เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
เอกสิทธิแ์ ละความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โ ดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับ
องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคั บตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

“องค์ ก ารระหว่างประเทศ” หมายความว่ า องค์ ก ารระหว่ างประเทศระดั บ รัฐ บาลและ
องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล
“องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล” หมายความว่า
(๑) องค์การที่รัฐร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีสมาชิกประกอบด้วยรัฐ
(๒) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมติของการประชุมระหว่างรัฐหรือหนังสือสัญญาระหว่างรัฐ และ
รัฐบาลไทยรับรอง
(๓) องค์การหรือองค์กรอื่น ทานองเดียวกับหรือสืบเนื่องจากองค์การหรือองค์กรตาม (๑)
หรือ (๒) ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
“องค์การระหว่างประเทศกึ่งรัฐบาล” หมายความว่า องค์การที่มีสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งที่มิใช่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
ระดับรัฐบาล และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและสหพันธ์สภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
“กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ” หมายความว่า กลุ่มความร่วมมือที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นรัฐ
หรือกลุ่มความร่วมมือที่มีลักษณะอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกาหนด
“การประชุมระหว่างประเทศ” หมายความว่า การประชุมระหว่างประเทศภาครัฐและการประชุม
ระหว่างประเทศภาคเอกชน
“การประชุ มระหว่ างประเทศภาครั ฐ ” หมายความว่ า การประชุ มที่ จั ดขึ้ นในประเทศไทย
โดยรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐไทยหรือต่างประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนของรัฐหรือผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศมาเข้าร่วมประชุม
“การประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชน” หมายความว่า การประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทย
โดยมีบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมประชุม แต่มิใช่เป็นการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
“บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า
(๑) ผู้แทนของรัฐในองค์การระหว่างประเทศ
(๒) หัวหน้าสานักงานขององค์การระหว่างประเทศ
(๓) รองหัวหน้าสานักงานขององค์การระหว่างประเทศ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๔) เจ้าหน้าที่ตาแหน่งอื่นขององค์การระหว่างประเทศ
(๕) ผู้เชี่ยวชาญขององค์การระหว่างประเทศ
(๖) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานขององค์การระหว่างประเทศแสดงว่าเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจขององค์การ
ระหว่างประเทศ
“ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ ” หมายความว่า รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐไทยหรือต่างประเทศที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
มาตรา ๔ การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศหรือการประชุม
ระหว่างประเทศภาครัฐจะต้องเป็นไปเท่าที่จาเป็นแก่การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐนั้น โดยพิจารณาตามพันธกรณีของประเทศไทย
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติของนานาประเทศ และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจาก
องค์การระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
มาตรา ๕ องค์การระหว่างประเทศอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นภาษีทางตรงตามประมวลรัษฎากรหรื อกฎหมายอื่นสาหรับองค์การ ทรัพย์สิน
สินทรัพย์ และรายได้ขององค์การ
(๒) การยกเว้นอากรศุลกากร และข้อห้ามหรือข้อกากัดเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสิ่งของ
เพื่อใช้ในทางการขององค์การหรือสิ่งพิมพ์ขององค์การ
(๓) ความละเมิดมิได้ของสถานที่ บรรณสาร และเอกสารขององค์การ
(๔) การตรวจพิจารณาหนังสือโต้ตอบที่เป็นทางการและการสื่อสารที่เป็นทางการอื่นขององค์การ
จะกระทามิได้
(๕) สิทธิการได้มา การได้รับ การถือครอง และการโอนซึ่งเงินทุนหรือเงินตราใด ๆ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเงินตราขององค์การ
(๖) สิท ธิก ารใช้ รหั ส รวมทั้ งการส่งและรับ หนั งสือ โต้ ต อบขององค์การโดยมีเอกสิท ธิ์แ ละ
ความคุ้มกันไม่เกินเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต
(๗) ความคุ้ ม กั น จากการถูก ด าเนิ น การตามกระบวนการทางกฎหมายทุ กรูป แบบสาหรับ
องค์การ ทรัพย์สิน และสินทรัพย์ขององค์การ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการพาณิชย์

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๘) ความคุ้มกันจากการค้น การเรียกเกณฑ์ การริบ การยึด การอายัด การเวนคืน หรือ
การแทรกแซงในรูปแบบอื่นใดต่อทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ขององค์การ
(๙) การอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการขององค์การ
มาตรา ๖ บุ ค ลากรขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศอาจได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ้ ม กั น
ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเดือน
และค่าตอบแทนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาลของประเทศตน
(๒) การยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของใช้ส่วนตัวในเวลาที่เข้ารับตาแหน่งครั้งแรกในประเทศไทย
(๓) การยกเว้นจากข้อจากัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการจดทะเบียนคนต่างด้าว
(๔) ความละเมิดมิได้ของที่พานักและเอกสาร
(๕) ความคุ้มกันจากการจับกุม คุมขัง และการยึดสัมภาระส่วนตัว
(๖) ความคุ้มกันจากการถูกดาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคาด้วยวาจา
หรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการกระทาทั้งปวง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระทาในตาแหน่งหน้าที่เป็นทางการ
(๗) ความคุ้มกันจากการตรวจตรา และการอานวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระส่วนตัว
ไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูต
(๘) การอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
(๙) การอานวยความสะดวกในการส่งกลับคืนประเทศในเวลาที่มีวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ
ไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูต
ในกรณีที่บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย
จะได้รับความคุ้มกันเฉพาะที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๖)
มาตรา ๗ องค์ การระหว่ างประเทศและบุ คลากรขององค์ การระหว่ างประเทศใดจะได้ รั บ
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎีกา โดยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศแต่ละองค์การอาจกาหนด
แตกต่างกันก็ได้โดยคานึงถึงสถานะและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และประโยชน์ที่ประเทศไทย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จะได้รับจากการดาเนิ น งานขององค์การระหว่างประเทศนั้น ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาจะกาหนด
เงื่อนไขการได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันด้วยก็ได้
การให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง มีผลเฉพาะในระหว่างที่องค์การระหว่างประเทศ
ตั้งสานั กงานหรือดาเนิน งานในประเทศไทย หรือในระหว่างที่บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่
พระราชกฤษฎี กาตามวรรคหนึ่ ง จะก าหนดให้ คู่ สมรส บุ ต รอายุ ไม่ เกิ น ยี่ สิ บ ปี และบุ คคล
ในครั วเรื อนของบุ ค ลากรขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศซึ่ งเป็ น ผู้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากกระทรวง
การต่างประเทศ ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา ๖ ก็ได้
มาตรา ๘ ให้ยอมรับนับถือว่าองค์การระหว่างประเทศที่มีสานักงานอยู่ในประเทศไทยหรือ
ที่ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี และได้มี พ ระราชกฤษฎี กากาหนดเอกสิท ธิ์และความคุ้ มกั นตามมาตรา ๗
เป็นนิติบุคคลและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
มาตรา ๙ ในกรณีที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศใดและ
มีความจาเป็นต้องให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับกลุ่มความร่วมมือดังกล่าว จะตราพระราชกฤษฎีกา
กาหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ก็ได้ โดยให้นาความในมาตรา ๔ และ
มาตรา ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศตามวรรคหนึ่งเข้ามาตั้งสานักงานในประเทศไทย
และได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก ากาหนดเอกสิ ท ธิ์ และความคุ้ ม กั น ตามมาตรา ๗ แล้ ว ให้ ส านั ก งานของ
กลุ่มความร่วมมือนั้นเป็นนิติบุคคลและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
มาตรา ๑๐ ผู้จั ด การประชุ ม ระหว่ างประเทศภาครัฐอาจได้ รับ เอกสิ ท ธิ์และความคุ้ ม กั น
ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นภาษีทางตรงตามประมวลรัษฎากรสาหรับรายได้ที่ได้รับจากการจัดการประชุม
ในประเทศไทย
(๒) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามหรือข้อกากัดเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสิ่งของ
เพื่อใช้ในทางการประชุมหรือสิ่งพิมพ์สาหรับการประชุม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๓) ความละเมิดมิได้ของสถานที่จัดประชุม ทรัพย์สิน สินทรัพย์ และเอกสารของผู้จัดการประชุม
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
มาตรา ๑๑ ผู้แ ทนของรัฐ หรือ ผู้ แทนขององค์ ก ารระหว่างประเทศที่ เข้าร่ วมการประชุ ม
ระหว่างประเทศภาครัฐอาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามมาตรา ๖
มาตรา ๑๒ ผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐที่มิใช่ผู้เข้าร่วมประชุม
ตามมาตรา ๑๑ อาจได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
ที่ได้รับจากผู้จัดการประชุมอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประชุม
(๒) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้ เฉพาะการทางานที่เกี่ยวกับการประชุม
(๓) การยกเว้นจากข้อจากัดเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการจดทะเบียนคนต่างด้าว
(๔) ความละเมิดมิได้ของเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
(๕) ความคุ้มกันจากการถูกดาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคาด้วยวาจา
หรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการกระทาทั้งปวง ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระทาในตาแหน่งหน้าที่เป็นทางการ
และที่เกี่ยวกับการประชุมนั้น
(๖) การอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เกินที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐต่างประเทศ
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ เชิ ญ เข้ า ร่ว มการประชุ ม ระหว่ า งประเทศภาครัฐ เป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทยหรื อ
มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มกันเฉพาะที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๕)
มาตรา ๑๓ ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐใดจะได้รับเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันในเรื่องใดตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกันประกาศกาหนดใน
ราชกิ จ จานุ เบกษา โดยเอกสิ ท ธิ์ แ ละความคุ้ ม กั น ส าหรับ การประชุ ม แต่ ล ะการประชุ ม อาจก าหนด
แตกต่างกัน ก็ได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมนั้น ทั้งนี้ ในประกาศ
