
เรื่องเสร็จท่ี ๕๑๕/๒๕๖๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประกอบรางพระราชบัญญตัิคุมครองการดําเนินงาน 

ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... 
   

 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่  นร ๐๕๐๓/๒๙๒๔๘ ลงวันที่  

๗ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  
๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี ้ 

(๑) เห็นชอบสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณตามที่กระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอ และใหสงสนธิสัญญาดังกลาวใหคณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป  ทั้งน้ี การเสนอสนธิสัญญา
ดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหเสนอไปพรอมกับรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน 
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... 

(๒) อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

(๓) มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

(๔) มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสาร เพื่อใหสนธิสัญญาฯ 
มีผลผูกพันตามสนธิสัญญาฯ  ท้ังนี้ ใหยื่นสัตยาบันสารเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติเห็นชอบ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณและรางพระราชบัญญัติคุมครอง 
การดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....  
ไดประกาศใชเปนกฎหมายแลว 
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดเสนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) พิจารณา โดยมผีูแทนกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมายและกรมองคการระหวางประเทศ) 
และผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) เปนผูชี้แจงรายละเอียด 
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทําบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบรางพระราชบัญญัติ ดังตอไปนี้ 
 
๑. หลักการของรางพระราชบัญญตัิท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ 

รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ มีวัตถุประสงค 
ในการยอมรับนับถือใหองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณเปนนิติบุคคล



๒ 

ตามกฎหมาย และใหองคการฯ และเจาหนาที่ขององคการฯ ไดรับเอกสิทธิ์และการอํานวย 
ความสะดวกในการดําเนินงานและการปฏิบัติการในประเทศไทยตามสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty) โดยมีสาระสําคัญ 
สรุปได ดังนี ้

๑.๑ กําหนดใหบทบัญญัติเก่ียวกับการคุมครองการดําเนินงานขององคการฯ  
และเจาหนาท่ีขององคการฯ ตามพระราชบัญญัตินี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญญาฯ  
มีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลวเปนตนไป 

๑.๒ ใหยอมรับนับถือวาองคการฯ เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภู มิลําเนา 
ในประเทศไทย 

๑.๓ กําหนดให เอกสิทธิ์และความคุมกันแกองคการฯ เจาหนาที่ขององคการฯ  
 และทรัพยสินขององคการฯ  

๑.๔ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรัฐมนตร ี
วาการกระทรวงการตางประเทศเปนรัฐมนตรีรักษาการ  
 
๒. ขอสังเกตและความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานตํารวจแห งชาติ  และฝายกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ พิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ 
ของรางพระราชบัญญัติฯ โดยไมมีขอสังเกตเพ่ิมเติม สําหรับหนวยงานที่มีความเห็นและขอสังเกต
เพ่ิมเติม มดีังตอไปนี้ 

๒.๑ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นวา รางพระราชบัญญัติฯ ยังไมชัดเจน
เก่ียวกับเรื่องการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมาย 
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว ตลอดจนเรื่องเก่ียวกับสิทธิประโยชนดานภาษี ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
แกองคการฯ หรือเจาหนาที่ขององคการฯ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามา 
ในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหนาที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับองคการฯ จึงมีขอเสนอ ดังนี้  

(๑) ควรกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวไวในรางพระราชบัญญัติฯ ดวย 

(๒) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรประสานกับกระทรวงการคลัง
เพ่ือกําหนดมาตรการเก่ียวกับสิทธิประโยชนดานภาษีใหแกองคการฯ หรือเจาหนาที่ขององคการฯ  
ในระหวางท่ีปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยหรือเขามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหนาที่หรือในการปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ตามสนธิสัญญา 
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ และตามพิธีสารตอทายสนธิสัญญาฯ โดยอาจเสนอ 
เปนรางพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเวนภาษีเงินไดใหแกองคการฯ หรือเจาหนาที่ขององคการฯ 

๒.๒ กระทรวงการตางประเทศ มีความเห็นดังนี้ 
(๑) เนื่องจากรางพระราชบัญญัติฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนกฎหมายอนุวัติการ

ตามพันธกรณทีี่ระบุในสนธิสัญญาฯ และพิธีสารแนบทายสนธิสัญญาฯ ซึ่งกําหนดพันธกรณีของรัฐภาคี



