคําสั่งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ๑๑/๒๕๔๕ ซึ่งประกอบดวยผูแทน
จากกระทรวงการต า งประเทศ (กรมองค ก ารระหว า งประเทศ และกรมสนธิ สั ญ ญาและกฎหมาย)
กระทรวงกลาโหม (กรมพระธรรมนูญ กรมวิทยาศาสตรทหารบก กรมอุทกศาสตร และศูนยวิทยาศาสตรและ
พัฒนาระบบอาวุธ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานอัยการ
สูงสุด ไดแปลสนธิสัญญา
๙. สนธิสัญญาฉบับดังกลาวตองมีการรับฟงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา
๑๗๘ หรือไม

จัดทําโดย กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑)

-๓คํ า ตอบ สนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย รโ ดยสมบู ร ณ ไม เ ข า ข า ยเป น สนธิสั ญ ญาที่ อ าจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการคา หรือการลงทุน ของประเทศอยางกวางขวาง ไดแก
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการคาเสรี เขตศุลกากรรวม หรือการใหใชทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําใหประเทศตอง
สูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน หรือหนังสือสัญ ญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๘ จึงไมจําตองปฏิบัติตามหลัก เกณฑการรับ ความคิดเห็ น ที่
รัฐธรรมนูญกําหนด
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการยกรางพระราชบัญญัติคุมครองการ
ดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ไดเปดรับฟงความคิดเห็นไวทั้ง
๒ สวนทั้งพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดย
สมบูรณ และสนธิสัญญาพรอมทั้งคําแปล ดังนี้
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดมหาสารคาม จํานวนผูเขารวม ๓๖๔ คน แบงเปน
กลุมเปาหมายที่ปฏิบัติงานดานนิวเคลียรและรังสี จํานวน ๑๐ คน และประชาชนทั่วไป จํานวน ๓๕๔ คน
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร จํานวนผูเขารวม ๓๑๕ คน แบงเปน
กลุมเปาหมายที่ปฏิบัติงานดานนิวเคลียรและรังสี จํานวน ๑๐ คน ประชาชนทั่วไป จํานวน ๓๐๕ คน
ครั้งที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเชียงใหม จํานวนผูเขารวม ๖๐ คน
ครั้งที่ ๔ ตั้งแตวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดพังงา จํานวนผูเขารวม ๔๔ คน
ครั้งที่ ๕ ตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ www.oap.go.th
ครั้งที่ ๖ ตั้งแตวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซตการรับฟงความคิดเห็นกฎหมายไทย
www.lawamendment.go.th
๑๐. ทําไมจึงตองเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....
คําตอบ เพื่อแกไขปญหาที่ประเทศไทยยังไมมีการใหเอกสิทธิ์และความคุมกันการดําเนินงานขององคการ
สนธิสัญญาวาดวยการทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณเพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยไดลงนามใน
สนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณเ มื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๙ เนื่อ งจาก
สนธิสัญญาไดระบุไวในขอ ๒ อี (ยอหนา ๕๔ – ๕๗) และพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา ขอ บี (ยอหนา ๒๖ –๓๑)
กํา หนดพันธกรณีของรัฐ ภาคี เกี่ ย วกับ การใหสภาพนิติ บุค คล และความสามารถทางกฎหมายแก องค ก าร
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณภายในรัฐภาคี รวมทั้งประเด็นเอกสิทธิ์และความคุมกัน
การดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโ ดยสมบูรณและบุคคลตาง ๆ เชน
ผู แ ทนองค ก ารและผูแ ทนรัฐภาคี รวมทั้ง สถานที่ทํ า การ ที่ พั ก อาศั ย เอกสาร และอุ ป กรณเ ครื่ อ งมื อ ของ
คณะผูตรวจขององคการ
๑๑. เพราะเหตุใดไมเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการ
หามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พรอมกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
คําตอบ เนื่องจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลทางนิวเคลียรและรังสี แตรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการ
หามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... เปนเรื่องของการคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญา จึง
ทําใหตองแยกออกจากกัน
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-๔๑๒. คนไทยที่เปนเจาหนาที่องคการสนธิสัญญาวาดวยการทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและดํารงตําแหนง
ตามที่กําหนดในรางพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ จะไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันหรือไม
คําตอบ ไมวาเจาหนาที่องคการจะเปนคนไทยหรือคนตางชาติก็ตาม หากเขามาดําเนินงานในประเทศ
ไทยยอมไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่กําหนดในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากสนธิสัญญาวาดวย
