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พระราชบัญญัติ 
ว�าด�วยเอกสิทธิและความคุ�มกันทางทูต 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เป2นป3ที่ ๓๙ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรมีกฎหมายว�าด�วยเอกสิทธิและความคุ�มกันทางทูต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติว�าด�วยเอกสิทธิและความคุ�ม

กันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�รัฐผู�ส�งคณะผู�แทน คณะผู�แทน หัวหน�าคณะผู�แทน บุคคลในคณะ

ผู�แทน บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีของคณะผู�แทน บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูต ตัวแทนทางทูต บุคคล
ในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายธุรการและฝDายวิชาการ บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายบริการ สมาชิกในครอบครัว
ของบุคคลในคณะผู�แทน และคนรับใช�ส�วนตัว รวมตลอดถึงสถานท่ี ทรัพยEสิน และบรรณสารของคณะ
ผู�แทนของบุคคลในคณะผู�แทน หรือของสมาชิกในครอบครัวของบุคคลในคณะผู�แทน ตามท่ีระบุไว�ใน
อนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยความสัมพันธEทางทูต ซึ่งทําเม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ท�าย
พระราชบัญญัติน้ี ได�รับเอกสิทธิและความคุ�มกันทางทูตตามท่ีกําหนดไว�ในอนุสัญญาดังกล�าว 

 
มาตรา ๔  เอกสิทธิและความคุ�มกันทางทูตตามมาตรา ๓ อาจถูกเพิกถอนหรือถูก

กํากัดเสียท้ังหมดหรือบางส�วนได�ตามหลักถ�อยทีถ�อยปฏิบัติ ตามประเพณีปฏิบัติทางการทูตหรือตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๑/ตอนท่ี ๑๓๑/ฉบับพิเศษ หน�า ๑/๒๖ กันยายน ๒๕๒๗ 
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มาตรา ๕  ให� รัฐมนตรีว� าการกระทรวงการต� างประเทศรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ติณสูลานนทE 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประเทศไทยจะเข�าเป2นภาคี
อนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยความสัมพันธEทางทูต ซึ่งทําเม่ือวันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ เพ่ือให�
สอดคล�องกับประเพณีปฏิบัติในนานาอารยประเทศ  ในการน้ี จะต�องมีกฎหมายเพ่ืออนุวัตการให�
เป2นไปตามอนุสัญญาฯ ดังกล�าว  จึงจําเป2นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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(คําแปล) 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยความสัมพันธEทางทูต 

   
 

รัฐภาคีแห�งอนุสัญญาน้ี 
 
โดยระลึกว�า ประชาชนของชาติท้ังมวลต้ังแต�โบราณกาลมา ได�ยอมรับนับถือ

สถานภาพของตัวแทนทางทูต 
 
โดยคํานึงถึง ความมุ�งประสงคEและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ เก่ียวกับความ

เสมอภาคทางอธิปไตยของรัฐ การธํารงสันติภาพและความม่ันคงระหว�างประเทศ และการส�งเสริม
ความสัมพันธEฉันมิตรระหว�างชาติ 

 
โดยเช่ือว�า อนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด�วยการติดต�อ เอกสิทธิและความคุ�มกันทาง

ทูตจะมีส�วนช�วยพัฒนาความสัมพันธEฉันมิตรระหว�างชาติ โดยไม�คํานึงถึงความแตกต�างกันในระบบ
แห�งธรรมนูญและระบบสังคมของชาติเหล�าน้ัน 

 
โดยตระหนักว�า ความมุ�งประสงคEของเอกสิทธิและความคุ�มกันเช�นว�าน้ี มิใช�

เ พ่ือท่ีจะให� เป2นคุณประโยชนEแก� ตัวบุคคล แต�เ พ่ือท่ีจะประกันการปฏิบัติการหน�าท่ีอย�างมี
ประสิทธิภาพของคณะผู�แทนทางทูตในฐานะท่ีเป2นผู�แทนของรัฐ 

 
โดยยืนยันว�า กฎเกณฑEแห�งกฎหมายจารีตประเพณีระหว�างประเทศ ควรใช�บังคับ

ต�อไปแก�ป6ญหาท่ีมิได�กําหนดไว�อย�างชัดแจ�งโดยบทของอนุสัญญาน้ี 
 
ได�ตกลงกันดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑ 

   
 

เพ่ือความมุ�งประสงคEของอนุสัญญาน้ี ให�ถ�อยคําต�อไปน้ีมีความหมายตามท่ีได�กําหนด
ไว�ข�างท�ายน้ี 

(ก) “หัวหน�าคณะผู�แทน” คือ บุคคลท่ีได�รับมอบหมายจากรัฐผู�ส�งให�มีหน�าท่ีกระทํา
การในฐานะน้ัน 

(ข) “บุคคลในคณะผู�แทน” คือ หัวหน�าคณะผู�แทนและบุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีของ
คณะผู�แทน 

(ค) “บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีของคณะผู�แทน” คือ บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูต 
คณะเจ�าหน�าท่ีฝDายธุรการและฝDายวิชาการ และคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายบริการ ของคณะผู�แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(ง) “บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูต” คือ บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีของคณะผู�แทนซึ่ง
มีตําแหน�งทางทูต 

(จ) “ตัวแทนทางทูต” คือ หัวหน�าของคณะผู�แทน หรือบุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDาย
ทูตของคณะผู�แทน 

(ฉ) “บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายธุรการ และฝDายวิชาการ” คือ บุคคลในคณะ
เจ�าหน�าท่ีของคณะผู�แทน ซึ่งทํางานเก่ียวกับบริการ ฝDายธุรการและฝDายวิชาการของคณะผู�แทน 

(ช) “บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายบริการ” คือ บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีของคณะ
ผู�แทนในฝDายบริการรับใช�ของคณะผู�แทน 

(ซ) “คนรับใช�ส�วนตัว” คือ บุคคลซึ่งอยู�ในฝDายบริการรับใช�ของบุคคลในคณะผู�แทน 
และซึ่งมิได�เป2นลูกจ�างของรัฐผู�ส�ง 

(ฌ) “สถานท่ีของคณะผู�แทน” คือ อาคารหรือส�วนของอาคาร และท่ีดินซึ่งอาคาร
ต้ังอยู� ซึ่งใช�เพ่ือความมุ�งประสงคEของคณะผู�แทนโดยไม�คํานึงถึงกรรมสิทธ์ิ รวมถึงท่ีอยู�ของหัวหน�า
คณะผู�แทนด�วย 

 
ข�อ ๒ 

   
 

การสถาปนาความสัมพันธEทางทูตระหว�างรัฐ และการส�งคณะผู�แทนถาวรทางทูตมี
ข้ึนได�ด�วยความยินยอมของกันและกัน 

 
ข�อ ๓ 

   
 

๑. นอกจากประการอ่ืนแล�ว การหน�าท่ีของคณะผู�แทนทางทูตประกอบด�วย 
(ก) เป2นผู�แทนรัฐผู�ส�งในรัฐผู�รับ 
(ข) คุ�มครองผลประโยชนEของรัฐผู�ส�งและของคนชาติของรัฐผู�ส�งในรัฐผู� รับ 

ภายในขีดท่ีจํากัดท่ีกฎหมายระหว�างประเทศอนุญาตให� 
(ค) เจรจากับรัฐบาลของรัฐผู�รับ 
(ง) สืบเสาะให�แน�ด�วยวิถีทางท้ังมวลอันชอบด�วยกฎหมาย ถึงสภาวะและ

