เรื่องเสร็จที่ ๕๑๕/๒๕๖๑
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....
สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได มี ห นั ง สื อ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๙๒๔๘ ลงวั น ที่
๗ กัน ยายน ๒๕๖๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวัน ที่
๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้
(๑) เห็ นชอบสนธิสัญญาวาดวยการห ามทดลองนิ วเคลียรโดยสมบู รณ ตามที่กระทรวง
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เสนอ และให ส งสนธิ สั ญ ญาดั งกล าวให ค ณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแห งชาติตอไป ทั้งนี้ การเสนอสนธิสัญญา
ดังกลาวตอสภานิติบัญญั ติแหงชาติใหเสนอไปพรอมกับรางพระราชบั ญญัติคุมครองการดําเนินงาน
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....
(๒) อนุ มั ติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค ก าร
สนธิสั ญ ญาวาด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลีย รโดยสมบู รณ พ.ศ. .... ตามที่ กระทรวงวิท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็น
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
(๓) มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการตอไป
(๔) มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสาร เพื่อใหสนธิสัญญาฯ
มีผลผูกพั นตามสนธิสัญ ญาฯ ทั้งนี้ ใหยื่นสัตยาบั นสารเมื่อสภานิติบัญ ญัติแหงชาติมี ม ติเห็ นชอบ
สนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณ แ ละร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
การดํ า เนิ น งานขององค ก ารสนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณ พ.ศ. ....
ไดประกาศใชเปนกฎหมายแลว
ในการพิ จ ารณารางพระราชบั ญ ญั ติดังกลาว สํ านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ไดเสนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) พิจารณา โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ (กรมสนธิสัญ ญาและกฎหมายและกรมองคการระหวางประเทศ)
และผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ) เปนผูชี้แจงรายละเอียด
และสํานั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็น สมควรจัดทําบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบรางพระราชบัญญัติ ดังตอไปนี้
๑. หลักการของรางพระราชบัญญัติที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ
รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ มีวัตถุประสงค
ในการยอมรับนับถือใหองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณเปนนิติบุคคล

๒
ตามกฎหมาย และให อ งค ก ารฯ และเจ า หน า ที่ ข ององค ก ารฯ ได รั บ เอกสิ ท ธิ์ แ ละการอํ า นวย
ความสะดวกในการดําเนินงานและการปฏิบัติการในประเทศไทยตามสนธิสัญ ญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty) โดยมีสาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้
๑.๑ กํ า หนดให บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค ก ารฯ
และเจาหนาที่ขององคการฯ ตามพระราชบัญญัตินี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญญาฯ
มีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลวเปนตนไป
๑.๒ ให ย อมรั บ นั บ ถื อ ว า องค ก ารฯ เป น นิ ติ บุ ค คล และให ถื อ ว า มี ภู มิ ลํ า เนา
ในประเทศไทย
๑.๓ กํ าหนดให เอกสิ ท ธิ์ และความคุ มกั น แก องค การฯ เจ าหน าที่ ขององค ก ารฯ
และทรัพยสินขององคการฯ
๑.๔ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศเปนรัฐมนตรีรักษาการ
๒. ขอสังเกตและความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานสภาความมั่ นคงแห งชาติ สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสัง คมแห ง ชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลั ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิก าร
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุ ต สาหกรรม สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ และฝ า ยกฎหมาย
และกระบวนการยุ ติ ธ รรม คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบในหลั ก การ
ของรางพระราชบัญ ญัติฯ โดยไมมีขอสังเกตเพิ่มเติม สําหรับหนวยงานที่มีความเห็นและขอสังเกต
เพิ่มเติม มีดังตอไปนี้