๓ 

เก่ียวกับการใหสภาพนิติบุคคลและความสามารถทางกฎหมายแกองคการฯ ภายในรัฐภาคี รวมทั้ง
ประเด็นเอกสิทธิ์และความคุมกันขององคการฯ และบุคคลตาง ๆ อาทิ ผูแทนองคการฯ และผูแทน 
รัฐภาคี รวมทั้งสถานที่ทําการ ที่พักอาศัย เอกสารและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจขององคการฯ 
กระทรวงการตางประเทศจึงไมมีขอขัดของตอถอยคําโดยรวมของรางพระราชบัญญัติฯ 

(๒) โดยที่ในขณะนี้ สนธิสัญญาฯ ยังไมมีผลใชบังคับเนื่องจากรัฐทั้งหมด 
ตามภาคผนวก ๒ ของสนธิสัญญาฯ ยังไมไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ ตามขอ ๑๔ ของสนธิสัญญาฯ 
กระทรวงการตางประเทศจึงเห็นพองกับการกําหนดในมาตรา ๔ ของรางพระราชบัญญัติฯ  
ใหบทบัญญัติมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญญามีผล 
ใชบังคบักับประเทศไทยแลวเปนตนไป 

(๓) การเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ เปนไปตามเจตนารมณและประโยชน 
ทางการเมืองเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและสงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะ 
ในการเสริมสรางสันติภาพ ความมั่นคงระหวางประเทศ และสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนา 
อยางยั่งยืนซึ่งไทยมีสวนรวมอยางสรางสรรคมาโดยตลอด และการเขาเปนภาคีของสนธิสัญญา 
ดังกลาวจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในตําแหนงผูตรวจสอบภายนอก 
(External Auditor) ของคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการฯ วาระป ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙ 
ซึ่งไทยไดรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกจํานวนมากใหดํารงตําแหนงดังกลาว  นอกจากนี้ 
ประเทศไทยไดใหความรวมมือในฐานะรัฐผูลงนามสนธิสัญญาฯ ในดานสถานที่เพ่ือจัดตั้งสถานีเฝา
ตรวจในระบบเฝาตรวจระหวางประเทศ จํานวน ๒ แหง ซึ่งเปนประโยชนทางวิชาการ โดยเจาหนาที่
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดรับการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร และผลประโยชนดานการปองกัน 
สาธารณภยั 
 
๓. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครอง
การดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... โดยไดรับ
ฟงคําชี้แจงจากผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของแลว เห็นวา รางพระราชบัญญัตินี้เปนกรณีที่จะตองออก
พระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ  
ซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามในสนธิสัญญานี้ เม่ือวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ แตยังไมไดใหสัตยาบัน 
ในสนธิสัญญาดังกลาว  อยางไรก็ดี เนื่องจากสนธิสัญญาฯ ไดกําหนดใหรัฐภาคีตองกําหนดเอกสิทธิ์
และความคุมกันแกองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ประเทศไทย 
จึงมีความจําเปนตองออกกฎหมายเพ่ือคุมครองการดําเนินงานขององคการฯ และเห็นควรแกไข 
รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร
โดยสมบูรณ พ.ศ. .... ดังตอไปนี ้

๓.๑ บทนิยาม (รางมาตรา ๓) 
(๑) แกไขเพิ่มเติมถอยคําในบทนิยามคําวา “สนธิสัญญา” โดยเพ่ิมวันท่ี 

และสถานที่ ท่ีสนธิสัญญาดังกลาวไดจัดทําขึ้น เพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกับกฎหมายวาดวย 
การคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลขององคการ



๔ 

สหประชาชาติ เชน พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒) เพ่ิมเติมถอยคําในตอนทายของบทนิยามคําวา “องคการ” วา “...ที่จัดตั้งข้ึน
ตามสนธิสัญญา” เพ่ือใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 

๓.๒ สถานะ เอกสิทธิ์ และความคุมกันขององคการฯ เจาหนาที่ขององคการฯ  
และทรัพยสินขององคการฯ (รางมาตรา ๔) 