พัฒนาการในรัฐผู�รับ และรายงานไปยังรัฐบาลของรัฐผู�ส�ง 
(จ) ส�งเสริมความสัมพันธEฉันมิตรระหว�างรัฐผู�ส� ง กับรัฐผู� รับและพัฒนา

ความสัมพันธEทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตรEของรัฐผู�ส�งและรัฐผู�รับ 
๒. ไม�มีข�อความในอนุสัญญาน้ีท่ีจะแปลความได�ว�าเป2นการห�ามคณะผู�แทนทางทูต

ปฏิบัติการหน�าท่ีทางกงสุล 
 

ข�อ ๔ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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๑. รัฐผู�ส�งต�องทําให�เป2นท่ีแน�นอนว�า รัฐผู�รับได�ให�ความเห็นชอบแล�วสําหรับบุคคลท่ี
รัฐผู�ส�งเสนอขอแต�งต้ังเป2นหัวหน�าคณะผู�แทนไปยังรัฐน้ัน 

๒. รัฐผู�รับไม�จําต�องให�เหตุผลแก�รัฐผู�ส�งในการปฏิเสธการให�ความเห็นชอบ 
 

ข�อ ๕ 
   

 
๑. หลังจากท่ีได�บอกกล�าวแก�รัฐผู�รับท่ีเก่ียวข�องตามสมควรแล�ว รัฐผู�ส�งอาจแต�งต้ัง

หัวหน�าคณะผู�แทน หรือแต�งต้ังบุคคลใดในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูต แล�วแต�กรณี ไปยังมากกว�ารัฐหน่ึงก็
ได� นอกจากจะมีการคัดค�านอย�างชัดแจ�งโดยรัฐผู�รับรัฐใดรัฐหน่ึง 

๒. ถ�ารัฐผู�ส�งแต�งต้ังหัวหน�าคณะผู�แทนไปยังรัฐอ่ืนหน่ึงรัฐหรือมากกว�าน้ัน รัฐผู�ส�ง
อาจสถาปนาคณะผู�แทนทางทูตโดยมีอุปทูตช่ัวคราวเป2นหัวหน�าในแต�ละรัฐท่ีหัวหน�าคณะผู�แทนไม�มีท่ี
น่ังทํางานของตนเป2นประจําก็ได� 

๓. หัวหน�าคณะผู�แทน หรือบุคคลหน่ึงใดในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูตของคณะผู�แทน 
อาจกระทําการในฐานะเป2นผู�แทนของรัฐผู�ส�งในองคEการระหว�างประเทศใด ก็ได� 

 
ข�อ ๖ 

   
 

รัฐสองรัฐหรือมากกว�าน้ัน อาจแต�งต้ังให�บุคคลคนเดียวกัน เป2นหัวหน�าคณะผู�แทน
ไปยังรัฐอ่ืนก็ได� เว�นแต�ว�ารัฐผู�รับจะแจ�งการคัดค�าน 

 
ข�อ ๗ 

   
 

ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติของข�อ ๕, ๘, ๙, และ ๑๑ รัฐผู�ส�งอาจแต�งต้ังบุคคลใน
คณะเจ�าหน�าท่ีของคณะผู�แทนได�โดยเสรี ในกรณีของผู�ช�วยทูตฝDายทหารบก ทหารเรือ หรือทหาร
อากาศ รัฐผู�รับอาจเรียกร�องให�เสนอนามล�วงหน�า เพ่ือรับความเห็นชอบของตนก็ได� 

 
ข�อ ๘ 

   
 

๑. บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูตของคณะผู�แทนน้ัน ในหลักการควรมีสัญชาติของ
รัฐผู�ส�ง 

๒. บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูตของคณะผู�แทนน้ัน ไม�อาจแต�งต้ังจากบุคคลซึ่งมี
สัญชาติของรัฐผู�รับได� เว�นแต�ด�วยความยินยอมของรัฐผู�รับ ซึ่งอาจจะเพิกถอนเสียในเวลาใดก็ได� 

๓. รัฐผู�รับอาจสงวนสิทธิเช�นเดียวกันน้ี ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับคนชาติของรัฐท่ีสาม ซึ่ง
มิใช�เป2นคนชาติของรัฐผู�ส�งด�วยก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ข�อ ๙ 

   
 

๑. รัฐผู�รับอาจบอกกล�าวแก�รัฐผู�ส�งในเวลาใดก็ได� และโดยมิต�องช้ีแจงถึงการวินิจฉัย
ของตนว�า หัวหน�าคณะผู�แทนหรือบุคคลใดในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูตของคณะผู�แทนเป2นบุคคลท่ีไม�พึง
ปรารถนา หรือว�าบุคคลอ่ืนใดในคณะเจ�าหน�าท่ีของคณะผู�แทนเป2นท่ีไม�พึงยอมรับได� ในกรณีใดเช�นว�า
น้ี ให�รัฐผู�ส�งเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องน้ันกลับ หรือเลิกการหน�าท่ีของผู�น้ันกับคณะผู�แทนเสียก็ได�ตามท่ี
เหมาะสม บุคคลอาจจะถูกประกาศให�เป2นผู�ไม�พึงปรารถนา หรือไม�พึงยอมรับได� ก�อนท่ีจะมาถึงใน
อาณาเขตของรัฐผู�รับก็ได� 

๒. ถ�ารัฐผู�ส�งปฏิเสธ หรือไม�ปฏิบัติตามข�อผูกพันของตนภายใต�วรรค ๑ ของข�อน้ี
ภายในระยะเวลาอันสมควร รัฐผู�รับอาจปฏิเสธท่ีจะยอมรับนับถือบุคคลท่ีเก่ียวข�องน้ันว�าเป2นบุคคลใน
คณะผู�แทนก็ได� 

 
ข�อ ๑๐ 

   
 

๑. กระทรวงการต�างประเทศของรัฐผู�รับ หรือกระทรวงอ่ืน เช�น ท่ีอาจจะตกลงกัน
จะได�รับการบอกกล�าวถึง 

(ก) การแต�งต้ังบุคคลในคณะผู�แทน การมาถึงและการเดินทางออกไปท�ายท่ีสุด 
หรือการสิ้นสุดของการหน�าท่ีกับคณะผู�แทนของบุคคลน้ัน 

(ข) การมาถึงและการเดินทางออกไปท�ายท่ีสุดของคนในครอบครัวของบุคคลใน
คณะผู�แทน และเม่ือสมควร การท่ีบุคคลใดเป2นหรือพ�นจากเป2นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะ
ผู�แทน 

(ค) การมาถึงและการเดินทางออกไปท�ายท่ีสุดของคนรับใช�ส�วนตัวของบุคคลท่ี
ได�กล�าวไว�ในอนุวรรค (ก) ของวรรคน้ี และการท่ีบุคคลน้ันออกจากการเป2นลูกจ�างของบุคคลเช�นว�าน้ัน 

(ง) การว�าจ�างและการปลดบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู�ในรัฐผู�รับ ในฐานะเป2นบุคคลใน
คณะผู�แทน หรือคนรับใช�ส�วนตัวซึ่งมีสิทธิที่จะได�รับเอกสิทธิและความคุ�มกัน 