๒.๑ สํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เห็นวา รางพระราชบั ญ ญั ติฯ ยังไมชัดเจน
เกี่ยวกับ เรื่องการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนคนตางดาว ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานภาษี ซึ่งอาจมีผลกระทบ
แกองคก ารฯ หรือ เจา หนาที่ ข ององค การฯ ในระหวา งที่ ป ฏิ บัติ หนา ที่ในประเทศไทย หรือเข ามา
ในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการฯ จึงมีขอเสนอ ดังนี้
(๑) ควรกํ าหนดบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การอํ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาวไวในรางพระราชบัญญัติฯ ดวย
(๒) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรประสานกับ กระทรวงการคลัง
เพื่อกําหนดมาตรการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานภาษีใหแกองคการฯ หรือเจาหนาที่ขององคการฯ
ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทยหรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือในการปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับ องคก ารสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ตามสนธิสัญ ญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ และตามพิธีสารตอทายสนธิสัญ ญาฯ โดยอาจเสนอ
เปนรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเวนภาษีเงินไดใหแกองคการฯ หรือเจาหนาที่ขององคการฯ
๒.๒ กระทรวงการตางประเทศ มีความเห็นดังนี้
(๑) เนื่องจากรางพระราชบัญญัติฯ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนกฎหมายอนุวัติการ
ตามพันธกรณีที่ระบุในสนธิสัญญาฯ และพิธีสารแนบทายสนธิสัญญาฯ ซึ่งกําหนดพันธกรณีของรัฐภาคี

๓
เกี่ยวกับการใหสภาพนิติบุคคลและความสามารถทางกฎหมายแกองคการฯ ภายในรัฐภาคี รวมทั้ง
ประเด็นเอกสิทธิ์และความคุมกันขององคการฯ และบุคคลตาง ๆ อาทิ ผูแทนองคการฯ และผูแทน
รัฐภาคี รวมทั้งสถานที่ทําการ ที่พักอาศัย เอกสารและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจขององคการฯ
กระทรวงการตางประเทศจึงไมมีขอขัดของตอถอยคําโดยรวมของรางพระราชบัญญัติฯ
(๒) โดยที่ ในขณะนี้ สนธิสั ญ ญาฯ ยั งไม มี ผ ลใช บั ง คั บ เนื่ อ งจากรั ฐ ทั้ ง หมด
ตามภาคผนวก ๒ ของสนธิสัญญาฯ ยังไมไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ ตามขอ ๑๔ ของสนธิสัญญาฯ
กระทรวงการต า งประเทศจึ ง เห็ น พ อ งกั บ การกํ า หนดในมาตรา ๔ ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
ใหบ ทบัญ ญั ติมาตรา ๕ ของพระราชบัญ ญั ติฯ มีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญ ญามีผ ล
ใชบังคับกับประเทศไทยแลวเปนตนไป
(๓) การเข า เป น ภาคี ส นธิ สั ญ ญาฯ เป น ไปตามเจตนารมณ แ ละประโยชน
ทางการเมืองเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและสงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
ในการเสริมสรางสันติภ าพ ความมั่ นคงระหวางประเทศ และสภาพแวดลอมที่เอื้อ ตอการพัฒ นา
อย างยั่งยืน ซึ่งไทยมี สว นรว มอยางสรา งสรรค มาโดยตลอด และการเขา เป น ภาคีข องสนธิ สัญ ญา
ดังกลาวจะชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินในตําแหนงผูตรวจสอบภายนอก
(External Auditor) ของคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการฯ วาระป ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๑๙
ซึ่งไทยไดรับ การสนับ สนุ น จากประเทศสมาชิกจํา นวนมากให ดํารงตําแหน งดังกลาว นอกจากนี้
ประเทศไทยไดใหความรวมมือในฐานะรัฐผูลงนามสนธิสัญญาฯ ในดานสถานที่เพื่อจัดตั้งสถานีเฝา
ตรวจในระบบเฝาตรวจระหวางประเทศ จํานวน ๒ แหง ซึ่งเปนประโยชนทางวิชาการ โดยเจาหนาที่
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไดรับการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากร และผลประโยชนดานการปองกัน
สาธารณภัย
๓. สาระสํา คัญของรางพระราชบัญญั ติที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติคุมครอง
การดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... โดยไดรับ
ฟงคําชี้แจงจากผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของแลว เห็นวา รางพระราชบัญ ญัตินี้เปนกรณีที่จะตองออก
พระราชบั ญ ญั ติ เพื่ อ ให ก ารเป น ไปตามสนธิ สั ญ ญาวา ด ว ยการห ามทดลองนิว เคลี ย รโ ดยสมบู ร ณ
