
หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
คุมครองการดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่   ๑๐   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายคุมครองการดําเนินงานขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่

ระหวางประเทศ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

นติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการ

ดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“องคการ”  หมายความวา  องคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศที่จัดต้ังข้ึนตามอนุสัญญา
วาดวยองคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ  ซ่ึงทําเมื่อวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙ 

มาตรา ๔ เพื่อคุมครองการดําเนินงานในประเทศไทยขององคการใหบรรลุตามความ 
มุงประสงค 

(๑) ใหยอมรับนับถือวาองคการเปนนิติบุคคล  และใหถือวามีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย 
(๒) ในระหวางที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศไทย  หรือเขามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่  

หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองคการ  ใหองคการ  ทรัพยสิน  สินทรัพย  และบรรณสารขององคการ  
บุคคลในคณะเจาหนาที่  ผูแทนของรัฐภาคี  และผูเชี่ยวชาญขององคการ  ตลอดจนสมาชิกของครอบครัว
ซ่ึงประกอบเปนสวนของครัวเรือนของบุคคลดังกลาว  ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวใน
พิธีสารวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ ซ่ึงทําเมื่อวันที่  ๑  
ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ที่แกไขเพิ่มเติมโดยความตกลง  ซ่ึงทําเมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๑
ทายพระราชบัญญัตินี้  หรือที่รัฐบาลจะไดทําความตกลงตอไปกับองคการ  ทั้งนี้  ในกรณีที่บุคคลใน
คณะเจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญขององคการเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทยหรือผูมีถ่ินที่อยูเปนการถาวรใน
ประเทศไทย  ใหไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในพิธีสารดังกลาวเฉพาะที่เปนการกระทํา
ตามหนาที่อยางเปนทางการและภายในขอบเขตแหงหนาที่ของบุคคลนั้น 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีสารวาดวยเอกสิทธิแ์ละความคุมกัน 
ขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ 

 
 

แกไขเพิ่มเติมโดยขอแกไขความตกลง 

จัดทํา ณ กรุงลอนดอน เม่ือวนัท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ 

มีผลบังคับใชต้ังแตวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



พิธีสารวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันขององคการดาวเทียมเคลื่อนที่ระหวางประเทศ 
 
รัฐภาคีพิธีสารนี ้
 
 คํานึงถึงอนุสัญญาวาดวยองคการดาวเทียมเคล่ือนท่ีระหวางประเทศ ซ่ึงเปดใหลงนาม ณ 
กรุงลอนดอน เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๖ ดังท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลว และโดยเฉพาะขอ ๙ 
(๖) ของอนุสัญญาท่ีแกไขแลวนี้ 
 รับทราบวา องคการจะไดจัดทําความตกลงวาดวยสํานักงานใหญกับรัฐบาลแหงสหราช
อาณาจักรและไอรแลนดเหนือ ในวันท่ี ๑๕ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ 
 พิจารณาวา ความมุงหมายของพิธีสารนี้คือเพ่ืออํานวยใหเกิดความสําเร็จตามความมุง
ประสงคขององคการ และเพ่ือประกันการปฏิบัติภาระหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพขององคการ 
 ไดตกลงกันดังตอไปนี้ 
 

ขอ ๑ 
การใชถอยคาํ 

 
เพื่อความมุงประสงคของพิธีสาร 

(ก) “อนุสัญญา” หมายถึง อนุสัญญาวาดวยการดาวเทียมเคล่ือนท่ีระหวางประเทศ 
รวมท้ังภาคผนวกของอนุสัญญา ซ่ึงเปดใหลงนาม ณ กรุงลอนดอน เม่ือวันท่ี ๓ 
กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๖ ดังท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลว 

(ข) “ภาคีอนุสัญญา” หมายถึง รัฐซ่ึงอนุสัญญาใชบังคับ 
(ค) “องคการ” หมายถึง องคการดาวเทียมเคล่ือนท่ีระหวางประเทศ 
(ง) “ภาคีท่ีตั้งสํานักงานใหญ” หมายถึง ภาคีอนุสัญญาท่ีองคการไดตั้งสํานักงานใหญ

ขององคการอยูในอาณาเขต 
(จ) “ภาคีพิธีสาร” หมายถึง รัฐซ่ึงพิธีสารนี้ หรือซ่ึงพิธีสารฉบับนี้ท่ีแกไขเพ่ิมเติมแลว 

แลวแตกรณี ใชบังคับ 
(ฉ) “บุคคลในคณะเจาหนาท่ี” หมายถึง ผูอํานวยการและบุคคลใดก็ตามท่ีองคการ

