บันทึกวิเคราะหสรุป
รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
พ.ศ. ....

๑. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
โดยที่ ป ระเทศไทยได ล งนามในสนธิสัญ ญาว าดว ยการหา มทดลองนิว เคลีย รโ ดยสมบูร ณ เมื่อ วั น ที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ สนธิ สั ญ ญาดั งกล า วจะมีผ ลใชบังคับ ก็ตอเมื่อรัฐ ทั้ง ๔๔ รั ฐ ที่ร ะบุในภาคผนวก ๒ ได ใ ห
สัตยาบันตอสนธิสัญญาแลวเทานั้น ทั้งนี้ สนธิสัญญาไดกําหนดพันธกรณีใหรัฐภาคีตองกําหนดมาตรการที่จําเปน
เพื่อเอกสิทธและความคุมกันแกองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการ
เลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยตรวจ เจาหนาที่ของ
องคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ กระดาษเอกสาร หนังสือโตตอบของคณะ
ผูตรวจ รวมทั้งบันทึกของคณะผูตรวจ สารตัวอยางและอุปกรณที่ไดรับการรับรองที่สมาชิกของคณะผูตรวจนํามา
เพื่อใชในการตรวจที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่การดําเนินงานและการปฏิบัติงานขององคการในประเทศไทย ดังนั้น
เพื่ อ ที่ ป ระเทศไทยจะเข า เป น ภาคี ส นธิ สั ญ ญาและดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามพั น ธกรณี จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้

๒. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
๒.๑ บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
กําหนดบทนิยามของคําวา “สนธิสัญญา” และ “องคการ” เพื่อการยอคําที่ใชในกฎหมาย ในบทนิยาม คํา
ว า “สนธิ สั ญ ญา” ได กํ า หนดให ห มายความว า “สนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณ
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามไวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ทายพระราชบัญญัตินี้” เพื่อใหตรงตามที่ชื่อภาษาอังกฤษของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดย
สมบูร ณ โดยได กํา กั บชื่ อภาษาอังกฤษไว ดว ยเพื่อความชัดเจน และการที่ใหมีถอยคํา “ทายพระราชบัญญัตินี้”
เพื่อใหนําขอบทของความตกลงดังกลาวพรอมดวยคําแปลมาทายพระราชบัญญัติเพื่อใหผูที่เกี่ยวของ และประชาชน
สามารถเขาถึงและเขาใจเนื้อหาของสนธิสัญญา ที่มกี ารอางถึงในรางพระราชบัญญัติอันเปนไปตามหลักที่วากฎหมาย
จะตองมีความชัดเจนและแนนอนโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปนผูดําเนินการจัดทําคําแปลรวมกับ
กระทรวงการตางประเทศ
๒.๒ วันมีผลใชบังคับของบทบัญญัติบางมาตรา (รางมาตรา ๒ และรางมาตรา ๔)
กําหนดใหนําพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเปนตนไป
(รางมาตรา ๒) เพื่อใหพระราชบัญญัติมีผลเปนกฎหมายโดยสมบูรณตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติในมาตรา ๘๑
วรรคสองของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย และเมื่ อเปน กฎหมายแลว กระทรวงการตา งประเทศจะได
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดําเนินการใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณไดตอไป และสําหรับ
บทบัญญัติ มาตรา ๕ (เอกสิทธิและความคุมกัน) ไดกําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญญามีผลใช
บังคับกับประเทศไทยแลวเปนตนไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๔) เนื่องจากมาตรา ๕ บัญญัติขึ้น
เพื่ อ การรองรั บ การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ใ นข อ บทของสนธิ สั ญ ญา ซึ่ ง ประเทศไทยต อ งปฏิ บั ติ เ มื่ อ ได เ ป น ภาคี
สนธิสัญญาและขอบทของสนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับแลว จึงสมควรกําหนดใหมาตราเหลานี้มีผลใชบังคับในวัน
เดี ย วกั บ วั น ที่ ขอบทของสนธิ สั ญ ญามี ผ ลใช บังคับ กับ ประเทศไทย ซึ่งจะเปน วัน ใดนั้น ก็ใหป ระกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเพื่อใหผูเกี่ยวของแลวสาธารณะชนทราบ
อนึ่ง บทบัญญัติในลักษณะดังกลาวไดเคยมีการกําหนดมาแลวในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติให
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติให
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับเปนแนวทางที่
ใชในกฎหมายตางประเทศดวยโดยไดนําตัวอยางกฎหมายของประเทศเยอรมนีและมาเลเซียมาประกอบพิจารณา
ดังนี้
(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 ของเยอรมนี ซึ่ งเป น กฎหมายอนุ วั ต รการอนุ สั ญ ญาห า มอาวุ ธ เคมี (Chemical Weapons
Convention) ไดกําหนดเกี่ยวกับวันใชบังคับวาใหกฎหมายดังกลาวใชบังคับตั้งแตวันที่อนุสัญญามีผลใชบังคับแลว
เปนตนไปซึ่งจัดเปนเมื่อใดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Federal Law Gazette)
(๒) ประเทศมาเลเซีย
มาตรา ๓ ของ Asian Development Bank (Act 1966) ของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเปนกฎหมาย
ให อํา นาจปฏิ บัติการเกี่ ย วกับ ธนาคารพั ฒนาเอเชีย ไดกําหนดใหบ ทบัญ ญัติบ างมาตรามีผลใชบังคับ ตั้งแตวัน ที่
สหพันธรัฐมาเลเซียไดใหสัตยาบันความตกลงและความตกลงมีผลใชบังคับ
การกําหนดวันใชบังคับตามรางมาตรา ๔ แหงรางพระราชบัญญัตินี้ใชแนวทางเดียวกับตัวอยาง
กฎหมายของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเปนแนวทางที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับขั้นตอนการเขาเปนภาคี
สมาชิกขอบทของความตกลงของไทย อีกทั้งเปนแนวทางที่เคยมีการใชมาแลวในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติให
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติให
อํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
๒.๓ ความเปนนิติบุคคลและภูมิลําเนาขององคการ (รางมาตรา ๕ (๑))
กําหนดใหยอมรับนับถือวา องคการเปนนิติบุคคลและใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศ เพื่อรองรับสถานะของ
องคการที่เปนนิติบุคคลและมีความสามารถตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว
๒.๓ เอกสิทธิ์และความคุมกัน (รางมาตรา ๕ (๒))
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กําหนดใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในคณะ
มนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยตรวจ เจาหนาที่ขององคการ และผู
สังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ กระดาษเอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและ
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ของคณะผู ต รวจ ได รั บ เอกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ ม กั น ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ บทของสนธิ สั ญ ญา
ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือในการปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ

กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ
รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ
เหตุผล
โดยที่ประเทศไทยไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณเมื่อวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งสนธิสัญญาดังกลาวจะมีผลใชบังคับก็ตอเมื่อรัฐทั้ง ๔๔ รัฐ ที่ระบุในภาคผนวก ๒ ไดให
สัตยาบันตอสนธิสัญญาแลวเทานั้น ทั้งนี้ สนธิสัญญาไดกําหนดพันธกรณีใหรัฐภาคีตองกําหนดมาตรการที่จําเปน
เพื่อเอกสิทธและความคุมกันแกองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการ
เลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยตรวจ เจาหนาที่ของ
องคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ กระดาษเอกสาร หนังสือโตตอบของคณะ
ผูตรวจ รวมทั้งบันทึกของคณะผูตรวจ สารตัวอยางและอุปกรณที่ไดรับการรับรองที่สมาชิกของคณะผูตรวจนํามา
เพื่อใชในการตรวจที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่การดําเนินงานและการปฏิบัติงานขององคการในประเทศไทย ดังนั้น
เพื่อที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ)

กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(ราง)
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
พ.ศ. ....
..........................................................................
...........................................................................
.............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค ก าร
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สนธิ สั ญ ญา” หมายความว า สนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณ
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามไวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ทายพระราชบัญญัตินี้
“องคการ” หมายความวา องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
มาตรา ๔ บทบัญญัติมาตรา ๕ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญญามีผลใชบังคับกับ
ประเทศไทยแลวเปนตนไป
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกาศวันที่ขอบทของสนธิสัญญามีผลใช
บังคับกับประเทศไทยแลว ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ เพื่อคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการใหบรรลุตามความมุงประสงค
(๑) ใหยอมรับนับถือวาองคการเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งใน
คณะมนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยตรวจ เจาหนาที่ขององคการ
และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ กระดาษเอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและ
อุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในขอบทของสนธิสัญญา ทั้งนี้ ใน
ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
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มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน
ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
.............................................
นายกรัฐมนตรี

กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(ราง)
พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
พ.ศ. ....
..........................................................................
...........................................................................
.............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค ก าร
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สนธิ สั ญ ญา” หมายความว า สนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณ
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามไวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ทายพระราชบัญญัตินี้
“องคการ” หมายความวา องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
ตนรางมาจาก มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขอบทของความตกลง” หมายความวา ขอบทของความตกลงวาดวยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
เอเชีย (Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank) ซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามไว
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทายพระราชบัญญัตินี้
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชียที่จัดตั้งขึ้นตามขอบทของความตกลง
มาตรา ๔ บทบัญญัติมาตรา ๕ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญญามีผลใชบังคับกับ
ประเทศไทยแลวเปนตนไป
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ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกาศวันที่ขอบทของสนธิสัญญามีผลใช
บังคับกับประเทศไทยแลว ในราชกิจจานุเบกษา
ตนรางมาจาก มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๔ บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ใหมีผลใชบงั คับตั้งแตวันที่ขอบทของ
ความตกลงมีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลวเปนตนไป
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศวันที่ขอบทของความตกลงมีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว ใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ เพื่อคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการใหบรรลุตามความมุงประสงค
(๑) ใหยอมรับนับถือวาองคการเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งใน
คณะมนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยตรวจ เจาหนาที่ขององคการ
และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ กระดาษเอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและ
อุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในขอบทของสนธิสัญญา ทั้งนี้ ใน
ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
องคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
ตนรางมาจาก มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการดํา เนินงานในประเทศไทยและเพื่อใหบรรลุผลตามความมุงประสงคของธนาคาร
(๑) ใหยอมรับนับถือวาธนาคารเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ใหธนาคาร ผูวาการ ผูวาการสํารอง กรรมการ กรรมการสํารอง ประธาน รองประธาน พนักงาน และลูกจางของ
ธนาคาร รวมทั้งผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติงานของธนาคาร ไดรับเอกสิทธิ์ความคุมกัน และการยกเวนภาษี
อากร ตามที่ระบุในขอบทของความตกลง เพียงเทาที่รัฐบาลไดรับและใชบทแหงขอบทของความตกลงนั้น ทั้งนี้ ใน
ระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
ธนาคาร

องคการ (Organization) ปรากฏอยู ใน 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.
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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) ผูชวยตรวจ (inspection assistant) เจาหนาที่ของ
องคการ (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 แต
เจาหนาที่ดังกลาวเปนเจาหนาที่ขององคการอยูแลว 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 TESTBAN 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
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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
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.
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน
ตนรางมาจาก มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสราง
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พื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๐ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลังและรั ฐ มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน
ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
.............................................
นายกรัฐมนตรี
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