ซึ่งรัฐบาลไทยไดลงนามในสนธิสัญ ญานี้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ แตยังไมไดใหสัตยาบัน
ในสนธิสัญญาดังกลาว อยางไรก็ดี เนื่องจากสนธิสัญญาฯ ไดกําหนดใหรัฐภาคีตองกําหนดเอกสิทธิ์
และความคุมกัน แกองคการสนธิสั ญญาวาด วยการหามทดลองนิ วเคลียรโดยสมบู รณ ประเทศไทย
จึงมี ความจําเป น ตองออกกฎหมายเพื่อคุม ครองการดําเนินงานขององคการฯ และเห็ นควรแกไข
รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร
โดยสมบูรณ พ.ศ. .... ดังตอไปนี้
๓.๑ บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
(๑) แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถ อ ยคํ า ในบทนิ ย ามคํ า ว า “สนธิ สั ญ ญา” โดยเพิ่ ม วั น ที่
และสถานที่ ที่ ส นธิสัญ ญาดังกลาวไดจัด ทําขึ้น เพื่ อใหเปน ไปในแนวทางเดียวกับ กฎหมายวาด ว ย
การคุม ครองการดํ า เนิ นงานขององค การระหวางประเทศที่ อ ยู ภ ายใต ก ารกํ ากั บ ดู แลขององค การ

๔
สหประชาชาติ เชน พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) เพิ่มเติมถอยคําในตอนทายของบทนิยามคําวา “องคการ” วา “...ที่จัดตั้งขึ้น
ตามสนธิสัญญา” เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
๓.๒ สถานะ เอกสิ ท ธิ์ และความคุ ม กั น ขององค ก ารฯ เจ า หน าที่ ข ององค ก ารฯ
และทรัพยสินขององคการฯ (รางมาตรา ๔)
(๑) แกไขเพิ่มเติมถอยคําใหถูกตองและสอดคลองกับสนธิสัญญาฯ ที่ประเทศไทย
มีพันธกรณีที่จะตองใหสถานะ เอกสิทธิ์ และความคุมกันแกองคการฯ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทน
สํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหาร รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา
ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่ขององคการฯ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึง
ที่ พั ก อาศั ย สถานที่ ทํ า การ เอกสาร หนั ง สื อ โต ต อบ บั น ทึ ก สารตั ว อยา งและอุ ป กรณ เครื่อ งมื อ
ของคณะผูตรวจ ที่อยูในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการฯ เพื่อใหเกิดความชัดเจน และเปนไปตามรูป แบบ
เดี ยวกั นกับ พระราชบั ญ ญั ติวาดวยการคุมครองการดําเนิ นงานขององค การระหวางประเทศอื่น ๆ
ในประเทศไทย
(๒) นํ า หลั ก การที่ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การมี ผ ลใช บั งคั บ ของบทบั ญ ญั ติวา ดว ย
การคุมครองการดําเนินงานขององคการฯ ในประเทศไทย และการประกาศวันที่สนธิสัญญาฯ มีผลใชบังคับ
กับประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา ที่กําหนดไวในรางมาตรา ๔ เดิม มากําหนดไวเปนความในวรรคสอง
และวรรคสามของรางมาตรา ๔ เพื่อใหบทบัญญัติมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
สวนประเด็นขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับความไมชัดเจน
ในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและกฎหมายวาดวย
การทะเบียนคนตางดาว ตลอดจนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานภาษี นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๖) พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การให เอกสิ ทธิ์แ ละความคุ มกั น ตามรา งมาตรา ๔ ครอบคลุ ม
ถึงเรื่อ งการอํ านวยความสะดวกและการให สิท ธิป ระโยชน ดา นภาษี แ ก องคก ารฯ และเจา หน า ที่
ขององค ก ารฯ แล ว สํ า หรั บ รายละเอี ย ดการให สิ ท ธิ ป ระโยชน ด า นภาษี เป น เรื่ อ งที่ ก ระทรวง
การตางประเทศตองหารือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ พิจารณากําหนดแนวทางและขอบเขตการให
สิทธิประโยชนดานภาษีตามสนธิสัญญาฯ กอนที่ประเทศไทยจะเขาผูกพันตามสนธิสัญญานี้ รวมทั้ง
เมื่อประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาฯ และไดทําความตกลงเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุมกันแลว
การใหสิทธิประโยชนในเรื่องดังกลาวจะอยูภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดกําหนดยกเวนอากรไวในภาค ๔ ประเภท ๑๐ สําหรับ ของที่ไดเอกสิทธิ์
ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูกับองคการระหวางประเทศหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ
นอกจากนี้ เปน การแกไขเพิ่ม เติมถอ ยคํา ในบั นทึ กหลักการและเหตุผลประกอบ
รางพระราชบัญญัติฯ และรางพระราชบัญญัติฯ ใหถูกตองและเหมาะสมยิ่งขึ้น
อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ไดพิจารณารายงานการรับฟงความคิดเห็น