วาจางใหทํางานเต็มเวลา และอยูภายใตกฎขอบังคับบุคคลในคณะเจาหนาท่ีของ
องคการ 

(ช) “ผูแทน” ในกรณีภาคีพิธีสารและภาคีสํานักงานใหญ หมายถึง ผูแทนขององคการ 
และในแตละกรณี หมายถึง หัวหนาคณะผูแทน ผูแทนสํารอง และท่ีปรึกษา 

(ซ) “เอกสาร” รวมถึงตนฉบับ จดหมายโตตอบ เอกสาร ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกท่ี
ผลิตจากกระบวนการทางแสงและแมเหล็กแถบบันทึกขอมูล งานนําเสนอท่ีเปน
กราฟฟคและโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงเปนของหรือยึดถือไวโดยองคการ 



 ๒

(ฌ) “กิจกรรมเปนทางการ” ขององคการ หมายถึง กิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยองคการ
ตามวัตถุประสงคดังระบุไวในอนุสัญญา และรวมถึงกิจกรรมทางดานบริหารของ
องคการ 

(ญ) “ผูเช่ียวชาญ” หมายถึง บุคคลอ่ืนท่ีไมใชสมาชิกคณะเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับการแตงตั้ง
ใหรับผิดชอบงานพิเศษของหรือในนามของและโดยคาใชจายขององคการ 

(ฎ) “ทรัพยสิน” หมายถึงส่ิงใดๆ ท่ีสามารถจะถือกรรมสิทธ์ิเปนเจาของไดรวมท้ังสิทธิ
ตามสัญญา 

 
ขอ ๒ 

ความคุมกันขององคการจากเขตอํานาจศาลและการบงัคับคดี 
 
 (๑) เวนแตองคการไดสละความคุมกันอยางชัดแจงในกรณีหนึ่งใดโดยเฉพาะใหองคการ
ภายในขอบขายของกิจกรรมทางการขององคการ ไดรับความคุมกันจากเขตอํานาจศาล เวนแตท่ี
เก่ียวกับ 

(ก) กิจกรรมทางพาณิชยใดๆ 
(ข) การฟองคดีแพงโดยบุคคลท่ีสาม สําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจาก

อุบัติเหตุโดยสาเหตุจากยานยนต หรือยานพาหนะขนสงอ่ืน ท่ีเปนของหรือ 
ท่ีใชในนามขององคการ หรือในเร่ืองของความผิดทางจราจรที่เก่ียวกับ
ยานพาหนะขนสงเชนวานั้น 

(ค) การอายัดตามคําส่ังถึงท่ีสุดของศาล ซ่ึงเงินเดือนและคาจางรวมท้ังสิทธิใน
การไดรับบํานาญซ่ึงองคการคางจายบุคคลในคณะเจาหนาท่ีหรืออดีตบุคคล
ในคณะเจาหนาท่ี 

(ง) การฟองแยงท่ีเก่ียวของโดยตรงกับกระบวนพิจารณาของศาลท่ีองคการเปน
ฝายเร่ิมคดี 

(๒) แมจะเปนกรณีตามวรรคหนึ่ง หามมิใหภาคีของอนุสัญญาหรือบุคคลท่ีกระทําการ
แทนหรือมีสิทธิเรียกรองจากภาคีอนุสัญญาเหลานั้นนําคดีฟองรองตอศาลของภาคีพิธีสารใน 
เร่ืองท่ีเก่ียวเนื่องสิทธิและพันธกรณีตามอนุสัญญา 
 (๓) ทรัพยสินและสินทรัพยขององคการ ไมวาจะอยู ณ ท่ีใดและผูใดถือครองใหไดรับ
ความคุมกันจากการคน การหนวงเหนี่ยว การเรียกเกณฑ การยึด การริบ การเวนคืน การอายัด
ทรัพยระหวางคดี หรือการบังคับคดี ไมวาจะโดยการกระทําทางบริหาร ทางปกครอง หรือทางศาล 
เวนแตท่ีเก่ียวกับ 

(ก) การอายัดหรือการบังคับคดีเพ่ือใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล 
ถึงท่ีสุด ท่ีเก่ียวเนื่องกับการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ท่ีดําเนินตอองคการ
ตามกรณีในวรรคหนึ่ง 



 ๓

(ข) การฟองคดีท่ีกระทําตามกฎหมายของรัฐท่ีเก่ียวของอันจําเปน เปนการ
ช่ัวคราวท่ีเก่ียวเนื่องกับการปองกันและการสืบสวนในเร่ืองอุบัติเหตุท่ี
เก่ียวของกับยานยนตหรือพาหนะขนสงอ่ืนซ่ึงเปนของหรือใชในนามของ
องคการ 