(๑) แกไขเพ่ิมเติมถอยคําใหถูกตองและสอดคลองกับสนธิสัญญาฯ ที่ประเทศไทย 
มีพันธกรณีท่ีจะตองใหสถานะ เอกสิทธิ์ และความคุมกันแกองคการฯ ผูแทนของรัฐภาคี รวมท้ังผูแทน
สํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหาร รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา 
ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่ขององคการฯ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึง 
ที่พักอาศัย สถานที่ ทําการ เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือ 
ของคณะผูตรวจ ที่อยูในระหวางที่ปฏิบัติหนาท่ีในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการฯ เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และเปนไปตามรูปแบบ
เดียวกันกับพระราชบัญญัติวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ  
ในประเทศไทย 

(๒) นําหลักการที่กําหนดเกี่ยวกับการมีผลใชบังคับของบทบัญญัติวาดวย 
การคุมครองการดําเนินงานขององคการฯ ในประเทศไทย และการประกาศวันที่สนธิสัญญาฯ มีผลใชบังคับ
กับประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา ที่กําหนดไวในรางมาตรา ๔ เดิม มากําหนดไวเปนความในวรรคสอง
และวรรคสามของรางมาตรา ๔ เพ่ือใหบทบัญญัติมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 สวนประเด็นขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับความไมชัดเจน 
ในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวาดวย 
การทะเบียนคนตางดาว ตลอดจนเรื่องเก่ียวกับสิทธิประโยชนดานภาษี นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่ ๖) พิจารณาแลว เห็นวา การใหเอกสิทธิ์และความคุมกันตามรางมาตรา ๔ ครอบคลุม 
ถึงเรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหสิทธิประโยชนดานภาษีแกองคการฯ และเจาหนาที ่
ขององคการฯ แลว สําหรับรายละเอียดการใหสิทธิประโยชนดานภาษี เปนเรื่องที่กระทรวง 
การตางประเทศตองหารือหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางและขอบเขตการให 
สิทธิประโยชนดานภาษีตามสนธิสัญญาฯ กอนที่ประเทศไทยจะเขาผูกพันตามสนธิสัญญานี้ รวมท้ัง
เมื่อประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ และไดทําความตกลงเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุมกันแลว 
การใหสิทธิประโยชนในเรื่องดังกลาวจะอยูภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ เชน พระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดกําหนดยกเวนอากรไวในภาค ๔ ประเภท ๑๐ สําหรับของที่ไดเอกสิทธิ์ 
ตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยมีอยูกับองคการระหวางประเทศหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 
 นอกจากนี้ เปนการแกไขเพ่ิมเติมถอยคําในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ 
รางพระราชบัญญัติฯ และรางพระราชบัญญัติฯ ใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งข้ึน   

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ไดพิจารณารายงานการรับฟงความคิดเห็น
และคําชี้แจงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติคุมครอง 
การดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....  
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว เห็นวา รายงานการรับฟงความคิดเห็นดังกลาว 
มีประเด็นการรับฟงความคิดเห็นครบถวนตามหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว 



๕ 

๔. ประโยชนทีป่ระชาชนจะไดรับ 
รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม

ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการใหเอกสิทธิ์และความคุมกันแกองคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ และผูปฏิบัติภารกิจเก่ียวของกับองคการฯ  
ซึ่งจะสงผลเปนการสรางความพรอมใหประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยูตาม
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณได และไดรับประโยชนในฐานะประเทศภาคี
สนธิสัญญาฯ รวมทั้งไดรับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการสนธิสัญญา 
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณได ในการติดตั้งสถานีเฝาตรวจระหวางประเทศ ซึ่งเปน
ระบบเฝาระวังการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทยในกรณีปกติและกรณีเกิด
อุบัติเหตุ และสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผนดินไหวและความสั่นสะเทือนที่เกิด 
จากการทดลองนิวเคลียรใตพิภพอันจะทําใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 



เรื่องเสร็จท่ี ๕๑๕/๒๕๖๑ 
บันทึกวิเคราะหสรุป 

สาระสําคัญของรางพระราชบัญญตัิคุมครองการดําเนินงาน 
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... 