และคํ า ชี้แ จงตามหลั ก เกณฑ ในการตรวจสอบความจํ าเป น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติคุ ม ครอง
การดํ า เนิ น งานขององค ก ารสนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร โ ดยสมบู ร ณ พ.ศ. ....
ของกระทรวงวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ ล ว เห็ น ว า รายงานการรับ ฟ งความคิด เห็ น ดั งกลา ว
มีประเด็นการรับฟงความคิดเห็นครบถวนตามหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาวแลว

๕
๔. ประโยชนทปี่ ระชาชนจะไดรับ
รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหาม
ทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการใหเอกสิทธิ์และความคุมกันแกองคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ และผูปฏิบัติภารกิจเกี่ยวของกับองคการฯ
ซึ่ ง จะส ง ผลเป น การสร า งความพร อ มให ป ระเทศไทยสามารถปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ที่ มี อ ยู ต าม
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณได และไดรับประโยชนในฐานะประเทศภาคี
สนธิสัญญาฯ รวมทั้งไดรับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองคการสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณได ในการติดตั้งสถานีเฝาตรวจระหวางประเทศ ซึ่งเปน
ระบบเฝาระวังการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทยในกรณีปกติและกรณีเกิด
อุบั ติเหตุ และสถานีตรวจวัดความสั่น สะเทือ นที่ เกิ ดจากแผนดินไหวและความสั่น สะเทื อนที่ เกิ ด
จากการทดลองนิวเคลียรใตพิภพอันจะทําใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เรื่องเสร็จที่ ๕๑๕/๒๕๖๑
บันทึกวิเคราะหสรุป
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ ใ ห เ สนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองการดํ า เนิ น งาน
ขององคการสนธิสัญ ญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญ ญั ติ
แห ง ชาติ และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได จั ด ทํ า บั น ทึ ก วิ เ คราะห ส รุ ป สาระสํ า คั ญ
ของรางพระราชบัญญัติดังกลาว ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
โดยที่ รั ฐ บาลไทยได ล งนามในสนธิ สั ญ ญาว า ด ว ยการห า มทดลองนิ ว เคลี ย ร
โดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งสนธิ สั ญ ญาและพิ ธีส ารแนบท า ยสนธิ สั ญ ญาดั งกล า วได กํ าหนดให อ งคก ารสนธิ สั ญ ญาวาด ว ย
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear – Test - Ban Treaty Organization)
และผูป ฏิ บัติ ภ ารกิจ ที่ เกี่ยวของกับ องคก ารไดรับ เอกสิทธิ์แ ละความคุม กัน ที่จํ าเป น เพื่ อประโยชน
แก ก ารดํ า เนิ น งานขององคก ารในอาณาเขต เขตอํ านาจ หรือ การควบคุ ม ของรัฐ ภาคี จึ งจํ าเป น
ตองตราพระราชบัญญัตินี้
๒. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ร า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองการดํ า เนิ น งานขององค ก ารสนธิ สั ญ ญาว า ด ว ย
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเปนการกําหนดเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ที่จําเปนเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานขององคการฯ และผูปฏิบัติภ ารกิจที่เกี่ยวของกับองคการฯ
ตามพั น ธกรณี ในสนธิสัญ ญาวาด วยการห า มทดลองนิ วเคลี ย รโดยสมบู รณ และพิ ธีส ารแนบท าย
สนธิสัญญาฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๒.๑ กําหนดใหรางพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป (รางมาตรา ๒)
๒.๒ กําหนดใหอ งคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบู รณ
เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย (รางมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑))
๒.๓ กํา หนดให อ งค การฯ ผูแ ทนของรัฐ ภาคี รวมทั้งผู แทนสํ ารองและที่ป รึก ษา
ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหาร รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ
ผูตรวจ ผูชว ยในการตรวจ เจา หนา ที่ ขององคก ารฯ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่ พั กอาศัย
สถานที่ทําการ เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ
ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาฯ และพิธีสารแนบทายสนธิสัญญาฯ เพียงเทาที่