(ค) การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะและท่ีมีการจายเงินคา
ทดแทนที่เปนธรรมโดยพลัน ท้ังนี้ โดยมีเงื่อนไขวาการเวนคืนนั้นจะตองไม
ทําใหเกิดความเสียหายตอภาระหนาท่ีและการปฏิบัติงานขององคการ 

 
ขอ ๓ 

การละเมิดมิไดซ่ึงบรรณสาร 
 
 บรรณสารขององคการจะละเมิดมิไดไมวาจะอยูท่ีใดและไมวาผูใดถือครอง 
 

ขอ ๔ 
การยกเวนจากภาษีและอากร 

 
 (๑) ภายในขอบขายแหงกิจกรรมทางการขององคการ ใหองคการทรัพยสินและรายได
ขององคการไดรับยกเวนจากภาษีทางตรงในประเทศทั้งปวงและภาษีอ่ืนท่ีโดยปกติไมรวมอยูใน
ราคาของสินคาและบริการ 
 (๒) หากองคการ ภายในขอบขายแหงกิจกรรมทางการของตน ไดมาซ่ึงสินคาหรือใช
บริการท่ีมีมูลคาสูง และหากราคาสินคาหรือบริการเหลานี้ไดรวมภาษีและอากรไวแลว ใหภาคีพิธีสาร
ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือสงกลับหรือคืนจํานวนเงินภาษีหรืออากรนั้น ท้ังนี้ เทาท่ีกระทําได 
 (๓) ใหสินคาท่ีองคการไดมาภายในขอบขายแหงกิจกรรมเปนทางการของตนไดรับการ
ยกเวนจากขอหามและขอจํากัดท้ังปวงเก่ียวกับการนําเขาหรือการสงออก 
 (๔) ไมมีการยกเวนใหสําหรับภาษีและอากรซ่ึงเปนเงินคาภาระสําหรับการบริการพิเศษท่ี
องคการไดรับ 
 (๕) ไมใหมีการยกเวนสําหรับสินคาท่ีไดมาหรือบริการท่ีจัดใหองคการเพื่อประโยชนสวน
บุคคลของบุคคลในคณะเจาหนาท่ี 
 (๖) สินคาท่ีไดรับการยกเวนตามขอนี้ไมอาจโอน ใหเชา หรือใหยืมไมวาจะเปนอยางถาวร
หรือช่ัวคราว  หรือขายไป เวนแตจะเปนไปตามเงื่อนไขท่ีภาคีพิธีสารท่ีใหการยกเวนกําหนดไว 
 
 
 
 
 



 ๔

ขอ ๕ 
เงิน เงินตรา และหลักทรัพย 

 
 องคการอาจรับและถือครองเงินประเภทใดๆ เงินตรา หรือหลักทรัพยและจําหนาย  
จายโอนเงิน เงินตรา หรือหลักทรัพย เพ่ือกิจกรรมทางการใดๆ ขององคการโดยเสรี องคการอาจมี
บัญชีเงินตราสกุลใดๆ ในจํานวนเทาท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีขององคการ 
 

ขอ ๖ 
การติดตอสื่อสารและสิ่งพิมพทางการ 

 
 (๑) ในเร่ืองการติดตอส่ือสารอยางเปนทางการและการรับสงเอกสารท้ังปวงขององคการ 
ใหองคการไดรับการปฏิบัติท่ีไดรับความอนุเคราะหในดินแดนของแตละภาคีแหงพิธีสารไมนอย
กวาท่ีใหเปนการท่ัวไปแกองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาลท่ีมีฐานะเทาเทียมกัน เก่ียวกับ
ลําดับกอนหลัง อัตรา และภาษี สําหรับการไปรษณียและโทรคมนาคมทุกรูปแบบ ท้ังนี้ เทาท่ีจะ
สอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศใดๆ ท่ีภาคีพิธีสารนั้นเปนภาคีอยู 
 (๒) ในเร่ืองการติดตอส่ือสารทางการขององคการ องคการอาจใชวิธีการส่ือสารท่ี
เหมาะสมท้ังหลายได รวมท้ังการสงขอความโดยรหัสหรือใชรหัส ภาคีพิธีสารนี้จะตองไมกําหนด
ขอกํากัดใดๆ เก่ียวกับการติดตอส่ือสารทางการหรือการเผยแพรส่ิงพิมพทางการขององคการ 
ไมใหมีการตรวจพิจารณาการติดตอส่ือสารและส่ิงพิมพเชนวานั้น 
 (๓) องคการอาจติดตั้งและใชเคร่ืองสงวิทยุไดตอเม่ือไดรับความยินยอมจากภาคีพิธีสาร
ท่ีเก่ียวของเทานั้น 
 