๒. เม่ือกระทําได� ให�บอกกล�าวล�วงหน�าถึงการมาถึง และการเดินทางออกไป
ท�ายท่ีสุดด�วย 

 
ข�อ ๑๑ 

   
 

๑. เม่ือไม�มีความตกลงจําเพาะในเร่ืองขนาดของคณะผู�แทน รัฐผู�รับอาจเรียกร�องให�
ขนาดของคณะผู�แทนอยู�ในขีดจํากัด ท่ีตนเห็นว�าสมควรและปกติได�  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงพฤติการณEและ
สภาวะในรัฐผู�รับและความจําต�องการของคณะผู�แทนเฉพาะราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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๒. ภายในขอบเขตท่ีคล�ายคลึงกันและบนมูลฐานท่ีไม�เลือกปฏิบัติ รัฐผู�รับอาจปฏิเสธ
ได�เช�นกันท่ีจะยอมรับพนักงานประเภทหน่ึงประเภทใดก็ได� 

 
ข�อ ๑๒ 

   
 

รัฐผู�ส�งไม�อาจต้ังท่ีทําการซึ่งประกอบเป2นส�วนของคณะผู�แทนข้ึนในท�องถ่ินอ่ืน 
นอกจากท�องถ่ินท่ีคณะผู�แทนน้ันเองต้ังอยู�ได� โดยปราศจากความยินยอมล�วงหน�าอย�างชัดแจ�งของรัฐ
ผู�รับ 

 
ข�อ ๑๓ 

   
 

๑. หัวหน�าคณะผู�แทนพึงถือว�าได�เข�ารับการหน�าท่ีของตนในรัฐผู�รับ เม่ือตนได�ย่ืน
สาสนEตราต้ังหรือเม่ือตนได�บอกกล�าวการมาถึงของตน และได�เสนอสําเนาท่ีถูกต�องของสาสนEตราต้ัง
ของตนต�อกระทรวงการต�างประเทศของรัฐผู�รับ หรือกระทรวงอ่ืนท่ีอาจจะตกลงกันตามทางปฏิบัติท่ีมี
อยู�ในรัฐผู�รับซึ่งจะต�องปฏิบัติโดยเท�าเทียมกัน 

๒. ลําดับของการย่ืนสาสนEตราต้ัง หรือสําเนาท่ีถูกต�องของสาสนEตราต้ัง จะได�
พิจารณากําหนดตามวันและเวลาของการมาถึงของหัวหน�าคณะผู�แทน 

 
ข�อ ๑๔ 

   
 

๑. หัวหน�าคณะผู�แทนแบ�งออกเป2น ๓ ช้ัน กล�าวคือ 
(ก) ช้ันเอกอัครราชทูต หรือเอกอัครสมณทูต ซึ่งแต�งต้ังไปยังประมุขของรัฐและ

หัวหน�าคณะผู�แทนอ่ืนท่ีมีช้ันเท�ากัน 
(ข) ช้ันรัฐทูต อัครราชทูต และอัครสมณทูต ซึ่งแต�งต้ังไปยังประมุขของรัฐ 
(ค) ช้ันอุปทูต ซึ่งแต�งต้ังไปยังรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการต�างประเทศ 

๒. เว�นแต�ท่ีเก่ียวกับลําดับอาวุโสและมารยาทแล�ว ไม�ให�มีความแตกต�างกันระหว�าง
หัวหน�าคณะผู�แทน โดยถือเหตุผลของช้ันของหัวหน�าคณะผู�แทน 

 
ข�อ ๑๕ 

   
 

ช้ันท่ีจะกําหนดให�แก�หัวหน�าคณะผู�แทนน้ัน ให�ทําความตกลงกันระหว�างรัฐ 
 

ข�อ ๑๖ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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๑. ให�หัวหน�าคณะผู�แทนมีลําดับอาวุโสในแต�ละช้ันของตนตามลําดับวันและเวลาท่ี

เข�ารับหน�าท่ีตามข�อ ๑๓ 
๒. การเปลี่ยนแปลงในสาสนEตราต้ังของหัวหน�าคณะผู�แทนซึ่งไม�เก่ียวพันกับการ

เปลี่ยนช้ันอย�างใด จะไม�กระทบกระเทือนลําดับอาวุโสของหัวหน�าคณะผู�แทน 
๓. ข�อน้ีไม�กระทบกระเทือนต�อทางปฏิบัติใดซึ่งมีอยู�ในรัฐผู�รับในเร่ืองลําดับอาวุโส

ของผู�แทนของรัฐสันตะปาปา 
 

ข�อ ๑๗ 
   

 
ลําดับอาวุโสของสมาชิกของคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูตของคณะผู�แทนน้ัน ให�หัวหน�า

คณะผู�แทนเป2นผู�บอกกล�าวแก�กระทรวงการต�างประเทศหรือกระทรวงอ่ืนเช�นท่ีอาจจะตกลงกัน 
 

ข�อ ๑๘ 
   

 
วิธีดําเนินการท่ีจะต�องปฏิบัติในแต�ละรัฐ สําหรับการรับหัวหน�าคณะผู�แทน จะต�อง

เป2นเอกรูปในแต�ละช้ัน 
 

ข�อ ๑๙ 
   

 
๑. ถ�าตําแหน�งของหัวหน�าคณะผู�แทนว�างลง หรือถ�าหัวหน�าคณะผู�แทนไม�สามารถ

ปฏิบัติการหน�าท่ีของตนได� อุปทูตช่ัวคราวจะปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะหัวหน�าคณะผู�แทนเป2นการช่ัวคราว
ได� หัวหน�าคณะผู�แทน หรือ ในกรณีท่ีหัวหน�าคณะผู�แทนไม�สามารถจะกระทําได� กระทรวงการ
ต�างประเทศของรัฐผู�ส�งจะแจ�งนามอุปทูตช่ัวคราวไปยังกระทรวงการต�างประเทศของรัฐผู�รับ หรือ
กระทรวงอ่ืน เช�นท่ีอาจจะตกลงกัน 

๒. ในกรณีท่ีไม�มีบุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายทูตของคณะผู�แทนอยู�ในรัฐผู�รับ ด�วย
ความยินยอมของรัฐผู�รับ บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายธุรการและฝDายวิชาการ อาจจะได�รับแต�งต้ังโดย
รัฐผู�ส�งให�รักษาการในกิจการด�านบริหารโดยปกติของคณะผู�แทนก็ได� 

 
ข�อ ๒๐ 

   
 

คณะผู�แทนและหัวหน�าคณะผู�แทนมีสิทธิใช�ธงและเคร่ืองหมายของรัฐผู�ส�ง ณ 
สถานท่ีของคณะผู�แทน รวมถึงท่ีอยู�ของหัวหน�าคณะผู�แทนและท่ีพาหนะในการขนส�งของหัวหน�าคณะ
ผู�แทนด�วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ข�อ ๒๑ 

   
 

๑. รัฐผู�รับจะให�ความสะดวกในการได�มาในอาณาเขตของตนตามกฎหมายของตน
โดยรัฐผู�ส�ง ซึ่งสถานท่ีท่ีจําเป2นสําหรับคณะผู�แทนของรัฐผู�ส�ง หรือช�วยเหลือคณะผู�แทนในการหาท่ี
อาศัยโดยวิธีอ่ืน 

๒. เม่ือจําเป2น รัฐผู�รับจะช�วยเหลือคณะผู�แทนในการหาท่ีอาศัยท่ีเหมาะสมสําหรับ
บุคคลในคณะผู�แทนด�วย 