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณไมไดกําหนดในเรื่องคนชาติของรัฐภาคีไวเปนการเฉพาะเหมือนกับความ
ตกลงวาดวยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย ขอบทที่ ๕๐ ความคุมกันและเอกสิทธิ์สําหรับ
เจาหนาที่และลูกจาง
๑๓. เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหบางมาตราของ (ราง) พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... มีผลภายหลังวันบังคับใชพระราชบัญญัติ
และมีตัวอยางในอดีตหรือไม
คําตอบ เนื่องจากสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณยังไมมีผลบังคับใช จึงระบุใน
มาตรา ๒ วรรคหนึ่ง วา “บทบัญญัติมาตรา ๔ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่สนธิสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศไทย
แลวเปนตนไป” ตัวอยางที่เคยมีปรากฏ คือ มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคม
พัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งบัญญัติวา “บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา
๑๐ ตอไปนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ประเทศไทยเปนสมาชิกของสมาคมแลวเปนตนไป” พระราชบัญญัติให
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ มีผลใชบังคับวันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๐๓ กอนที่ประเทศไทยจะเปนสมาชิกสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๓ อีก
ตัวอยางหนึ่ง คือ มาตรา ๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งบัญญัติวา “บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และ
มาตรา ๙ ใหมีผลใชบัง คับ ตั้ง แตวันที่ขอบทของความตกลงมีผ ลใชบัง คับ กั บ ประเทศไทยแลว เปน ต น ไป”
พระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ มี
ผลใชบังคับวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กอนที่ขอบทของความตกลงวาดวยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานเอเชียจะมีผลใชบังคับกับประเทศไทย วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๔. เหตุผลที่จ ะเสนอใหส ภานิติ บัญ ญัติแ ห ง ชาติพิจ ารณา และกํา หนดระยะเวลาในการให สัต ยาบั น
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
คําตอบ การเขาเปนภาคีของสนธิสัญญาระหวางประเทศ สําหรับประเทศไทยมี ๒ ขั้นตอน คือ การลง
นาม ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองวาประเทศไทยจะผูกพันกับสนธิสัญญาฉบับนั้น จะไมทําการใดที่
ขัดตอวัตถุประสงคของสนธิสัญญาฉบับนั้น และขั้นตอนตอมาคือการใหสัตยาบัน ปจจุบันประเทศไทยอยูใน
ขั้นตอนดังกลาว ซึ่งความสัมพันธระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในของประเทศไทยเปน
ระบบทวินิยม คือ กฎหมายระหวางประเทศจะไมไดเปนกฎหมายภายในทันทีเมื่อประเทศไทยเขาเปนรัฐภาคี
ของสนธิสัญญาฉบับใด ๆ แตประเทศไทยจะตองมีกฎหมายที่รองรับสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ กอน จึงเปนเหตุให
สภานิติบัญ ญัติแหงชาติตองพิจ ารณากฎหมายดังกลาว อันเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจั กรไทย
มาตรา ๑๗๘
สวนการกําหนดระยะเวลาในการยื่นสัตยาบันสารนั้น หากยื่นในชวงที่มีการประชุมสําคัญ ๆ จะชวย
ทําใหประเทศอื่นทราบถึงการเขาเปนภาคีสนธิสัญญาของประเทศไทยไดอยางทั่วถึง ทั้งนี้ “การประชุมขอ ๑๔
ของสนธิสัญญา (Article XIV Conference)” ซึ่งจัดขึ้นทุก ๒ ป เปนการประชุมเพื่อตรวจสอบวามีประเทศใดที่
ลงนามแลวแตยังไมใหสัตยาบัน หรือมีการเรงรัดใหสนธิสัญญาฉบับนี้มีความเปนสากลมากที่สุด โดยจะมีขึ้น
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-๕ในชวงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา การประชุมดังกลาวมีขึ้นครั้ง
ลาสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สวนการประชุมสําคัญ ๆ ของคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณจะมีขึ้นวันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สําหรับครั้งที่ ๕๐
และวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สําหรับครั้งที่ ๕๑ ซึ่งอาจเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการยื่นสัตยาบันสาร
และเขาเปนภาคีโดยครบถวนสมบูรณ
๑๕. การยกรางมาตรา ๔ ที่คุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการมีตัวอยางจากกฎหมายใด
และอยูในสวนใดของสนธิสัญญา
คําตอบ การยกราง “มาตรา ๔ เพื่อคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการใหบรรลุ ตาม
ความมุงประสงค
(๑) ใหยอมรับนับถือวาองคการเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับ การ
เลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยในการตรวจ
เจาหนาที่ขององคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ เอกสาร หนังสือโตตอบ
บัน ทึก สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือ ของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์และความคุม กันตามที่ร ะบุ ไว ใน
สนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา เพียงเทาที่รัฐบาลไทยไดรับและใชบทแหงสนธิสัญญาและพิธีสาร
แนบทายสนธิสัญญา และความตกลงที่รัฐบาลไทยจะไดทําตอไปกับองคการ ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
ประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการ”
ไดยกรางมาจาก มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการดํา เนินงานในประเทศไทยและเพื่อใหบรรลุผลตามความ
มุงประสงคของธนาคาร
(๑) ใหยอมรับนับถือวาธนาคารเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมลิ ําเนาในประเทศไทย
(๒) ใหธนาคาร ผูวาการ ผูวาการสํารอง กรรมการ กรรมการสํารอง ประธาน รองประธาน
พนักงาน และลูกจางของธนาคาร รวมทั้งผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติงานของธนาคาร ไดรับเอกสิทธิ์
ความคุมกัน และการยกเวนภาษีอากร ตามที่ระบุในขอบทของความตกลง เพียงเทาที่รัฐบาลไดรับและใชบท
แหงขอบทของความตกลงนั้น ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับธนาคาร”
ตามรายละเอียดดังนี้
องคการ (Organization) ปรากฏอยูใน ARTICLE II THE ORGANIZATION สวน E. PRIVILEGES AND
IMMUNITIES
54. The Organization shall enjoy on the territory and in any other place under the jurisdiction
or control of a State Party such legal capacity and such privileges and immunities as are
necessary for the exercise of its functions.
ผูแทนของรัฐภาคี (Delegates of States Parties) ผูแทนสํารอง (alternates) ที่ปรึกษา (advisers)
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-๖ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหาร (representatives of members elected to the
Executive Council) ผูแทนสํารอง (alternates) ทีป่ รึกษา (advisers)
ผูอํานวยการใหญ (Director-General) ผูตรวจ (inspector) ผูชวยในการตรวจ (inspection assistant)
เจาหนาที่ขององคการ (members of the staff of the Organization) ปรากฏอยูใน ARTICLE II THE
ORGANIZATION สวน E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES
55. Delegates of States Parties, together with their alternates and advisers, representatives of
members elected to the Executive Council, together with their alternates and advisers, the
Director-General, the inspectors, the inspection assistants and the members of the staff of
the Organization shall enjoy such privileges and immunities as are necessary in the
independent exercise of their functions in connection with the Organization.
หมายเหตุ ใน ARTICLE II THE ORGANIZATION สวน E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES ขอ 55 ปรากฏ
เจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการทางวิชาการ (members of the staff of the Technical Secretariat) ดวย
แตเจาหนาที่ดังกลาวเปนเจาหนาที่ขององคการอยูแลว ดังเห็นไดจากการแบงสวนองคการตาม ARTICLE II
THE ORGANIZATION สวน A. GENERAL PROVISIONS
4. There are hereby established as organs of the Organization: the Conference of the States
Parties, the Executive Council and the Technical Secretariat, which shall include the
International Data Centre.
ผูสังเกตการณ (Observer) ปรากฏอยูใน PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST-BAN
TREATY PART II ON-SITE INSPECTIONS สวน B. STANDING ARRANGEMENTS เรื่อง Privileges and
Immunities
31. Observers shall be accorded the same privileges and immunities accorded to members
of the inspection team pursuant to this section, except for those accorded pursuant to
paragraph 27 (d).
ที่พักอาศัย (living quarters) สถานที่ทําการ (office premises) กระดาษเอกสาร (papers) หนังสือโตตอบ
(correspondence) บันทึก (records) สารตัวอยาง (samples) และอุปกรณเครื่องมือ (approved
equipment) ของคณะผูตรวจ (inspection team) ปรากฏอยูใน PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE
NUCLEAR TEST-BAN TREATY PART II ON-SITE INSPECTIONS สวน B. STANDING ARRANGEMENTS
27. To exercise their functions effectively, members of the inspection team shall be
accorded privileges and immunities as set forth in sub-paragraphs (a) to (i). Privileges and
immunities shall be granted to members of the inspection team for the sake of this Treaty
and not for the personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and
immunities shall be accorded to them for the entire period between arrival on and
departure from the territory of the inspected State Party, and thereafter with respect to acts
previously performed in the exercise of their official functions.
