
 

พระราชบัญญัติ 
เอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศ 

และการประชมุระหวา่งประเทศในประเทศไทย 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศ

และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับ

องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“องค์การระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลและ 

องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล  

“องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล”  หมายความว่า  

(๑) องค์การที่รัฐร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ  โดยมีสมาชิกประกอบด้วยรัฐ  

(๒) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของการประชุมระหว่างรัฐหรือหนังสือสัญญาระหว่างรัฐ  และ

รัฐบาลไทยรับรอง 

(๓) องค์การหรือองค์กรอื่นท านองเดียวกับหรือสืบเนื่องจากองค์การหรือองค์กรตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  

“องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล”  หมายความว่า  องค์การที่มีสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นรัฐหรือ

องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล  และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่มิใช่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

ระดับรัฐบาล  และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสหพันธ์สภากาชาด

และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  

“กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  กลุ่มความร่วมมือที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นรัฐ  

หรือกลุ่มความร่วมมือที่มีลักษณะอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก าหนด 

“การประชุมระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  การประชุมระหว่างประเทศภาครัฐและการประชุม

ระหว่างประเทศภาคเอกชน 

“การประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ”  หมายความว่า  การประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทย   

โดยรัฐบาลไทย  รัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหวา่งประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐไทยหรอืต่างประเทศ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนของรัฐหรือผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศมาเข้าร่วมประชุม 

“การประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชน”  หมายความว่า  การประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทย  

โดยมีบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมประชุม  แต่มิใช่เป็นการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ 

“บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ”  หมายความว่า  

(๑) ผู้แทนของรัฐในองค์การระหว่างประเทศ  

(๒) หัวหน้าส านักงานขององค์การระหว่างประเทศ  

(๓) รองหัวหน้าส านักงานขององค์การระหว่างประเทศ  

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๔) เจ้าหน้าที่ต าแหน่งอื่นขององค์การระหว่างประเทศ  

(๕) ผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ   

(๖) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานขององค์การระหว่างประเทศแสดงว่าเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจขององค์การ

ระหว่างประเทศ  

“ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ”  หมายความว่า  รัฐบาลไทย  รัฐบาลต่างประเทศ  

องค์การระหว่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐไทยหรือต่างประเทศที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ 

มาตรา ๔ การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศหรือการประชุม

ระหว่างประเทศภาครัฐจะต้องเป็นไปเท่าที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

ระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐนั้น โดยพิจารณาตามพันธกรณีของประเทศไทย

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ  แนวปฏิบัติของนานาประเทศ  และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจาก

องค์การระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ 

มาตรา ๕ องค์การระหว่างประเทศอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยกเว้นภาษีทางตรงตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นส าหรับองค์การ  ทรัพย์สิน  

สินทรัพย ์ และรายได้ขององค์การ 

(๒) การยกเว้นอากรศุลกากร  และข้อห้ามหรือข้อก ากัดเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกสิ่งของ

เพื่อใช้ในทางการขององค์การหรือสิ่งพิมพ์ขององค์การ  

(๓) ความละเมิดมิได้ของสถานที่  บรรณสาร  และเอกสารขององค์การ  

(๔) การตรวจพิจารณาหนังสือโต้ตอบที่เป็นทางการและการสื่อสารที่เป็นทางการอื่นขององค์การ

จะกระท ามิได้ 

(๕) สิทธิการได้มา  การได้รับ  การถือครอง  และการโอนซึ่งเงินทุนหรือเงินตราใด ๆ  รวมทั้ง

การแลกเปลี่ยนเงินตราขององค์การ 

(๖) สิทธิการใช้รหัส  รวมทั้งการส่งและรับหนังสือโต้ตอบขององค์การโดยมีเอกสิทธิ์และ 

ความคุ้มกันไม่เกินเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต 

(๗) ความคุ้มกันจากการถูกด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทุกรูปแบบส าหรับ

องค์การ  ทรัพย์สิน  และสินทรัพย์ขององค์การ  เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๘) ความคุ้มกันจากการค้น  การเรียกเกณฑ์  การริบ  การยึด  การอายัด การเวนคืน  หรือ

การแทรกแซงในรูปแบบอื่นใดต่อทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ขององค์การ 

(๙) การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการขององค์การ 

มาตรา ๖ บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศอาจได้รับเอกสิทธิ์ และความคุ้มกัน  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเดือน

และค่าตอบแทนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาลของประเทศตน 

(๒) การยกเว้นอากรศุลกากรส าหรับของใช้ส่วนตัวในเวลาที่เข้ารับต าแหน่งครั้งแรกในประเทศไทย   

(๓) การยกเว้นจากข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการจดทะเบียนคนต่างด้าว 

(๔) ความละเมิดมิได้ของที่พ านักและเอกสาร 

(๕) ความคุ้มกันจากการจับกุม  คุมขัง  และการยึดสัมภาระส่วนตัว 

(๖) ความคุ้มกันจากการถูกด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยค าด้วยวาจา

หรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และการกระท าทั้งปวง  ทั้งนี้  เฉพาะที่ได้กระท าในต าแหน่งหน้าที่เป็นทางการ 

(๗) ความคุ้มกันจากการตรวจตรา  และการอ านวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระส่วนตัว

ไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูต 

(๘) การอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐต่างประเทศ 

(๙) การอ านวยความสะดวกในการส่งกลับคืนประเทศในเวลาที่มีวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ

ไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูต 

ในกรณีที่บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย

จะได้รับความคุ้มกันเฉพาะที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  (๖)  

มาตรา ๗ องค์การระหว่างประเทศและบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศใดจะได้รับ 

เอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖ แล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

พระราชกฤษฎีกา  โดยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศแต่ละองค์การอาจก าหนด

แตกต่างกันก็ได้โดยค านึงถึงสถานะและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ  และประโยชน์ที่ประเทศไทย

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



จะได้รับจากการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศนั้น  ทั้งนี้  ในพระราชกฤษฎีกาจะก าหนด

เงื่อนไขการได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันด้วยก็ได้ 

การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง  มีผลเฉพาะในระหว่างที่องค์การระหว่างประเทศ

ตั้งส านักงานหรือด าเนินงานในประเทศไทย  หรือในระหว่างที่บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ

ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหน้าที่   

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้คู่สมรส  บุตรอายุไม่ เกินยี่สิบปี   และบุคคล 

ในครัวเรือนของบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง  

การต่างประเทศ  ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา  ๖  ก็ได้ 

มาตรา ๘ ให้ยอมรับนับถือว่าองค์การระหว่างประเทศที่มีส านักงานอยู่ในประเทศไทยหรือ

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามมาตรา  ๗   

เป็นนิติบุคคลและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศใดและ

มีความจ าเป็นต้องให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับกลุ่มความร่วมมือดังกล่าว  จะตราพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  ก็ได้ โดยให้น าความในมาตรา  ๔  และ

มาตรา  ๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ในกรณีที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่งเข้ามาตั้งส านักงานในประเทศไทย

และได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามมาตรา  ๗  แล้ว ให้ส านักงานของ 

กลุ่มความร่วมมือนั้นเป็นนิติบุคคลและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย  

มาตรา ๑๐ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยกเว้นภาษีทางตรงตามประมวลรัษฎากรส าหรับรายได้ที่ได้รับจากการจัดการประชุม

ในประเทศไทย  

(๒) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามหรือข้อก ากัดเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกสิ่งของ

เพื่อใช้ในทางการประชุมหรือสิ่งพิมพ์ส าหรับการประชุม   

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



(๓) ความละเมิดมิได้ของสถานที่จัดประชุม  ทรัพย์สิน  สินทรัพย์  และเอกสารของผู้จัดการประชุม

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม 

มาตรา ๑๑ ผู้แทนของรัฐหรือผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุม

ระหว่างประเทศภาครัฐอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามมาตรา  ๖  

มาตรา ๑๒ ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐที่มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุม

ตามมาตรา  ๑๑  อาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  เฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน 

ที่ได้รับจากผู้จัดการประชุมอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประชุม 

(๒) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน

ของคนต่างด้าว  ทั้งนี้  เฉพาะการท างานที่เกี่ยวกับการประชุม  

(๓) การยกเว้นจากข้อจ ากัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการจดทะเบียนคนต่างด้าว   

(๔) ความละเมิดมิได้ของเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม  

(๕) ความคุ้มกันจากการถูกด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยค าด้วยวาจา

หรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร  และการกระท าทั้งปวง  ทั้งนี้  เฉพาะที่ได้กระท าในต าแหน่งหน้าที่เป็นทางการ

และที่เกี่ยวกับการประชุมนั้น 

(๖) การอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐต่างประเทศ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือ  

มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มกันเฉพาะที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  (๕) 

มาตรา ๑๓ ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐใดจะได้รับเอกสิทธิ์

และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒ แล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกันประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา  โดยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับการประชุมแต่ละการประชุมอาจก าหนด 

แตกต่างกันก็ได้โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมนั้น  ทั้งนี้  ในประกาศ  

จะก าหนดเงื่อนไขการได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันด้วยก็ได้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ประกาศตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้คู่สมรส  บุตร  และบุคคลในครัวเรือนของบุคลากรของ

ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใด

ตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะจัดการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนโดยขอรับสิทธิประโยชน์

ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เสนอเรื่องต่อส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์การมหาชน)  

เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดสิทธิประโยชน์ 

การประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างประเทศเป็นจ านวนมากอันจะเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

หรือการท่องเที่ยว  ประโยชน์ทางด้านความรู้แก่ประชาชน  หรือประโยชน์ด้านอื่นแก่ประเทศ  

(๒) การประชุมและกิจกรรมในการประชุมต้องไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทย   

ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น และไม่ขัดต่อความสงบเรียบรอ้ย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

การขอรับสิทธิประโยชน์และการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการก าหนด  

เมื่อได้รับเรื่องขอจัดประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  

(องค์การมหาชน)  เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 

มาตรา ๑๕ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนอาจได้รับสิทธิประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน

ของคนต่างด้าว  ทั้งนี้  เฉพาะการท างานที่เกี่ยวกับการประชุม  

(๒) การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง  ทั้งนี้  เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม  

(๓) การอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองให้แก่ผู้จัดการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าว 

(๔) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามหรือข้อก ากัดเกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกสิ่งของ

เพื่อใช้ในการประชุม   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ในกรณีที่ผู้จัดการประชุมจ าเป็นต้องน าคนต่างด้าวเข้ามาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุม  

คนต่างด้าวดังกล่าวอาจได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งด้วย 

มาตรา ๑๖ ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนอาจได้รับสิทธิประโยชน์  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เฉพาะในส่วนที่เป็น

ค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้รับจากผู้จัดการ

ประชุมอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประชุม  การท างานเกี่ยวกับการประชุม  หรือการเป็นวิทยากร  

ในการประชุม 

(๒) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตท างานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างาน

ของคนต่างด้าว  ทั้งนี้  เฉพาะการท างานที่เกี่ยวกับการประชุม  

(๓) การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย

ว่าด้วยคนเข้าเมือง  ทั้งนี้  เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม  

(๔) การอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าว  

มาตรา ๑๗ ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนจะได้รับ

สิทธิประโยชน์ในเรื่องใดตามมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี

ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยสิทธิประโยชน์ส าหรับการประชุมแต่ละการประชุมอาจก าหนด

แตกต่างกันก็ได้โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมนั้น  ทั้งนี้  ในประกาศ  

จะก าหนดเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๘ องค์การระหว่างประเทศ  บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ  กลุ่มความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ  ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ  และผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ  

ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของ

ประเทศไทย  และต้องไม่ใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่องค์การระหว่างประเทศ  บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ   

กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ  ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ  หรือผู้เข้าร่วมการประชุม

ระหว่างประเทศภาครัฐใด  ใช้เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันโดยมิชอบหรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



หรือใช้ความคุ้มกันเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม  กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอคณะรัฐมนตรี

ให้ระงับหรือเพิกถอนเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศ  บุคลากรขององค์การ

ระหว่างประเทศ  กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ  ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ  หรือผู้เข้าร่วม

การประชุมระหว่างประเทศภาครัฐนั้นก็ได้ 

มาตรา ๒๐ ให้นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๓๔
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับนี้   คือ  โดยที่ ประเทศไทยมีศักยภาพใน 

การเป็นศูนย์กลางส าหรับการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการจัดการประชุมระหว่างประเทศ  

รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการจัดตั้งส านักงานขององค์การระหว่างประเทศ  การเข้ามาเพ่ือด าเนินงานของ

องค์การระหว่างประเทศและการเข้ามาจัดประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย  

และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเข้ามาด าเนินการดังกล่าวในประเทศไทย  องค์การระหว่างประเทศ  

บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ  ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ  ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ  

จ าเป็นต้องได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  หรือสิทธิประโยชน์ระหว่างที่เข้ามาด าเนินการดังกล่าว  ดังนั้น  สมควร 

มีกฎหมายเพ่ือก าหนดกรอบการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับการด าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 

และการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ  และการให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชน  

ทั้งนี้   เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่างประเทศ  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ  

องค์การระหว่างประเทศและผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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