 
ข�อ ๒๒ 

   
 

๑. สถานท่ีของคณะผู�แทนจะถูกละเมิดมิได� ตัวแทนของรัฐผู�รับไม�อาจเข�าไปใน
สถานท่ีน้ันได� เว�นแต�ด�วยความยินยอมของหัวหน�าคณะผู�แทน 

๒. รัฐผู�รับมีหน�าท่ีพิเศษท่ีจะดําเนินการท้ังมวลท่ีเหมาะสม เพ่ือคุ�มครองสถานท่ีของ
คณะผู�แทนจากการบุกรุก หรือความเสียหายใด และท่ีจะปWองกันการรบกวนใดต�อความสงบสุขของ
คณะผู�แทน หรือการทําให�เสื่อมเสียเกียรติของคณะผู�แทน 

๓. สถานท่ีของคณะผู�แทน เคร่ืองตกแต�ง และทรัพยEสินอ่ืนของคณะผู�แทนในสถานท่ี
น้ัน และพาหนะในการขนส�งของคณะผู�แทนจะได�รับความคุ�มกันจากการค�น การเรียกเกณฑE การ
อายัด หรือการบังคับคดี 

 
ข�อ ๒๓ 

   
 

๑. นอกจากท่ีเป2นการชําระค�าบริการจําเพาะท่ีได�ให� รัฐผู�ส�งและหัวหน�าคณะผู�แทน
จะได�รับยกเว�นจากค�าติดพันและภาษีท้ังมวลของชาติ ท�องถ่ิน หรือเทศบาล ในส�วนท่ีเก่ียวกับสถานท่ี
ของคณะผู�แทนไม�ว�าจะได�เป2นเจ�าของกรรมสิทธ์ิหรือได�เช�ามา 

๒. การยกเว�นจากการเก็บภาษีท่ีได�อ�างถึงในข�อน้ี จะไม�ใช�กับค�าติดพันและภาษีท่ี
จะต�องชําระภายใต�กฎหมายของรัฐผู�รับโดยบุคคลผู�ทําสัญญากับรัฐผู�ส�ง หรือกับหัวหน�าคณะผู�แทน 

 
ข�อ ๒๔ 

   
 

บรรณสารและเอกสารของคณะผู�แทนจะถูกละเมิดมิได� ไม�ว�าเวลาใด และไม�ว�าจะอยู� 
ณ ท่ีใด 

 
ข�อ ๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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รัฐผู�รับจะประสาทความสะดวกอย�างเต็มท่ีสําหรับการปฏิบัติการหน�าท่ีของคณะ
ผู�แทน 

 
ข�อ ๒๖ 

   
 

ภายในบังคับของกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับเก่ียวกับการเข�าไปในเขตท่ีได�หวง
ห�าม หรือท่ีได�วางระเบียบไว�โดยเหตุผลของความม่ันคงแห�งชาติ รัฐผู�รับจะให�หลักประกันแก�สมาชิก
ท้ังมวลของคณะผู�แทนซึ่งเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและการเดินทางในอาณาเขตของตน 

 
ข�อ ๒๗ 

   
 

๑. รัฐผู�รับจะอนุญาตและคุ�มครองการสื่อสารโดยเสรีในส�วนของคณะผู�แทน เพ่ือ
ความมุ�งประสงคEในทางการท้ังมวล ในการติดต�อกับรัฐบาล และกับคณะผู�แทนและสถานกงสุลอ่ืนของ
รัฐผู�ส�งไม�ว�าต้ังอยู�ท่ีใด คณะผู�แทนอาจใช�วิถีทางอันเหมาะสมท้ังมวลได� รวมท้ังผู�ถือสารทางทูตและ
สารเป2นรหัส หรือตัวเลขรหัส  อย�างไรก็ดี คณะผู�แทนอาจติดต้ังและใช�เคร่ืองส�งวิทยุได�ด�วยความ
ยินยอมของรัฐผู�รับเท�าน้ัน 

๒. หนังสือโต�ตอบทางการของคณะผู�แทนจะถูกละเมิดมิได� หนังสือโต�ตอบทางการ
หมายถึงหนังสือโต�ตอบท้ังมวลท่ีเก่ียวกับคณะผู�แทนและการหน�าท่ีของคณะผู�แทน 

๓. ถุงทางทูตจะไม�ถูกเปXดหรือถูกกักไว� 
๔. หีบห�อซึ่งรวมเป2นถุงทางทูตจะต�องมีเคร่ืองหมายภายนอกท่ีเห็นได�แสดงลักษณะ

ของถุงทางทูต และอาจบรรจุได�แต�เอกสารหรือสิ่งของทางทูตซึ่งได�เจตนาเพ่ือใช�ในทางการเท�าน้ัน 
๕. ผู�ถือสารทางทูต ซึ่งจะได�รับเอกสารทางการแสดงสถานภาพของตน และแสดง

จํานวนหีบห�อซึ่งรวมเป2นถุงทางทูตน้ัน จะได�รับความคุ�มครองจากรัฐผู�รับในการปฏิบัติการหน�าท่ีของ
ตน ผู�ถือสารทางทูตจะได�อุปโภคความละเมิดมิได�ส�วนบุคคล และต�องไม�ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใด 

๖. รัฐผู�ส�ง หรือคณะผู�แทน อาจแต�งต้ังผู�ถือสารทางทูตเฉพาะกรณีได� ในกรณีเช�นว�า
น้ีให�นําบทบัญญัติแห�งวรรค ๕ ของข�อน้ีมาใช�ด�วย เว�นแต�ว�าความคุ�มกันท่ีได�กล�าวไว�ในวรรคน้ันจะไม�
ใช�เม่ือผู�ถือสารเช�นว�าน้ีได�ส�งถุงทางทูตในหน�าท่ีของตนให�แก�ผู�รับแล�ว 

๗. ถุงทางทูตอาจจะมอบหมายไว�แก�ผู�บังคับการของเคร่ืองบินพาณิชยE ซึ่งได�กําหนด
จะลง ณ ท�าเข�าเมืองท่ีได�รับอนุญาตแล�วได� ผู�บังคับการของเคร่ืองบินพาณิชยEจะได�รับเอกสารทางการ
แสดงจํานวนหีบห�อซึ่งรวมเป2นถุง แต�ไม�ให�ถือว�าผู�บังคับการของเคร่ืองบินพาณิชยEเป2นผู�ถือสารทางทูต 
คณะผู�แทนอาจส�งบุคคลหน่ึงในคณะผู�แทนไปรับมอบถุงทางทูตได�โดยตรงและโดยเสรีจากผู�บังคับการ
ของเคร่ืองบิน 

 
ข�อ ๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ค�าธรรมเนียมและค�าภาระท่ีได�เรียกเก็บโดยคณะผู�แทนตามวิถีของการปฏิบัติหน�าท่ี
ทางการของคณะผู�แทน จะได�รับยกเว�นจากค�าติดพันและภาษีทั้งมวล 

 
ข�อ ๒๙ 

   
 

ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดมิได� ตัวแทนทางทูตจะไม�ถูกจับกุมหรือ
กักขังในรูปใด รัฐผู�รับจะปฏิบัติต�อตัวแทนทางทูตด�วยความเคารพตามสมควร และจะดําเนินการท่ี
เหมาะสมท้ังมวลท่ีจะปWองกันการประทุษร�ายใด ๆ ต�อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือเกียรติของตัวแทนทาง
ทูต 