รั ฐ บาลได รับ และใช บ ทแห งสนธิสัญ ญาฯ และพิ ธีส ารแนบท า ยสนธิสั ญ ญาฯ รวมทั้ งความตกลง
ที่ รัฐ บาลจะไดทํ าตอ ไปกั บ องคก ารฯ ทั้ งนี้ ในระหวางที่ ป ฏิ บั ติห น า ที่ ในประเทศไทย หรือเข ามา
ในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการฯ (รางมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒))

๒
๒.๔ กําหนดใหการคุมครองการดําเนินงานขององคการฯ ในประเทศไทย มีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่สนธิสัญ ญาฯ มีผลใชบังคับ กับ ประเทศไทยแลวเปนตนไป และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีป ระกาศวัน ที่ ส นธิสั ญ ญาฯ มี ผ ลใช บั ง คับ กั บ ประเทศไทย
ในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๔ วรรคสอง และวรรคสาม)
๒.๕ กํ าหนดให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศและรัฐ มนตรีว า การ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๕)
๓. ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
รางพระราชบัญญัตินี้มีสาระสําคัญเปนการใหเอกสิทธิ์และความคุมกันแกองคการ
สนธิสัญ ญาวาดวยการห ามทดลองนิ ว เคลี ย รโดยสมบู รณ และผูป ฏิ บั ติภ ารกิ จ เกี่ย วกับ องคก ารฯ
ซึ่ ง จะส ง ผลเป น การสร า งความพร อ มให ป ระเทศไทยสามารถปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ที่ มี อ ยู
ตามสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณได และไดรับประโยชนในฐานะประเทศ
ภาคี ส นธิ สั ญ ญาฯ รวมทั้ งได รั บ เงิน สนั บ สนุ น จากคณะกรรมาธิ ก ารเตรี ย มการสํ า หรั บ องค ก าร
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ ในการติดตั้งสถานีเฝาตรวจระหวางประเทศ
ซึ่งเปนระบบเฝาระวังการดําเนินกิจกรรมทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศไทยในกรณีปกติและกรณี
เกิดอุบัติเหตุ และสถานีตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผนดินไหวและความสั่นสะเทือนที่เกิด
จากการทดลองนิวเคลียรใตพิภพอันจะทําใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๕๑๕/๒๕๖๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
เหตุผล
โดยทีร่ ัฐบาลไทยไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียร
โดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญาไดกําหนดใหองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ (Comprehensive Nuclear - Test - Ban Treaty Organization) และผูปฏิบัติ
ภารกิจที่เกี่ยวของกับองคการไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันที่จําเปนเพื่อประโยชนแกการดําเนินงาน
ขององคการในอาณาเขต เขตอํานาจ หรือการควบคุมของรัฐภาคี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
คุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการ
สนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“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
โดยสมบูรณทจี่ ัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญา
มาตรา ๔ เพื่อคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการใหบรรลุผล
ตามความมุงประสงค
(๑) ใหยอมรับนับถือวาองคการเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย

๒
(๒) ใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคีรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับ
การเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ
ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่ขององคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ
เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์
และความคุมกันตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา เพียงเทาที่รัฐบาล
ไดรับและใชบทแหงสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา และความตกลงที่รัฐบาลจะไดทํา
ตอไปกับองคการ ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการ
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับตั้งแตวันที่สนธิสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว
เปนตนไป
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกาศวันที่สนธิสัญญา
มีผลใชบังคับกับประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระราชโองการ
........................................