ขอ ๗ 
บุคคลในคณะเจาหนาที ่

 
 (๑) ใหบุคคลในคณะเจาหนาท่ีไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกัน ดังนี้ 

(ก) ความคุมกันจากเขตอํานาจศาล แมภายหลังบุคคลในคณะเจาหนาท่ีไดพน
จากหนาท่ีขององคการแลว ในเร่ืองการกระทํา รวมท้ังถอยคําดวยวาจา
หรือเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงบุคคลในคณะเจาหนาท่ีไดกระทําในการ
ปฏิบัติภาระหนาท่ีทางการของตน อยางไรก็ตาม ความคุมกันนี้จะไมใชตอ
กรณีท่ีบุคคลในคณะเจาหนาท่ีกระทําความผิดทางจราจร หรือในกรณี
ความเสียหายอันเกิดจากยานยนตหรือยานพาหนะขนสงอ่ืน ซ่ึงเปนของ
หรือขับขี่โดยบุคคลในคณะเจาหนาท่ีนั้น 
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(ข) ไดรับการยกเวน พรอมท้ังสมาชิกครอบครัวซ่ึงประกอบเปนสวนของ
ครัวเรือนของตน จากหนาท่ีเก่ียวกับการรับใชชาติ รวมถึงการรับราชการ
ทหาร 

(ค) การละเมิดมิไดซ่ึงเอกสารทางการของบุคคลในคณะเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติภาระหนาท่ีของตนภายในขอบขายกิจกรรมทางการขององคการ 

(ง) การยกเวน พรอมท้ังสมาชิกของครอบครัวซ่ึงประกอบเปนสวนของ
ครัวเรือนของตน จากขอกํากัดเก่ียวกับการเขาเมือง และการทะเบียนคน
ตางดาว 

(จ) ไดรับการประติบัติเชนเดียวกับท่ีใหแกบุคคลในคณะเจาหนาท่ีของบรรดา
องคการระหวางรัฐบาลในเร่ืองเงินตรา และควบคุมการปริวรรตเงินตรา 

(ฉ) ไดรับ พรอมท้ังสมาชิกของครอบครัวซ่ึงประกอบเปนสวนของครัวเรือน
ของตน ซ่ึงการอํานวยความสะดวกในการสงตัวกลับประเทศในเวลาที่มี
วิกฤติการณระหวางประเทศ เชนเดียวกับท่ีใหแกบุคคลในคณะเจาหนาท่ี
ของบรรดาองคการระหวางรัฐบาล 

(ช) สิทธิในการนําเขาโดยปลอดอากรซ่ึงเคร่ืองตกแตงบานและของใชสวน
บุคคล รวมท้ังยานยนต ในเวลาท่ีแรกเขารับตําแหนงคร้ังแรกในรัฐท่ี
เก่ียวของและสิทธิในการสงของดังกลาวออกโดยปลอดอากร เม่ือส้ินสุด
ภาระหนาท่ีของตนในรัฐนั้น โดยท้ังสองกรณีใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอบังคับของรัฐท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม เวนแตจะเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับเชนวา สินคาท่ีไดรับการยกเวนตามอนุวรรคนี้ไมใหโอน  
ใหเชาหรือใหยืมอยางถาวรหรือช่ัวคราว หรือขายไป 

(๒) ใหเงินเดือนและคาจางท่ีองคการจายบุคคลในคณะเจาหนาท่ีไดรับการยกเวนภาษี
เงินได นับแตวันท่ีบุคคลในคณะเจาหนาท่ีนั้นเร่ิมมีภาระท่ีตองจายเงินท่ีองคการเรียกเก็บจาก
เงินเดือนของบุคคลในคณะเจาหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนขององคการภาคีพิธีสารนี้อาจนําเงินเดือน
และคาจางเหลานี้มารวมคํานวณในการประเมินจํานวนภาระภาษีท่ีจะเรียกเก็บจากแหลงรายไดอ่ืน 
ภาคีพิธีสารนี้ไมจําตองยกเวนภาษีเงินไดในสวนของเงินบํานาญและเบี้ยหวัดซ่ึงจายใหแกอดีต
บุคคลในคณะเจาหนาท่ี 
 (๓) ในกรณีท่ีบุคคลใดคณะเจาหนาท่ีอาจไดรับความคุมครองจากโครงการประกันสังคม
ขององคการแลว ใหองคการและบุคคลในคณะเจาหนาท่ีขององคการไดรับการยกเวนจากการ
จายเงินสมทบภาคบังคับท้ังปวงแกโครงการประกันสังคมแหงชาติ การยกเวนนี้ไมหามการเขารวม
โดยสมัครใจในโครงการประกันสังคมแหงชาติ ตามกฎหมายของภาคีพิธีสารท่ีเก่ียวของท้ังไมเปน
การบังคับใหภาคีพิธีสารจายผลประโยชนตามโครงการประกันสังคมใหบุคคลในคณะเจาหนาท่ีผู
ไดรับการยกเวนตามความวรรคนี้ 
 (๔) ภาคีพิธีสารไมจําตองใหเอกสิทธ์ิและความคุมกันท่ีอางถึงในอนุวรรค (ข) (ง) (จ) 
(ฉ) และ (ช) ของวรรค (๑) แกคนชาติหรือผูมีถ่ินพํานักถาวรของภาคีพิธีสารนั้น 
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ขอ ๘ 
ผูอํานวยการ 