 
ข�อ ๓๐ 

   
 

๑. ท่ีอยู�ส�วนตัวของตัวแทนทางทูตจะได�อุปโภคความละเมิดมิได�และความคุ�มครอง
เช�นเดียวกับสถานท่ีของคณะผู�แทน 

๒. กระดาษเอกสาร หนังสือโต�ตอบ และยกเว�นตามท่ีได�บัญญัติไว�ในวรรค ๓ ของข�อ 
๓๑ ทรัพยEสินของตัวแทนทางทูตจะได�อุปโภคความละเมิดมิได�เช�นกัน 

 
ข�อ ๓๑ 

   
 

๑. ตัวแทนทางทูตจะได�อุปโภคความคุ�มกันจากอํานาจศาลทางอาญาของรัฐผู�รับ
ตัวแทนทางทูตจะได�อุปโภคความคุ�มกันจากอํานาจศาลทางแพ�ง และทางปกครองของรัฐผู�รับด�วย เว�น
แต�ในกรณีของ 

(ก) การดําเนินคดีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยEส�วนตัว 
ท่ีต้ังอยู�ในอาณาเขตของรัฐผู�รับ นอกจากตัวแทนทางทูตครอบครองไว�ในนามของรัฐผู�ส�งเพ่ือความมุ�ง
ประสงคEของคณะผู�แทน 

(ข) การดําเนินคดีเก่ียวกับการสืบมรดกซึ่งเก่ียวพันถึงตัวแทนทางทูตในฐานะ
ผู�จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู�จัดการมรดกโดยศาลต้ัง ทายาทหรือผู�รับมรดกในฐานะเอกชนและมิใช�
ในนามของรัฐผู�ส�ง 

(ค) การดําเนินคดีเก่ียวกับกิจกรรมใดในทางวิชาชีพ หรือพาณิชยE ซึ่งตัวแทนทาง
ทูตได�กระทําในรัฐผู�รับ นอกเหนือจากการหน�าท่ีทางการของตน 

๒. ตัวแทนทางทูตไม�จําต�องให�การในฐานะเป2นพยาน 
๓. มาตรการบังคับคดีไม�อาจดําเนินได�ในส�วนท่ีเก่ียวกับตัวแทนทางทูต เว�นแต�ใน

กรณีซึ่งอยู�ภายใต�อนุวรรค (ก) (ข) และ (ค) ของวรรค ๑ ของข�อน้ี และโดยมีเง่ือนไขว�ามาตรการท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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เก่ียวข�องอาจดําเนินไปได�โดยปราศจากการละเมิดต�อความละเมิดมิได�ในตัวบุคคลของตัวแทนทางทูต
หรือท่ีอยู�ของตัวแทนทางทูต 

๔. ความคุ�มกันของตัวแทนทางทูตจากอํานาจศาลของรัฐผู�รับ ไม�ยกเว�นตัวแทนทาง
ทูตจากอํานาจศาลของรัฐผู�ส�ง 

 
ข�อ ๓๒ 

   
 

๑. ความคุ�มกันจากอํานาจศาลของตัวแทนทางทูต และของบุคคลท่ีอุปโภคความคุ�ม
กันภายใต�ข�อ ๓๗ อาจสละได�โดยรัฐผู�ส�ง 

๒. การสละต�องเป2นท่ีชัดแจ�งเสมอ 
๓. การริเร่ิมคดีโดยตัวแทนทางทูต หรือโดยบุคคลท่ีอุปโภคความคุ�มกันจากอํานาจ

ศาลภายใต�ข�อ ๓๗ จะตัดตัวแทนทางทูตหรือบุคคลน้ันจากการอ�างความคุ�มกันจากอํานาจศาลในส�วน
ท่ีเก่ียวกับการฟWองแย�งท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับการฟWองคดีน้ัน 

๔. การสละความคุ�มกันจากอํานาจศาลในส�วนท่ีเก่ียวกับคดีแพ�งหรือคดีปกครอง จะ
ไม�ถือว�าเป2นการสละความคุ�มกันในส�วนท่ีเก่ียวกับการบังคับคดีตามคําพิพากษา ซึ่งจําเป2นต�องมีการ
สละต�างหากอีก 

 
ข�อ ๓๓ 

   
 

๑. ภายในบังคับของบทบัญญัติของวรรค ๓ ของข�อน้ี ในส�วนท่ีเก่ียวกับบริการท่ีได�
ให�เพ่ือรัฐผู�ส�ง ตัวแทนทางทูตจะได�รับการยกเว�นจากบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการประกันสังคมซึ่งอาจจะ
ใช�บังคับอยู�ในรัฐผู�รับ 

๒. การยกเว�นท่ีได�บัญญัติไว�ในวรรค ๑ ของข�อน้ี จะใช�แก�คนรับใช�ส�วนตัวซึ่งเป2น
ลูกจ�างแต�ถ�ายเดียวของตัวแทนทางทูตได� โดยมีเง่ือนไขว�า 

(ก) คนรับใช�น้ันมิใช�เป2นคนชาติของรัฐผู�รับ หรือเป2นบุคคลผู�มีถ่ินท่ีอยู�ถาวรในรัฐ
ผู�รับ และ 

(ข) คนรับใช�น้ันอยู�ในบังคับของบทบัญญัติเก่ียวกับการประกันสังคม ซึ่งอาจจะ
ใช�บังคับอยู�ในรัฐผู�ส�ง หรือรัฐท่ีสาม 

๓. ตัวแทนทางทูตซึ่งจ�างบุคคลท่ีการยกเว�นตามวรรค ๒ ของข�อน้ีไม�ใช� จะปฏิบัติ
ตามข�อผูกพันซึ่งบทบัญญัติเก่ียวกับการประกันสังคมของรัฐผู�รับต้ังบังคับแก�นายจ�าง 

๔. การยกเว�นท่ีได�บัญญัติไว�ในวรรค ๑ และ ๒ ของข�อน้ีจะไม�ให�ตัดการเข�ามีส�วน
ร�วมโดยสมัครใจในระบบประกันสังคมของรัฐผู�รับหากว�ารัฐน้ันได�อนุญาตการเข�ามีส�วนร�วมเช�นว�าน้ัน 

๕. บทบัญญัติของข�อน้ีจะไม�กระทบกระเทือนถึงความตกลงสองฝDาย หรือหลายฝDาย
เก่ียวกับการประกันสังคม ซึ่งได�ทํากันไว�ก�อนแล�ว และจะไม�กีดกันการทําความตกลงเช�นว�าน้ีใน
อนาคต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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ข�อ ๓๔ 
   

 
ตัวแทนทางทูตจะได�รับยกเว�นจากค�าติดพันและภาษีท้ังปวงของชาติของท�องถ่ิน 

หรือของเทศบาล ในส�วนบุคคลหรือในทรัพยEสิน เว�นแต� 
(ก) ภาษีทางอ�อมชนิดท่ีตามปกติรวมอยู�ในราคาของสินค�าหรือบริการแล�ว 
(ข) ค�าติดพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพยEส�วนตัวซึ่งต้ังอยู�ในอาณาเขตของรัฐผู�รับ 

นอกจากตัวแทนทางทูตครอบครองอสังหาริมทรัพยEน้ันไว�ในนามของรัฐผู�ส�ง เพ่ือความมุ�งประสงคEของ
คณะผู�แทน 