จะกาหนดเงื่อนไขการได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันด้วยก็ได้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศตามวรรคหนึ่งจะกาหนดให้คู่สมรส บุตร และบุคคลในครัวเรือนของบุคลากรของ
ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในเรื่องใด
ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ แล้วแต่กรณี ก็ได้
มาตรา ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะจัดการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนโดยขอรับสิทธิประโยชน์
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เสนอเรื่องต่อสานั กงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อกาหนดสิทธิประโยชน์
การประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากต่างประเทศเป็นจานวนมากอันจะเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
หรือการท่องเที่ยว ประโยชน์ทางด้านความรู้แก่ประชาชน หรือประโยชน์ด้านอื่นแก่ประเทศ
(๒) การประชุม และกิจกรรมในการประชุม ต้องไม่เป็ นภั ยต่อความมั่ นคงของประเทศไทย
ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การขอรับสิทธิประโยชน์และการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการกาหนด
เมื่อได้รับเรื่องขอจัดประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วซึ่งต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
มาตรา ๑๕ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่า ด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้ เฉพาะการทางานที่เกี่ยวกับการประชุม
(๒) การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม
(๓) การอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองให้แก่ผู้จัดการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าว
(๔) การยกเว้นอากรศุลกากรและข้อห้ามหรือข้อกากัดเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสิ่งของ
เพื่อใช้ในการประชุม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ในกรณีที่ผู้จัดการประชุมจาเป็นต้องนาคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุม
คนต่างด้าวดังกล่าวอาจได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๑๖ ผู้ เข้ าร่ ว มการประชุ ม ระหว่ า งประเทศภาคเอกชนอาจได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ดังต่อไปนี้
(๑) การลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร เฉพาะในส่วนที่เป็น
ค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้รับจากผู้จัดการ
ประชุมอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประชุม การทางานเกี่ยวกับการประชุม หรือการเป็นวิทยากร
ในการประชุม
(๒) การยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว ทั้งนี้ เฉพาะการทางานที่เกี่ยวกับการประชุม
(๓) การผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม
(๔) การอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าว
มาตรา ๑๗ ผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชนจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในเรื่องใดตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยสิทธิประโยชน์สาหรับการประชุมแต่ละการประชุมอาจกาหนด
แตกต่างกัน ก็ได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมนั้น ทั้งนี้ ในประกาศ
จะกาหนดเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๘ องค์การระหว่างประเทศ บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ และผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ
ซึ่งได้รับ เอกสิทธิ์แ ละความคุ้มกัน ตามพระราชบัญ ญั ตินี้ มีหน้าที่ เคารพและปฏิบัติต ามกฎหมายของ
ประเทศไทย และต้องไม่ใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที่ อ งค์ ก ารระหว่างประเทศ บุ ค ลากรขององค์ ก ารระหว่างประเทศ
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ หรือผู้เข้าร่วมการประชุม
ระหว่างประเทศภาครัฐใด ใช้เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันโดยมิชอบหรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๔
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๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หรือใช้ความคุ้มกันเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ระงับหรือเพิกถอนเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันสาหรับองค์การระหว่างประเทศ บุคลากรขององค์การ
ระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ หรือผู้เข้าร่วม
การประชุมระหว่างประเทศภาครัฐนั้นก็ได้
มาตรา ๒๐ ให้ น ายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลั ง และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก

หนา้ ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ โดยที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพใน
การเป็นศูนย์กลางสาหรับการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการจัดตั้งสานักงานขององค์การระหว่างประเทศ การเข้ามาเพื่อดาเนินงานของ
องค์การระหว่างประเทศและการเข้ามาจัดประชุมระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
และเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ ในการเข้ามาดาเนิ น การดังกล่ าวในประเทศไทย องค์ การระหว่างประเทศ
บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
จาเป็นต้องได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน หรือสิทธิประโยชน์ระหว่างที่เข้ามาดาเนินการดังกล่าว ดังนั้น สมควร
มีกฎหมายเพื่อกาหนดกรอบการให้ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับการดาเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ และการให้สิทธิประโยชน์สาหรับการประชุมระหว่างประเทศภาคเอกชน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งบทบาทของประเทศไทยในวงการระหว่ า งประเทศ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
องค์การระหว่างประเทศและผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