 
(๑) นอกจากเอกสิทธ์ิและความคุมกันท่ีใหแกสมาชิกคณะเจาหนาท่ีตามขอ ๗ แลวให

ผูอํานวยการไดรับ 
(ก) ความคุมกันจากการจับกุมและคุมขัง 
(ข) ความคุมกันจากเขตอํานาจศาลท้ังทางแพงและทางปกครอง และการบังคับ

คดีท่ีผูแทนทางการทูตไดรับ ยกเวนในกรณีความเสียหายท่ีเกิดจากยานยนต
หรือพาหนะขนสงอ่ืนซ่ึงเปนของหรือขับขี่โดยผูอํานวยการ 

(ค) ความคุมกันอยางบริบูรณจากเขตอํานาจศาลในทางอาญา ยกเวนในกรณี
ความผิดทางจราจรท่ีเกิดจากยานยนตหรือพาหนะขนสงอ่ืน ซ่ึงเปนของหรือ
ขับขี่โดยผูอํานวยการภายใตอนุวรรค (ก) ขางตน 

(๒) ภาคีพิธีสารไมจําตองใหความคุมกันตามขอนี้แกคนชาติหรือผูมีถ่ินพํานักถาวรของ
ภาคีพิธีสารนั้น 
 

ขอ ๙ 
ผูแทนของภาค ี

 
 (๑) ในการปฏิบัติภาระหนาท่ีอยางเปนทางการและระหวางการเดินทางไปและกลับจาก
สถานท่ีประชุม ใหผูแทนภาคีพิธีสารและผูแทนภาคีสํานักงานใหญไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกัน 
ดังนี้ 

(ก) ความคุมกันจากการจับกุมหรือคุมขังในรูปแบบใดๆ ระหวางรอการ
พิจารณาคดีในศาล 

(ข) ความคุมกันจากเขตอํานาจศาล ซ่ึงการกระทํารวมท้ังถอยคําดวยวาจาหรือ
ลายลักษณอักษร ซ่ึงกระทําในระหวางปฏิบัติภาระหนาท่ีทางการ ท้ังนี้  
แมภายหลังส้ินสุดภารกิจของผูแทนของภาคีแลว อยางไรก็ตาม จะไมไดรับ
ความคุมกันนี้ ในกรณีความผิดทางจราจร ซ่ึงกระทําโดยผูแทนของภาคี 
หรือในกรณีความเสียหายอันเกิดจากยานยนตหรือพาหนะขนสงอ่ืนซ่ึงเปน
ของหรือขับขี่โดยผูแทนของภาคีนั้น 

(ค) การละเมิดมิไดซ่ึงเอกสารทางการทั้งปวงของผูแทนของภาคี 
(ง) การยกเวน พรอมท้ังสมาชิกครอบครัวซ่ึงประกอบเปนสวนของครัวเรือน 

ของตน จากขอกํากัดเก่ียวกับการเขาเมืองและการทะเบียนคนตางดาว 
(จ) ไดรับการประติบัติในเร่ืองการควบคุมและการปริวรรตเงินตราเชนเดียวกับ

ผูแทนรัฐบาลตางประเทศท่ีมาปฏิบัติภารกิจเปนทางการเปนการชั่วคราว 
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(ฉ) ไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูแทนรัฐบาลตางประเทศท่ีมาราชการชั่วคราว 
ในเร่ืองพิธีการศุลกากรสําหรับเคร่ืองเดินทางสวนตัวของผูแทน 

(๒) บทบัญญัติในวรรค ๑ ไมใชบังคับในความเกี่ยวของระหวางภาคีพิธีสารกับผูแทน
ของภาคีพิธีสาร นอกจากนี้ บทบัญญัติในอนุวรรค (ก) (ง) (จ) และ (ฉ) ของวรรค (๑) จะไมใช
บังคับในความเกี่ยวของระหวางภาคีพิธีสารกับคนชาติหรือผูมีถ่ินพํานักถาวรของภาคีพิธีสารนั้น 