(ค) อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับรองซึ่งรัฐผู�รับเรียกเก็บ ภายในบังคับ
แห�งบทของวรรค ๔ ของข�อ ๓๙ 

(ง) ค�าติดพันและภาษีจากเงินได�ส�วนตัวซึ่งมีแหล�งกําเนิดในรัฐผู�รับ และภาษีเก็บจาก
เงินทุนซึ่งได�ลงทุนประกอบการพาณิชยEในรัฐผู�รับ 

(จ) ค�าภาระซึ่งเรียกเก็บสําหรับบริการจําเพาะท่ีได�ให� 
(ฉ) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค�าธรรมเนียมศาลหรือสํานวนความ ค�าติดพันใน

การจํานองและอากรแสตมป[ในส�วนท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยE ภายในบังคับแห�งบทบัญญัติของข�อ 
๒๓ 

 
ข�อ ๓๕ 

   
 

รัฐผู�รับจะยกเว�นตัวแทนทางทูตจากบริการส�วนบุคคลท้ังมวล จากบริการส�วน
สาธารณะท้ังมวลไม�ว�าชนิดใดก็ตาม และจากข�อผูกพันทางทหาร เช�นท่ีเก่ียวกับการเรียกเกณฑE ส�วน
บํารุง และการเรียกเอาท่ีอยู�เพ่ือการทหาร 

 
ข�อ ๓๖ 

   
 

๑. รัฐผู�รับจะอนุญาตให�นําเข�าและยกเว�นจากอากรศุลกากร ภาษีและค�าภาระ
เก่ียวข�องท้ังมวลนอกจากค�าภาระในการเก็บรักษา การขนส�งและบริการ ในทํานองเดียวกันตาม
กฎหมายและข�อบังคับซึ่งรัฐผู�รับอาจกําหนดไว� แก� 

(ก) สิ่งของสําหรับใช�ในทางการของคณะผู�แทน 
(ข) สิ่งของสําหรับใช�ส�วนบุคคลของตัวแทนทางทูต หรือคนในครอบครัวของ

ตัวแทนทางทูต ซึ่งประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของตัวแทนทางทูต รวมท้ังสิ่งของท่ีได�เจตนาสําหรับ
การต้ังถ่ินฐานของตัวแทนทางทูตด�วย 

๒. หีบห�อส�วนบุคคลของตัวแทนทางทูตจะได�รับยกเว�นจากการตรวจตรา นอกจากมี
มูลเหตุอันร�ายแรงท่ีทําให�สันนิษฐานได�ว�า หีบห�อส�วนตัวน้ันบรรจุสิ่งของซึ่งไม�อยู�ในข�ายแห�งการยกเว�น
ท่ีได�ระบุไว�ในวรรค ๑ ของข�อน้ี หรือสิ่งของซึ่งการนําเข�าหรือส�งออกต�องห�ามตามกฎหมายหรือถูก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ควบคุมตามข�อบังคับว�าด�วยการกักตรวจโรคของรัฐผู�รับ การตรวจตราเช�นว�าน้ีจะกระทําต�อหน�า
ตัวแทนทางทูต หรือต�อหน�าผู�แทนท่ีได�รับมอบอํานาจของตัวแทนทางทูตเท�าน้ัน 

 
ข�อ ๓๗ 

   
 

๑. คนในครอบครัวของตัวแทนทางทูต ซึ่งประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของ
ตัวแทนทางทูต ถ�าไม�ใช�คนชาติของรัฐผู�รับ จะได�อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันท่ีได�ระบุไว�ในข�อ ๒๙ 
ถึง ๓๖ 

๒. บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีผ�ายธุรการ และฝDายวิชาการของคณะผู�แทน รวมท้ังคน
ในครอบครัวของตน ซึ่งประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของตนตามลําดับ ถ�าไม�ใช�คนชาติของรัฐผู�รับ 
หรือมีถ่ินท่ีอยู�ถาวรในรัฐผู�รับ จะได�อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันท่ีได�ระบุไว�ในข�อ ๒๙ ถึง ๓๕ เว�น
แต�ว�าความคุ�มกันจากอํานาจศาลทางแพ�งและทางปกครองของรัฐผู�รับท่ีได�ระบุไว�ในวรรค ๑ ของข�อ 
๓๑ น้ัน ไม�ขยายไปถึงการกระทําท่ีได�ปฏิบัติไปนอกวิถีทางของหน�าท่ีของตน บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ี
ฝDายธุรการและฝDายวิชาการ จะได�อุปโภคเอกสิทธิท่ีได�ระบุไว�ในข�อ ๓๖ วรรค ๑ ในส�วนท่ีเก่ียวกับ
สิ่งของท่ีได�นําเข�าเม่ือเข�ารับหน�าท่ีคร้ังแรกด�วย 

๓. บุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายบริการของคณะผู�แทน ซึ่งไม�ใช�คนชาติของรัฐผู�รับ
หรือมีถ่ินท่ีอยู�ถาวรในรัฐผู�รับ จะได�อุปโภค ความคุ�มกันในส�วนท่ีเก่ียวกับการกระทําท่ีได�ปฏิบัติไปใน
วิถีทางของหน�าท่ีของตน การยกเว�นจากค�าติดพันและภาษีสําหรับค�าบําเหน็จท่ีตนได�รับโดยเหตุผล
ของการรับจ�างของตน และการยกเว�นท่ีได�บรรจุไว�ในข�อ ๓๓ 

๔. คนรับใช�ส�วนตัวของบุคคลในคณะผู�แทน ถ�าไม�ใช�คนชาติของรัฐผู�รับหรือมีถ่ินท่ี
อยู�ถาวรในรัฐผู�รับ จะได�รับยกเว�นจากค�าติดพันและภาษีสําหรับค�าบําเหน็จท่ีตนได�รับโดยเหตุผลของ
การรับจ�างของตนในส�วนอ่ืน คนรับใช�ส�วนตัวเช�นว�าน้ีอาจได�อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันเท�าท่ีรัฐ
ผู�รับยอมให�เท�าน้ัน  อย�างไรก็ดี รัฐผู�รับต�องใช�อํานาจของตนเหนือบุคคลเช�นว�าน้ีในทํานองเช�นท่ีจะไม�
แทรกสอดโดยไม�สมควรในการปฏิบัติการหน�าท่ีของคณะผู�แทน 

 
ข�อ ๓๘ 

   
 

๑. เว�นแต�เท�าท่ีเอกสิทธิและความคุ�มกันเพ่ิมเติมซึ่งรัฐผู�รับอาจจะให� ตัวแทนทางทูต
ซึ่งเป2นคนชาติของรัฐน้ันหรือมีถ่ินท่ีอยู�ถาวรในรัฐน้ัน จะได�อุปโภคความคุ�มกันจากอํานาจศาลและ
ความละเมิดมิได� ในส�วนท่ีเก่ียวกับการกระทําในทางการท่ีได�ปฏิบัติไปในการปฏิบัติหน�าท่ีของตน
เท�าน้ัน 