   
 
  คณะรัฐมนตรีได มีมติให เสนอรางพระราชบัญญั ติคุมครองการดําเนินงาน 
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ  และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทํ าบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ 
ของรางพระราชบัญญัติดังกลาว ดังตอไปนี้ 
 
๑. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญตั ิ
  โดยที่ รัฐบาลไทยไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร 
โดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญาดังกลาวไดกําหนดใหองคการสนธิสัญญาวาดวย 
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear – Test - Ban Treaty Organization) 
และผูปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวของกับองคการไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันที่จําเปนเพ่ือประโยชน 
แกการดําเนินงานขององคการในอาณาเขต เขตอํานาจ หรือการควบคุมของรัฐภาคี จึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
๒. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัต ิ
  รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย 
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนดเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ที่จําเปนเพ่ือประโยชนแกการดําเนินงานขององคการฯ และผูปฏิบัติภารกิจท่ีเก่ียวของกับองคการฯ 
ตามพันธกรณีในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ และพิธีสารแนบทาย
สนธิสัญญาฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  ๒.๑ กําหนดใหรางพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป (รางมาตรา ๒) 
  ๒.๒ กําหนดใหองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ 
เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย (รางมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑)) 
  ๒.๓ กําหนดใหองคการฯ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา 
ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหาร รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ 
ผูตรวจ ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่ขององคการฯ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย 
สถานที่ทําการ เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ
ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาฯ และพิธีสารแนบทายสนธิสัญญาฯ เพียงเทาที่
รัฐบาลไดรับและใชบทแหงสนธิสัญญาฯ และพิธีสารแนบทายสนธิสัญญาฯ รวมทั้งความตกลง 
ที่รัฐบาลจะไดทําตอไปกับองคการฯ  ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาท่ีในประเทศไทย หรือเขามา 
ในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับองคการฯ (รางมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒)) 



 ๒

  ๒.๔ กําหนดใหการคุมครองการดําเนินงานขององคการฯ ในประเทศไทย มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่สนธิสัญญาฯ มีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลวเปนตนไป และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกาศวันที่สนธิสัญญาฯ มีผลใชบังคับกับประเทศไทย 
ในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๔ วรรคสอง และวรรคสาม) 
  ๒.๕ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๕) 
 
๓. ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ 
  รางพระราชบัญญัตินี้มีสาระสําคัญเปนการใหเอกสิทธิ์และความคุมกันแกองคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ และผูปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการฯ  
ซึ่ งจะส งผลเปนการสรางความพรอมใหประเทศไทยสามารถปฏิบั ติตามพันธกรณี ท่ีมีอยู 
ตามสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณได และไดรับประโยชนในฐานะประเทศ
ภาคีสนธิสัญญาฯ รวมทั้งไดรับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ในการติดตั้งสถานีเฝาตรวจระหวางประเทศ 
ซึ่งเปนระบบเฝาระวังการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทยในกรณีปกติและกรณี
เกิดอุบัติเหตุ และสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผนดินไหวและความสั่นสะเทือนที่เกิด
จากการทดลองนิวเคลียรใตพิภพอันจะทําใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   



รางฯ ที ่สคก. ตรวจพิจารณาแลว 
เรื่องเสร็จท่ี ๕๑๕/๒๕๖๑ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน 
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ  

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย 

การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ 
 

เหตุผล 
 
  โดยทีร่ัฐบาลไทยไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร 
โดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙  
ซึ่งสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญาไดกําหนดใหองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty Organization) และผูปฏบิัติ
ภารกิจที่เก่ียวของกับองคการไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันที่จําเปนเพ่ือประโยชนแกการดําเนินงาน
ขององคการในอาณาเขต เขตอํานาจ หรือการควบคุมของรัฐภาค ี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้



ราง 
พระราชบัญญัติ 

คุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญา 
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ  

พ.ศ. .... 
   