จัดทําโดย กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑)

-๗(a) The members of the inspection team shall be accorded the inviolability enjoyed by
diplomatic agents pursuant to Article 29 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of
18 April 1961;
(b) The living quarters and office premises occupied by the inspection team carrying
out inspection activities pursuant to this Treaty shall be accorded the inviolability and
protection accorded to the premises of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph
1, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
(c) The papers and correspondence, including records, of the inspection team shall
enjoy the inviolability accorded to all papers and correspondence of diplomatic agents
pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. The
inspection team shall have the right to use codes for their communications with the
Technical Secretariat;
(d) Samples and approved equipment carried by members of the inspection team shall
be inviolable subject to provisions contained in this Treaty and exempt from all customs
duties. Hazardous samples shall be transported in accordance with relevant regulations;
(e) The members of the inspection team shall be accorded the immunities accorded to
diplomatic agents pursuant to Article 31, paragraphs 1, 2 and 3, of the Vienna Convention on
Diplomatic Relations;
(f) The members of the inspection team carrying out prescribed activities pursuant to
this Treaty shall be accorded the exemption from dues and taxes accorded to diplomatic
agents pursuant to Article 34 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;
(g) The members of the inspection team shall be permitted to bring into the territory
of the inspected State Party, without payment of any customs duties or related charges,
articles for personal use, with the exception of articles the import or export of which is
prohibited by law or controlled by quarantine regulations;
(h) The members of the inspection team shall be accorded the same currency and
exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary
official missions; and
(i) The members of the inspection team shall not engage in any professional or
commercial activity for personal profit on the territory of the inspected State Party.
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-๘๑๖. ตามตาราง ๒-ก ในสนธิสัญญา ลําดับที่ ๖๕ กําหนดใหกรุงเทพมหานครเปนที่ตั้งสถานีเ ฝาตรวจ
นิ ว ไคลดกั ม มั น ตรั ง สี (RN65) ของประเทศไทย แต เ นื่ อ งจากสถานที่ ตั้ง ของสถานี ณ ปจ จุ บั น ไม ใ ช
กรุงเทพมหานคร จะมีผลกระทบตอสนธิสัญญาหรือไม อยางไร
คําตอบ ตามที่ระบุไวในสนธิสัญญา คือ กรุงเทพมหานคร ไดมีระบุไวตั้งแตตอนรางสนธิสัญญา หลังจาก
นั้นไดมีการสงเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเขามาทําการสํารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งสถานี ซึ่งปรากฏวาในกรุงเทพมหานคร
อาจไมมีความเหมาะสม จึงทําใหตองเปลี่ยนสถานที่จัดตั้งสถานี หลังจากคณะทํางานมาสํารวจแลวเห็นว าที่
จังหวัดนครปฐม มีความเหมาะสมกวา ก็มีการเสนอตามขั้นตอนเขาที่ประชุมของคณะทํางานทางดานเทคนิค
ของรัฐภาคี และที่ประชุมของรัฐภาคีดวย เพราะฉะนั้น ก็มีการรับทราบอยางเปนทางการโดยที่ประชุมเรียบรอย
แลววาที่ตั้งสถานีเปนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม อีกทั้งในระบบขอมูล
ขององคการก็มีที่ตั้งเปนที่กําแพงแสนเรียบรอยแลว นอกจากประเทศไทยแลว สถานที่ตั้งของสถานีในประเทศ
อื่น เชน อินโดนีเซีย กัวเตมาลา ที่ถูกระบุไวในสนธิสัญญาก็มีความไมเหมาะสมและตองไดรับการเปลี่ยนแปลง
เชนกัน
ผลการสํารวจพื้นที่เพื่อการจัดตั้งสถานี RN65 โดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศตามขอกําหนดการ
คัดเลือกดังนี้
(๑) Upper air flow coupling
(๒) Wind Impact
(๓) Anthropogenic Radioactivity
(๔) Natural Radioactivity
(๕) Operation
(๖) Infrastructure
โดยผลสรุปในการเลือกอยูในตําแหนง 14º00’40”N, 99 º 58’15”E เปนพื้นที่บริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยมีเหตุผลในการคัดเลือก
ดังนี้
(๑) ชั้นบรรยากาศอยูในเกณฑคือนอยกวา 25% (ประมาณ 13%)
(๒) อยูหางจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยที่บางเขนตามเกณฑคือมากกวา ๕๐ กม. (หางประมาณ ๗๐ กม.)