 
ขอ ๑๐ 

ผูเช่ียวชาญ 
 
 (๑) ในการปฏิบัติภาระหนาท่ีทางการท่ีเก่ียวกับงานขององคการและระหวางการเดินทาง
ไปและกลับจากสถานท่ีปฏิบัติภาระหนาท่ีของตน ใหผูเช่ียวชาญไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกัน 
ดังนี้ 

(ก) ความคุมกันจากเขตอํานาจศาล ซ่ึงการกระทํา รวมถึงถอยคําดวยวาจาหรือ
ลายลักษณอักษร ซ่ึงไดกระทําในการปฏิบัติภาระหนาท่ีทางการ ท้ังนี้ แม
ภายหลังจะส้ินสุดภารกิจของผูเช่ียวชาญแลว อยางไรก็ตาม ผูเช่ียวชาญ
ไมไดรับความคุมกันในกรณีความเสียหายอันเกิดจากยานยนตหรือพาหนะ
ขนสงอ่ืนท่ีเปนของหรือขับขี่โดยผูเช่ียวชาญ 

(ข) การละเมิดมิไดซ่ึงเอกสารทางการทั้งปวงของผูเช่ียวชาญ 
(ค) ไดรับการประติบัติเชนเดียวกับท่ีใหแกพนักงานขององคการระหวางรัฐบาล 

ในเร่ืองเงินตราและการควบคุมการปริวรรตเงินตรา 
(ง) การยกเวน พรอมท้ังสมาชิกของครอบครัวซ่ึงประกอบเปนสวนของ

ครัวเรือนของตน จากขอกํากัดเก่ียวกับการเขาเมืองและการทะเบียนคนตาง
ดาว 

(จ) การอํานวยความสะดวกในเรื่องเก่ียวกับสัมภาระสวนบุคคลของผูเช่ียวชาญ
เชนเดียวกับท่ีใหแกผูเช่ียวชาญขององคการระหวางรัฐบาลอื่น 

(๒) ภาคีพิธีสารไมจําตองใหเอกสิทธ์ิและความคุมกันท่ีอางถึงในอนุวรรค (ค) (ง) และ 
(จ) ของวรรค (๑) แกคนชาติหรือผูมีถ่ินพํานักถาวรของภาคีพิธีสารนั้น  
  

ขอ ๑๑ 
การแจงช่ือบุคคลในคณะเจาหนาที่และผูเช่ียวชาญ 

 
 ใหผูอํานวยการองคการแจงช่ือและสัญชาติของบุคคลในคณะเจาหนาท่ีและผูเช่ียวชาญ ซ่ึง
บทบัญญัติของขอ ๗ ขอ ๘ และขอ ๑๑ จะใชบังคับแกภาคีพิธีสารอยางนอยปละหนึ่งคร้ังทุกป 
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ขอ ๑๒ 
การสละเอกสิทธ์ิและความคุมกัน 

 
 (๑) เอกสิทธ์ิ การยกเวน และความคุมกันใดๆ ท่ีใหตามพิธีสารนี้ ไมไดมอบใหเพ่ือ
ประโยชนสวนบุคคลของปจเจกชน แตเพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ี
ทางการของบุคคลเหลานั้น 
 (๒) หากผูมีอํานาจหนาท่ีตามรายการขางทายขอนี้มีความเห็นวา เอกสิทธ์ิและความคุม
กันจะขัดขวางตอกระบวนการยุติธรรม และในทุกกรณีอาจสละสิทธิไดโดยไมกระทบตอความมุง
ประสงคของการไดรับเอกสิทธ์ิและความคุมกัน ใหผูมีอํานาจหนาท่ีเหลานี้มีสิทธิและหนาท่ีในการ
สละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้นได 

(ก) ภาคีพิธีสาร ในสวนท่ีเก่ียวกับผูแทนของภาคีพิธีสาร 
(ข) สมัชชา ดวยการเรียกประชุมสมัยวิสามัญหากจําเปน ในสวนท่ีเก่ียวกับ

องคการหรือผูอํานวยการขององคการ 
(ค) ผูอํานวยการองคการ ในสวนท่ีเก่ียวกับบุคคลในคณะเจาหนาท่ีและ

ผูเช่ียวชาญ 
 

ขอ ๑๓ 
การใหความชวยเหลือปจเจกชน 

 
 ใหบรรดาภาคีพิธีสารดาํเนินมาตรการที่เหมาะสม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาเมือง 
การพักอาศัย และการออกจากเมืองของผูแทน บุคคลในคณะเจาหนาท่ีและผูเช่ียวชาญ 
  