 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการ

สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ  
 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน 

ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้

“สนธิสัญญา” หมายความวา สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร 
โดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty) ซึ่งทํา ณ นครนิวยอรก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และรัฐบาลไทยไดลงนามไวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

“องคการ” หมายความวา องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร 
โดยสมบูรณทีจ่ัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญา 

 
  มาตรา ๔  เพื่อคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการใหบรรลผุล 
ตามความมุงประสงค 

(๑) ใหยอมรับนับถือวาองคการเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
 



๒ 
 

(๒) ใหองคการ ผูแทนของรัฐภาครีวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนท่ีไดรับ 
การเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมท้ังผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ  
ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่ขององคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานท่ีทําการ  
เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์ 
และความคุมกันตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา เพียงเทาที่รัฐบาล 
ไดรับและใชบทแหงสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา และความตกลงท่ีรัฐบาลจะไดทํา
ตอไปกับองคการ  ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับองคการ 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับตั้งแตวันที่สนธิสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว
เปนตนไป 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกาศวันที่สนธิสัญญา 
มีผลใชบังคับกับประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 
ผูรับสนองพระราชโองการ 
 
 
........................................ 
      นายกรัฐมนตร ี



- ๑ - 
 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

คุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญา 
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ  

พ.ศ. .... 
   

 
........................................... 
........................................... 
........................................... 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย

การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน 

ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 

กําหนดใหนําพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือเปนตนไป เพ่ือให
พระราชบัญญัติมีผลเปนกฎหมายโดยสมบูรณตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติในมาตรา ๘๑ วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเมื่อเปนกฎหมายแลว กระทรวงการตางประเทศจะไดดําเนินการให
สัตยาบันเพ่ือเขาเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณไดตอไป 

 

  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
  “สนธิสัญญา” หมายความวา สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร 
โดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)  ซึ่งทํา ณ นครนิวยอรก 
 สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และรัฐบาลไทยไดลงนามไวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  “องคการ” หมายความวา องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร 
โดยสมบูรณที่จัดตั้งข้ึนตามสนธิสัญญา 

กําหนดบทนิยามของคําวา “สนธิสัญญา” และ “องคการ” เพ่ือการยอคําท่ีใชในกฎหมาย  ในบทนิยาม คําวา
“สนธิสัญญา” ได กําหนดใหหมายความวา “สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ 



- ๒ - 
 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามไวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๓๙” เพ่ือใหตรงตามที่ชื่อภาษาอังกฤษของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ โดยได
กํากับชื่อภาษาอังกฤษไวดวยเพ่ือความชัดเจน 

 

ตนรางมาจาก มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้

“ขอบทของความตกลง” หมายความวา ขอบทของความตกลงวาดวยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน
เอเชีย (Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank) ซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามไว
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานเอเชียที่จัดตั้งข้ึนตามขอบทของความตกลง 
 

  มาตรา ๔  เพื่อคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการใหบรรลุผล 
ตามความมุงประสงค 

(๑) ใหยอมรับนับถือวาองคการเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
(๒) ใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคีรวมท้ังผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับ 

การเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมท้ังผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ  
ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่ขององคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานท่ีทําการ 
เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์ 
และความคุมกันตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา เพียงเทาที่รัฐบาล 
ไดรับและใชบทแหงสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา และความตกลงท่ีรัฐบาลจะไดทําตอ 
ไปกับองคการ  ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติ 
หนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับองคการ 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคบัต้ังแตวันที่สนธิสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว 
เปนตนไป 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกาศวันที่สนธิสัญญา 
มีผลใชบังคับกับประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๔(๑) กําหนดใหยอมรับนับถือวา องคการเปนนิติบุคคลและใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศ เพื่อรองรับ
สถานะขององคการท่ีเปนนิติบุคคลและมีความสามารถตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว 

มาตรา ๔(๒) กําหนดใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้ง
ในคณะมนตรีบริหาร รวมทั้งผูแทนสํารองและท่ีปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่
ขององคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงท่ีพักอาศัย สถานท่ีทําการ เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก  
สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาและ
พิธีสารแนบทายสนธิสัญญา เพียงเทาที่รัฐบาลไทยไดรับและใชบทแหงสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา
และความตกลงที่รัฐบาลไทยจะไดทําตอไปกับองคการ  ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามา



- ๓ - 
 

กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

ในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ 

มาตรา ๔ วรรคสอง กําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว 
เปนตนไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากมาตรา ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อการรองรับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีในสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา และความตกลงที่รัฐบาลไทยจะไดทําตอไปกับองคการ 
ซึ่งประเทศไทยตองปฏิบัติเมื่อไดเปนภาคีสนธิสัญญาและสนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับแลว จึงสมควรกําหนดให
มาตราเหลานี้มีผลใชบังคับในวันเดียวกับที่สนธิสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศไทย ซึ่งจะเปนวันใดนั้นก็ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใหผูเก่ียวของและสาธารณชนทราบ 