(๓) พื้นที่เปดโลงสามารถตรวจวัดอากาศและสามารถติดตั้งระบบสงสัญญาณดาวเทียมเพื่อสงสัญ ญาณการ
ตรวจวัดตรงสูสํานักงานใหญของ CTBTO PrepCom ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
(๔) ผลการตรวจระดับรังสีในสิ่งแวดลอมอยูในระดับต่ํา
(๕) ไมมีประวิติการเกิดภัยธรรมชาติ
(๖) มีระบบสาธารณูปโภค
(๗) การขนสงเครื่องมือสามารถดําเนินการไดสะดวก
๑๗. ผูสังเกตการณ หมายถึงบุคคลใด
คําตอบ ผูสังเกตการณที่กําหนดไวในสนธิสัญญา คือ ผูแทนจากประเทศอื่นที่เขาไปในประเทศที่ถูก
ตรวจสอบ ผูสังเกตการณ (Observer) ปรากฏอยูใน PROTOCOL TO THE COMPREHENSIVE NUCLEAR
TEST-BAN TREATY PART II ON-SITE INSPECTIONS สวน B. STANDING ARRANGEMENTS เรื่อง
Privileges and Immunities
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-๙31. Observers shall be accorded the same privileges and immunities accorded to
members of the inspection team pursuant to this section, except for those accorded
pursuant to paragraph 27 (d).
ในกรณีมีขอสงสัยวา ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เปนรัฐภาคีอาจจะมีการทดลองอาวุธนิวเคลียรเกิดขึ้น
ก็จะมีการตรวจสอบ ณ ที่ตั้ง (on-site inspection) เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผูเชี่ยวชาญ ๔๐ คน ที่ถูกคัดเลือกโดย
CTBTO PrepCom ให เ ป น ผู ต รวจสอบ (inspector) (ป จ จุ บั น ประเทศไทยมี ๓ ท า น ที่ มี ค วามสามารถผู
ตรวจสอบได) จะเขาไปในพื้นที่นั้นและตรวจสอบวามีการทดลองอาวุธนิวเคลียรเกิดขึ้นจริงหรือไม กระบวนการ
นี้จะสามารถยืนยันไดวามีการทดลองเกิดขึ้นหรือไม โดยจะมีการเชิญประเทศตาง ๆ เขามาเปนสักขีพยานใน
การตรวจสอบทุกขั้นตอน
๑๘. มาตรา ๔ (๒) ของรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณพ.ศ. .... ที่กําหนดไววา “ความตกลงที่รัฐบาลจะไดทําตอไปกับองคการ”
จะเปนความตกลงเกี่ยวกับดานใด และจะมีผลอยางไรกับประเทศไทย
คําตอบ ความตกลงของรัฐบาลที่จะทําตอไปกับองคการ จะเปนเรื่องความตกลงที่เกี่ยวกับการใหเอกสิทธิ์
และความคุ มกั น ซึ่ งจะอยู ภ ายใต ข องสนธิ สั ญญาและพิ ธี ส ารแนบท า ยสนธิ สั ญ ญา ซึ่ งในชั้ นพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ก็ไดพิจารณาในรางนั้นประกอบดวยและเห็นวาไมเกินขอบเขตในเรื่องเอกสิทธิ์และ
ความคุมกันตามสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา และเปนไปตามพันธกรณีตาม ARTICLE II THE
ORGANIZATION สวน E. PRIVILEGES AND IMMUNITIES ขอ ๕๖ “The legal capacity, privileges and
immunities referred to in this Article shall be defined in agreements between the Organization
and the State Parties ...”
๑๙. มาตรา ๕ ของรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหา ม
ทดลองนิว เคลีย รโดยสมบูร ณพ .ศ. .... การแบงความรับผิด ชอบระหวา งกระรวงการตางประเทศและ
กระทรวงวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ในการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีการแบงกันรับผิด ชอบ
อยางไร
คํ า ตอบ กระทรวงการตา งประเทศบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงก็ คือ เจ า หน า ที่ ก งสุ ล โดยกระทรวง
ต า งประเทศ จะอํ า นวยความสะดวกเรื่ อ งการตรวจลงตรา หรื อ พิ ธี ท างการทู ต ที่ เ กี่ ย วข อ ง ส ว น
กระทรวงวิ ทยาศาสตรฯ โดย ปส. จะเป น หนว ยประสานงานหลั ก ของประเทศไทย ตามพั นธกรณี ข อง
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองโดยสมบูรณ
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