ขอ ๑๔ 
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับ 

 
 โดยไมกระทบตอบทบัญญัติอ่ืนของพิธีสารนี้ ใหองคการและบุคคลท้ังปวงท่ีไดรับเอกสิทธ์ิ
และความคุมกันตามพิธีสาร เคารพตอกฎหมายและกฎขอบังคับของภาคีพิธีสารท่ีเก่ียวของ และ
ใหความรวมมือตลอดเวลากับพนักงานเจาหนาท่ีของภาคีเหลานั้น เพ่ือประกันการเคารพตอ
กฎหมายและกฎบังคับของภาคีพิธีสารท่ีเก่ียวของ 
 

ขอ ๑๕ 
มาตรการระวังภัยลวงหนา 

 
 แตละภาคีพิธีสารคงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะดําเนินมาตรการระวังภัยลวงหนาตามท่ีจําเปนเพ่ือ
ผลประโยชนดานความมั่นคงของตน 



 ๙

ขอ ๑๖ 
การระงับขอพิพาท 

 
 ขอพิพาทใดระหวางภาคีพิธีสาร หรือระหวางองคการกับภาคีพิธีสารเก่ียวกับการตีความ
หรือการใชบังคับพิธีการ ใหตกลงกันดวยการเจรจาหรือวิธีการอื่นตามท่ีตกลงกัน หากขอพิพาท
นั้นไมอาจตกลงกันไดภายในสิบสองเดือน บรรดาภาคีท่ีเก่ียวของโดยความตกลงรวมกันอาจเสนอ
ขอพิพาทใหคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงมีองคคณะสามคนเปนผูวินิจฉัย โดยภาคีแตละฝายในขอ
พิพาทจะเลือกอนุญาโตตุลาการขางละหนึ่งคน และอนุญาโตตุลาการคนท่ีสาม ซ่ึงจะเปนประธาน
ของคณะจะไดรับเลือกจากอนุญาโตตุลาการสองคนขางตน ถาอนุญาโตตุลาการสองคนขางตนไม
อาจตกลงกันไดเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการคนท่ีสามภายในสองเดือนนับแตท่ีตนไดรับแตงตั้ง ให
ประธานศาลยุติธรรมระหว างประเทศเปนผู เ ลือกอนุญาโตตุลาการคนท่ีสามใหคณะ
อนุญาโตตุลาการกําหนดกระบวนวิ ธี พิจารณาของตนเองและใหคํ าวินิจฉัยของคณะ
อนุญาโตตุลาการถือเปนเสร็จเด็ดขาดและผูกพันภาคีในขอพิพาท 
 

ขอ ๑๗ 
ความตกลงเพิม่เติม 

 
 องคการอาจทําความตกลงประกอบเพิ่มเติมกับภาคีพิธีสารใดได เพ่ือใหขอบทแหงพิธี
สารนี้มีผลกับภาคีพิธีสารนั้น เพ่ือประกันการดําเนินภาระหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพขององคการ 
 

ขอ ๑๘ 
การลงนาม การใหสัตยาบัน และการภาคยานุวัติ 

 
 (๑) พิธีสารฉบับนี้จะเปดใหลงนาม ณ กรุงลอนดอน ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ค.ศ. 
๑๙๘๑ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 (๒) ภาคีท้ังปวงแหงอนุสัญญา นอกเหนือไปจากภาคีสํานักงานใหญอาจเขาเปนภาคีพิธี
สารนี้ไดโดย 

(ก) การลงนามท่ีไมตองมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการใหความ
เห็นชอบ หรือ 

(ข) การลงนามท่ีตองมีการใหสัตยาบัน การยอมรับ หรือการใหความเห็นชอบ 
ตามดวยการสัตยาบันสาร สารยอมรับ หรือสารใหความเห็นชอบ หรือ 

(ค) การภาคยานุวัติ 
(๓) การใหสัตยาบัน การใหการยอมรับ การใหความเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติจะมีผล

เม่ือไดมีการมอบกรรมสารท่ีถูกตองเหมาะสมแกผูเก็บรักษา 
 (๔) ขอสงวนตอพิธีสารนี้อาจทําไดโดยเปนไปตามกฎหมายระหวางประเทศ 