 

ตนรางมาจาก มาตรา ๔ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนใน
โครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
มาตรา ๔ บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบท 
ของความตกลงมีผลใชบังคบักับประเทศไทยแลวเปนตนไป 
 ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลังประกาศวันที่ขอบทของความตกลงมีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙ เพ่ือประโยชนในการดํา เนินงานในประเทศไทยและเพ่ือใหบรรลุผลตามความมุงประสงคของธนาคาร 
(๑) ใหยอมรับนับถือวาธนาคารเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
(๒) ใหธนาคาร ผูวาการ ผูวาการสํารอง กรรมการ กรรมการสํารอง ประธาน รองประธาน พนักงาน และลูกจาง
ของธนาคาร รวมทั้งผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติงานของธนาคาร ไดรับเอกสิทธิ์ความคุมกัน และการยกเวน
ภาษีอากร ตามท่ีระบุในขอบทของความตกลง เพียงเทาที่รัฐบาลไดรับและใชบทแหงขอบทของความตกลงนั้น 
ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับธนาคาร 
 

 

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) 

ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหาร (representatives of members elected to the Executive 
Council) ผูแทนสํารอง (alternates) ที่ปรึกษา (advisers) 

ผูอํานวยการใหญ (Director-General) ผูตรวจ (inspector) ผูชวยในการตรวจ (inspection assistant) เจาหนาที่
ขององคการ (members of the staff of the Organization) 
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กลุมกฎหมาย สาํนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 
 

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) ปรากฏอยู ใน 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. 
(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 
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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. 
 
ความตกลงที่รัฐบาลจะไดทําตอไปกับองคการ ปรากฏอยูใน ARTICLE II THE ORGANIZATION สวน E. 
PRIVILEGES AND IMMUNITIES 
56. The legal capacity, privileges and immunities referred to in this Article shall be defined in 
agreements between the Organization and the State Parties as well as in an agreement between 
the Organization and the State in which the Organization is seated. Such agreements shall be 
considered and approved in accordance with paragraph 26 (h) and (i). 
 
 

อนึ่ ง  บทบัญญัติ ในลักษณะตามมาตรา ๔ วรรคสอง ได เคยมีการกําหนดมาแลวในมาตรา ๖  

แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๔ 

แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประกอบกับเปนแนวทางท่ีใชในกฎหมายตางประเทศดวยโดยไดนําตัวอยางกฎหมายของประเทศเยอรมนีและ

มาเลเซียมาประกอบพิจารณา ดังนี้ 
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 (๑) ประเทศเยอรมนี 

 มาตรา  ๒๑ ของ  Act Implementing the Convention of 13  January 1993  on the 

Prohibition of the Development, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their 

Destruction ของเยอรมนีซึ่ ง เปนกฎหมายอนุวัตรการอนุสัญญาหามอาวุธเคมี  (Chemical Weapons 

Convention) ไดกําหนดเก่ียวกับวันใชบังคับวาใหกฎหมายดังกลาวใชบังคับตั้งแตวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับ

แลวเปนตนไปซึ่งจัดเปนเมื่อใดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Federal Law Gazette) 

 (๒) ประเทศมาเลเซีย 

 มาตรา ๓ ของ Asian Development Bank (Act 1966) ของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเปน

กฎหมายใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ไดกําหนดใหบทบัญญัติบางมาตรามีผลใชบังคับตั้งแต

วันที่สหพันธรัฐมาเลเซียไดใหสัตยาบันความตกลงและความตกลงมีผลใชบังคบั 

 การกําหนดวันใชบังคับตามรางมาตรา ๔ แหงรางพระราชบัญญัตินี้ใชแนวทางเดียวกับตัวอยางกฎหมาย
ของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเปนแนวทางที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับขั้นตอนการเขาเปนภาคีสมาชิก
ขอบทของความตกลงของไทย อีกทั้งเปนแนวทางที่เคยมีการใชมาแลวในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจ
ปฏิบัติการเก่ียวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจ
ปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

 

  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ตนรางมาจาก มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เก่ียวกับอํานาจและหนาที่ของตน 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

............................................. 

        นายกรัฐมนตร ี

 