๒. บุคคลอ่ืนในคณะเจ�าหน�าท่ีของคณะผู�แทน และคนรับใช�ส�วนตัว ซึ่งเป2นคนชาติ
ของรัฐผู�รับหรือมีถ่ินท่ีอยู�ถาวรในรัฐผู�รับ จะได�อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันเท�าท่ีรัฐผู�รับได�ยอมให�
เท�าน้ัน  อย�างไรก็ดี รัฐผู�รับต�องใช�อํานาจของตนเหนือบุคคลเช�นว�าน้ีในทํานองเช�นท่ีจะไม�แทรกสอด
โดยไม�สมควรในการปฏิบัติการหน�าท่ีของคณะผู�แทน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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ข�อ ๓๙ 
   

 
๑. บุคคลทุกคนท่ีมีสิทธิจะได�รับเอกสิทธิและความคุ�มกัน จะได�อุปโภคเอกสิทธิและ

ความคุ�มกันน้ัน ต้ังแต�ขณะท่ีบุคคลน้ันเข�ามาในอาณาเขตของรัฐผู�รับในการเดินทางไปรับตําแหน�งของ
ตน หรือถ�าอยู�ในอาณาเขตของรัฐผู�รับแล�ว ต้ังแต�ท่ีได�บอกกล�าวการแต�งต้ังของตนต�อกระทรวงการ
ต�างประเทศ หรือต�อกระทรวงอ่ืนเช�นท่ีอาจจะตกลงกัน 

๒. เม่ือการหน�าท่ีของบุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันยุติลง เอกสิทธิและ
ความคุ�มกันเช�นว�า ตามปกติจะสิ้นสุดลงขณะท่ีบุคคลน้ันออกไปจากประเทศ หรือเม่ือสิ้นกําหนด
ระยะเวลาอันสมควรท่ีจะทําเช�นน้ัน แต�จะยังมีเอกสิทธิและความคุ�มกันอยู�จนกระท่ังถึงเวลาน้ัน แม�ใน
กรณีของการขัดกันด�วยอาวุธ  อย�างไรก็ดี ในส�วนท่ีเก่ียวกับการกระทําท่ีได�ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช�นว�า
น้ัน ในการปฏิบัติการหน�าท่ีของตนในฐานะเป2นบุคคลในคณะผู�แทน ความคุ�มกันน้ันให�มีอยู�สืบไป 

๓. ในกรณีการถึงแก�กรรมของบุคคลในคณะผู�แทน คนในครอบครัวของบุคคลใน
คณะผู�แทนจะได�อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันซึ่งเขามีสิทธิท่ีจะได�สืบไปจนกว�าจะสิ้นกําหนด
ระยะเวลาอันสมควรท่ีจะออกไปจากประเทศ 

๔. ในกรณีการถึงแก�กรรมของบุคคลในคณะผู�แทนซึ่งไม�ใช�คนชาติของรัฐผู�รับหรือมี
ถ่ินท่ีอยู�ถาวรในรัฐผู�รับ หรือของคนในครอบครัวซึ่งประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะ
ผู�แทนดังกล�าว รัฐผู�รับจะอนุญาตให�ถอนสังหาริมทรัพยEของผู�วายชนมEไป ยกเว�นแต�ทรัพยEสินใดท่ีได�มา
ในประเทศท่ีการส�งออกซึ่งทรัพยEสินน้ันเป2นอันต�องห�ามในเวลาท่ีบุคคลในคณะผู�แทนหรือคนใน
ครอบครัวของบุคคลในคณะผู�แทนน้ันถึงแก�กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกน้ัน
จะไม�เรียกเก็บแก�สังหาริมทรัพยEซึ่งอยู�ในรัฐผู�รับ เพราะการไปอยู� ณ ท่ีน้ันแต�ถ�ายเดียวของผู�วายชนมE
ในฐานะเป2นบุคคลในคณะผู�แทนหรือในฐานะเป2นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู�แทน 

 
ข�อ ๔๐ 

   
 

๑. ถ�าตัวแทนทางทูตเดินทางผ�าน หรืออยู�ในอาณาเขตของรัฐท่ีสามซึ่งได�ให�การ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทางแก�ตัวแทนทางทูตน้ัน ถ�าการตรวจลงตราเช�นน้ันเป2นการจําเป2น ขณะ
เดินทางไปรับหรือกลับไปยังตําแหน�งของตน หรือเม่ือกําลังกลับไปยังประเทศของตน รัฐท่ีสามจะต�อง
อํานวยความละเมิดมิได�และความคุ�มกันอย�างอ่ืนเช�นท่ีอาจจําเป2นเพ่ือประกันการผ�านหรือการกลับ
ของตัวแทนทางทูตน้ัน ความละเมิดมิได�และความคุ�มกันอย�างอ่ืนเช�นเดียวกันน้ีจะใช�ในกรณีท่ีคนใดใน
ครอบครัวของตัวแทนทางทูตซึ่งอุปโภคเอกสิทธิหรือความคุ�มกัน และซึ่งร�วมเดินทางไปกับตัวแทนทาง
ทูต หรือเดินทางต�างหากเพ่ือไปรวมกับตัวแทนทางทูตหรือเพ่ือกลับไปยังประเทศของตนด�วย 

๒. ในพฤติการณEคล�ายคลึงกับท่ีได�ระบุไว�ในวรรค ๑ ของข�อน้ี รัฐท่ีสามจะไม�ขัดขวาง
การเดินทางของบุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีฝDายธุรการและฝDายวิชาการ หรือฝDายบริหารของคณะผู�แทน
และของคนในครอบครัวของบุคคลในคณะเจ�าหน�าท่ีเหล�าน้ี ผ�านอาณาเขตของตน 

๓. รัฐท่ีสามจะประสาทให�เสรีภาพและความคุ�มครองแก�หนังสือโต�ตอบทางการและ
การติดต�อทางการอย�างอ่ืนในการผ�าน รวมท้ังสารเป2นรหัสหรือตัวเลขรหัส เช�นเดียวกันกับท่ีรัฐผู�รับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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ประสาทให� รัฐท่ีสามจะประสาทให�ความละเมิดมิได�และความคุ�มครองแก�ผู�ถือสารทางทูตซึ่งได�รับการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ถ�าการตรวจลงตราเช�นน้ันเป2นการจําเป2น และแก�ถุงทางทูต ในการผ�าน
เช�นเดียวกันกับท่ีรัฐผู�รับมีพันธะท่ีจะต�องประสาทให� 

๔. ข�อผูกพันของรัฐท่ีสามภายใต�วรรค ๑, ๒ และ ๓ ของข�อน้ี จะใช�แก�บุคคลท่ีได�บ�ง
ไว�ตามลําดับในวรรคเหล�าน้ัน และแก�การติดต�อทางการและถุงทางทูต ซึ่งปรากฏอยู�ในอาณาเขตของ
รัฐท่ีสามน้ันเพราะเหตุสุดวิสัยด�วย 

 
ข�อ ๔๑ 

   
 

๑. โดยไม�กระทบกระเทือนต�อเอกสิทธิและความคุ�มกันของตนเป2นหน�าท่ีของบุคคล
ท้ังมวล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันเช�นว�าน้ีท่ีจะเคารพกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับ 
บุคคลเหล�าน้ีมีหน�าท่ีที่จะไม�แทรกสอดในกิจการภายในของรัฐน้ันด�วย 

๒. ธุรกิจในทางการท้ังมวลกับรัฐผู�รับ ซึ่งรัฐผู�ส�งได�มอบหมายแก�คณะผู�แทน จะ
กระทํากับหรือผ�าน กระทรวงการต�างประเทศของรัฐผู�รับ หรือกระทรวงอ่ืนเช�นท่ีอาจจะตกลงกัน 