 ๑๐

ขอ ๑๙ 
การใชบังคับและระยะเวลาของพิธีสาร 

 
 (๑) พิธีสารนี้จะใชบังคับในวันท่ีสามสิบหลังจากวันท่ีภาคีอนุสัญญา ๑๐ ประเทศ  
ไดปฏิบัติตามขอกําหนดในวรรค ๒ ของขอ ๑๘ 
 (๒) พิธีสารนี้จะส้ินสุดการใชบังคับเม่ืออนุสัญญาส้ินสุดการใชบังคับ 
 

ขอ ๒๐ 
การใชบังคับและระยะเวลาสําหรับรัฐ 

 
 (๑) สําหรับรัฐท่ีไดปฏิบัติตามวรรค ๒ ของขอ ๑๘ หลังจากพิธีสารนี้มีผลใชบังคับ พิธี
สารใชบังคับในวันท่ีสามสิบหลังจากวันท่ีลงนามหรือวันท่ีมอบสารเชนวาใหแกผูเก็บรักษา
ตามลําดับ 
 (๒) ภาคีใดแหงพิธีสารอาจบอกเลิกพิธีสารนี้ โดยการแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังผู
เก็บรักษา การบอกเลิกจะมีผลเม่ือครบสิบสองเดือนหลังจากวันท่ีผูเก็บรักษาไดรับการแจงเปน
ลายลักษณอักษรหรือในระยะเวลาท่ีนานกวานั้นตามท่ีอาจระบุไวในหนังสือแจง 
 (๓) ภาคีพิธีสารจะส้ินสุดการเปนภาคีพิธีสารในวันท่ีส้ินสุดการเปนภาคีอนุสัญญา 
  

ขอ ๒๑ 
ผูเก็บรักษา 

 
(๑) ผูอํานวยการองคการจะเปนผูเก็บรักษาพิธีสารนี้ 
(๒) ผูเก็บรักษาจะตองแจงภาคีท้ังปวงแหงอนุสัญญาโดยพลัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 

(ก) การลงนามใดๆ ในพิธีสาร 
(ข) การมอบสัตยาบันสาร สารยอมรับ สารเห็นชอบ หรือภาคยานุวัติสารใดๆ 
(ค) วันท่ีพิธีสารนี้ใชบังคับ 
(ง) วันท่ีรัฐใดส้ินสุดการเปนภาคีพิธีสาร 
(จ) การติดตอส่ือสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับพิธีสารนี้ 

(๓) เม่ือพิธีสารนี้ใชบังคับแลว ใหผูเก็บรักษาสงสําเนาพิธีสารฉบับจริงท่ีรับรองแลวไปยัง
สํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติ เพ่ือการลงทะเบียนและการตีพิมพตามขอ ๑๐๒ แหงกฎบัตร 
สหประชาชาติ 

 
  
 
 
 



 ๑๑

ขอ ๒๒ 
ตัวบทที่ถูกตอง 

 
 พิธีสารนี้จัดทําเปนฉบับเดียว เปนภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส รัสเชีย และสเปน โดยทุกภาษา
ถูกตองแทจริงเทาเทียมกัน และมอบไวกับผูอํานวยการองคการซ่ึงจะสงสําเนาท่ีรับรองแลวใหภาคี
อนุสัญญาแตละประเทศ 
 เพ่ือเปนพยานในการนี้ ผูลงนามขางทายนี้ ซ่ึงไดรับมอบอํานาจเพ่ือความมุงประสงคนั้น
โดยถูกตองจากรัฐบาลของตนไดลงนามพิธีสารนี้ 
 ทําขึ้น ณ กรุงลอนดอน เม่ือวันท่ีหนึ่ง เดือนธันวาคม คริสตศักราชหนึ่งพันเการอยแปด
สิบเอ็ด 
 
 
 
 

 
 
 



หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา
วาดวยองคการดาวเทียมเคล่ือนท่ีระหวางประเทศ  ซ่ึงทําเมื่อวันท่ี  ๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙  และมีพันธกรณี
ท่ีจะตองเขาเปนภาคีพิธีสารวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกันขององคการดาวเทียมเคล่ือนท่ีระหวางประเทศ   
ซ่ึงทําเมื่อวันท่ี  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยความตกลง  ซ่ึงทําเมื่อวันท่ี  ๒๕  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ตามพิธีสารนี้ภาคีแตละประเทศตองใหเอกสิทธ์ิและความคุมกันแกองคการดาวเทียมเคล่ือนท่ี
ระหวางประเทศ  เจาหนาท่ีขององคการ  และผูแทนภาคีขององคการ  ตามที่ระบุไวในพิธีสาร  ดังนั้น   
เพ่ือใหการคุมครองการดําเนินงานขององคการในประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการอนุวัติ
การใหเปนไปตามขอผูกพันในพิธีสารดังกลาว  รวมทั้งเพื่อใหองคการมีสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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