นายกรัฐมนตรี

-๑-

ราง
พระราชบัญญัติ
คุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญา
วาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
พ.ศ. ....
...........................................
...........................................
...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองการดําเนินงานขององคการสนธิสัญญาวาดวย
การหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงาน
ขององคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กําหนดใหนําพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเปนตนไป เพื่อให
พระราชบัญ ญั ติ มีผลเปน กฎหมายโดยสมบูร ณ ตามเงื่อ นไขในพระราชบั ญ ญัติใ นมาตรา ๘๑ วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และเมื่อเปนกฎหมายแลว กระทรวงการตางประเทศจะไดดําเนินการให
สัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณไดตอไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“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
โดยสมบูรณที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญา
กําหนดบทนิยามของคําวา “สนธิสัญญา” และ “องคการ” เพื่อการยอคําที่ใชในกฎหมาย ในบทนิยาม คําวา
“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
กลุมกฎหมาย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑)

-๒-

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ซึ่ ง รัฐ บาลไทยไดล งนามไว เ มื่อ วั นที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.
๒๕๓๙” เพื่อใหตรงตามที่ชื่อภาษาอังกฤษของสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณ โดยได
กํากับชื่อภาษาอังกฤษไวดวยเพื่อความชัดเจน
ตนรางมาจาก มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร าง
พื้นฐานเอเชีย 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 เพื่อคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการใหบรรลุผล
ตามความมุงประสงค
(๑) ใหยอมรับนับถือวาองคการเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคีรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับ
การเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ
ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่ขององคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ
เอกสาร หนังสือโตตอบ บันทึก สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์
และความคุมกันตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา เพียงเทาที่รัฐบาล
ไดรับและใชบทแหงสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา และความตกลงที่รัฐบาลจะไดทําตอ
ไปกับองคการ ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการ
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับตั้งแตวันที่สนธิสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว
เปนตนไป
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกาศวันที่สนธิสัญญา
มีผลใชบังคับกับประเทศไทยในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔(๑) กําหนดใหยอมรับนับถือวา องคการเปนนิติบุคคลและใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศ เพื่อรองรับ
สถานะขององคการที่เปนนิติบุคคลและมีความสามารถตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว
มาตรา ๔(๒) กําหนดใหองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้ง
ในคณะมนตรีบริหาร รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยในการตรวจ เจาหนาที่
ขององคก าร และผู สั ง เกตการณ รวมตลอดถึง ที่ พั ก อาศั ย สถานที่ ทํ า การ เอกสาร หนัง สือ โต ต อบ บั น ทึ ก
สารตัวอยางและอุปกรณเครื่องมือของคณะผูตรวจ ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาและ
พิธีสารแนบทายสนธิสัญญา เพียงเทาที่รัฐบาลไทยไดรับและใชบทแหงสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา
และความตกลงที่รัฐบาลไทยจะไดทําตอไปกับองคการ ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามา
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ในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลอง
นิวเคลียรโดยสมบูรณ
มาตรา ๔ วรรคสอง กําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบทของสนธิสัญญามีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว
เป นตนไปโดยประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา เนื่องจากมาตรา ๔ บัญ ญัติขึ้นเพื่อ การรองรั บ การปฏิบั ติ ต าม
พันธกรณีในสนธิสัญญาและพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา และความตกลงที่รัฐบาลไทยจะไดทําตอไปกับองคการ
ซึ่งประเทศไทยตองปฏิบัติเมื่อไดเปนภาคีสนธิสัญญาและสนธิสัญญานั้นมีผลใชบังคับแลว จึงสมควรกําหนดให
มาตราเหลานี้มีผลใชบัง คับในวันเดียวกับ ที่สนธิสัญญามีผลใชบังคับ กับ ประเทศไทย ซึ่งจะเปนวันใดนั้น ก็ให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหผูเกี่ยวของและสาธารณชนทราบ
ตนรางมาจาก มาตรา ๔ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๔ บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ขอบท
ของความตกลงมีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลวเปนตนไป
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศวันที่ขอบทของความตกลงมีผลใชบังคับกับประเทศไทยแลว
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการดํา เนินงานในประเทศไทยและเพื่อใหบรรลุผลตามความมุงประสงคของธนาคาร
(๑) ใหยอมรับนับถือวาธนาคารเปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
(๒) ใหธนาคาร ผูวาการ ผูวาการสํารอง กรรมการ กรรมการสํารอง ประธาน รองประธาน พนักงาน และลูกจาง
ของธนาคาร รวมทั้งผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติงานของธนาคาร ไดรับเอกสิทธิ์ความคุมกัน และการยกเวน
ภาษีอากร ตามที่ระบุในขอบทของความตกลง เพียงเทาที่รัฐบาลไดรับและใชบทแหงขอบทของความตกลงนั้น
ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับธนาคาร

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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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).
ที่ พัก อาศัย (living quarters) สถานที่ทํา การ (office premises) กระดาษเอกสาร (papers) หนั งสือโตตอบ
(correspondence) บันทึก (records) สารตัวอยาง (samples) และอุปกรณเครื่องมือ (approved equipment)
ของคณะผู ต รวจ (inspection team) ปรากฏอยู ใ น 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 บทบั ญ ญั ติ ใ นลั ก ษณะตามมาตรา ๔ วรรคสอง ได เ คยมี ก ารกํ า หนดมาแล ว ในมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับเปนแนวทางที่ใชในกฎหมายตางประเทศดวยโดยไดนําตัวอยางกฎหมายของประเทศเยอรมนีและ
มาเลเซียมาประกอบพิจารณา ดังนี้
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(๑) ประเทศเยอรมนี
มาตรา ๒ ๑ 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 ง เป น กฎหมายอนุ วั ต รการอนุ สั ญ ญาห า มอาวุ ธ เคมี (Chemical Weapons
Convention) ไดกําหนดเกี่ยวกับวันใชบังคับวาใหกฎหมายดังกลาวใชบังคับตั้งแตวันที่อนุสัญญามีผลใชบั งคับ
แลวเปนตนไปซึ่งจัดเปนเมื่อใดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Federal Law Gazette)
(๒) ประเทศมาเลเซีย
มาตรา ๓ ของ Asian Development Bank (Act 1966) ของสหพั น ธ รั ฐ มาเลเซี ย ซึ่ ง เป น
กฎหมายใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ไดกําหนดใหบทบัญญัติบางมาตรามีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่สหพันธรัฐมาเลเซียไดใหสัตยาบันความตกลงและความตกลงมีผลใชบังคับ
การกําหนดวันใชบังคับตามรางมาตรา ๔ แหงรางพระราชบัญญัตินี้ใชแนวทางเดียวกับตัวอยางกฎหมาย
ของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเปนแนวทางที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับขั้นตอนการเขาเปนภาคีสมาชิก
ขอบทของความตกลงของไทย อีกทั้งเปนแนวทางที่เคยมีการใชมาแลวในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ตนรางมาจาก มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของตน
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

.............................................
นายกรัฐมนตรี
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