๓. สถานท่ีของคณะผู�แทนต�องไม�ใช�ในลักษณะซึ่งไม�ต�องด�วยกับการหน�าท่ีของคณะ
ผู�แทนดังท่ีได�กําหนดลงไว�ในอนุสัญญาน้ี หรือโดยกฎเกณฑEอ่ืนของกฎหมายระหว�างประเทศท่ัวไป 
หรือโดยความตกลงพิเศษใดท่ีใช�บังคับอยู�ระหว�างรัฐผู�ส�งกับรัฐผู�รับ 

 
ข�อ ๔๒ 

   
 

ตัวแทนทางทูตจะต�องไม�ปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชยEเพ่ือประโยชนE
ส�วนตัวในรัฐผู�รับ 

 
ข�อ ๔๓ 

   
 

นอกจากประการอ่ืนแล�ว การหน�าท่ีของตัวแทนทางทูตยุติลง 
(ก) เม่ือมีการบอกกล�าวโดยรัฐผู�ส�งไปยังรัฐผู�รับว�า การหน�าท่ีของตัวแทนทางทูตได�

ยุติลงแล�ว 
(ข) เม่ือมีการบอกกล�าวโดยรัฐผู�รับไปยังรัฐผู�ส�งตามวรรค ๒ ของข�อ ๙ ว�า รัฐผู�รับ

ปฏิเสธท่ีจะยอมรับตัวแทนทางทูตในฐานะเป2นบุคคลในคณะผู�แทน 
 

ข�อ ๔๔ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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แม�ในกรณีการขัดกันด�วยอาวุธ รัฐผู�รับต�องอํานวยความสะดวกเพ่ือให�บุคคลซึ่ง
อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันนอกจากคนชาติของรัฐผู�รับ และคนในครอบครัวของบุคคลเช�นว�าน้ี
โดยไม�คํานึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล�าน้ันออกไปโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะเป2นไปได� รัฐผู�รับต�องจัดพาหนะใน
การขนส�งท่ีจําเป2นสําหรับตัวบุคคลเหล�าน้ันและทรัพยEสินของบุคคลเหล�าน้ันให�โดยเฉพาะในกรณีท่ี
ต�องการ 

 
ข�อ ๔๕ 

   
 

ถ�าความสัมพันธEทางทูตระหว�างสองรัฐขาดลง หรือถ�าคณะผู�แทนถูกเรียกกลับเป2น
การถาวรหรือช่ัวคราว 

(ก) แม�ในกรณีการขัดกันด�วยอาวุธ รัฐผู�รับต�องเคารพและคุ�มครองสถานท่ีของคณะ
ผู�แทนรวมท้ังทรัพยEสินและบรรณสารของคณะผู�แทนด�วย 

(ข) รัฐผู�ส�งอาจมอบหมายการพิทักษEสถานท่ีของคณะผู�แทนรวมท้ังทรัพยEสินและ
บรรณสารของคณะผู�แทนแก�รัฐท่ีสามซึ่งเป2นท่ียอมรับได�แก�รัฐผู�รับก็ได� 

(ค) รัฐผู�ส�งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชนEของตนและของคนชาติของตน
แก�รัฐท่ีสามซึ่งเป2นท่ียอมรับได�แก�รัฐผู�รับก็ได� 

 
ข�อ ๔๖ 

   
 

ด�วยความยินยอมล�วงหน�าของรัฐผู�รับและโดยคําขอร�องของรัฐท่ีสาม ซึ่งไม�มีผู�แทน
อยู�ในรัฐผู�รับ รัฐผู�ส�งอาจรับให�การอารักขาช่ัวคราวแก�ผลประโยชนEของรัฐท่ีสาม และของคนชาติของ
รัฐท่ีสามก็ได� 

 
ข�อ ๔๗ 

   
 

๑. ในการใช�บทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี รัฐผู�รับจะไม�เลือกปฏิบัติในระหว�างรัฐ 
๒. อย�างไรก็ดี จะไม�ถือว�าได�มีการเลือกปฏิบัติ 

(ก) เม่ือรัฐผู�รับใช�บทบัญญัติข�อใดข�อหน่ึงของอนุสัญญาน้ีอย�างกํากัด เพราะมี
การใช�บทบัญญัติอย�างกํากัดแก�คณะผู�แทนของตนในรัฐผู�ส�ง 

(ข) เม่ือตามประเพณี หรือความตกลง รัฐท้ังหลายขยายให�แก�กันและกันซึ่งผล
ปฏิบัติที่เป2นการอนุเคราะหEมากกว�าท่ีจําต�องให�ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี 

 
ข�อ ๔๘ 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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อนุสัญญาน้ีจะเปXดให�มีการลงนามโดยรัฐสมาชิกท้ังปวงของสหประชาชาติหรือของ
ทบวงการชํานัญพิเศษใด หรือโดยภาคีใดของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว�างประเทศ และโดยรัฐอ่ืนใด
ท่ีสมัชชาสหประชาติเชิญให�เข�าเป2นภาคีแห�งอนุสัญญา ดังต�อไปน้ี : จนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ค.ศ. 
๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ณ กระทรวงการต�างประเทศของสหพันธEออสเตรีย และต�อไปจนถึงวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๒ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ณ สํานักงานใหญ�ของสหประชาชาติในนครนิวยอรEก 

 
ข�อ ๔๙ 

   
 

อนุสัญญาน้ีจะต�องได� รับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะมอบไว�กับเลขาธิการ
สหประชาชาติ 

 
ข�อ ๕๐ 

   
 

อนุสัญญาน้ีจะยังคงเปXดให�มีการภาคยานุวัติโดยรัฐใดท่ีอยู�ในประเภทหน่ึงใดในสี่
ประเภทท่ีได�กล�าวไว�ในข�อ ๔๘ ภาคยานุวัติสารจะมอบไว�กับเลขาธิการสหประชาชาติ 

 
ข�อ ๕๑ 

   
 

๑. อนุสัญญาน้ีจะเร่ิมใช�บังคับในวันท่ีสามสิบต�อจากวันมอบสัตยาบันสาร หรือ
ภาคยานุวัติสาร ฉบับท่ีย่ีสิบสอง ไว�กับเลขาธิการสหประชาชาติ 

๒. สําหรับแต�ละรัฐท่ีให�สัตยาบันหรือภาคยานุวัติแก�อนุสัญญาน้ีหลังจากการมอบ
สัตยาบันสาร หรือภาคยานุวัติสาร ฉบับท่ีย่ีสิบสองแล�ว อนุสัญญาน้ีจะเร่ิมใช�บังคับในวันท่ีสามสิบ
หลังจากการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร โดยรัฐเช�นว�าน้ัน 

 
ข�อ ๕๒ 

   
 

เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ�งให�รัฐท้ังมวลท่ีอยู�ในประเภทหน่ึงใดในสี่ประเภทท่ีได�
บ�งไว�ในข�อ ๔๘ ทราบถึง 

(ก) การลงนามอนุสัญญาน้ี และการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร ตามข�อ 
๔๘, ๔๙ และ ๕๐ 

(ข) วันท่ีอนุสัญญาน้ีจะเร่ิมใช�บังคับ ตามข�อ ๕๑ 
 

ข�อ ๕๓ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ต�นฉบับของอนุสัญญาน้ี ซึ่งตัวบทภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษา

รัสเซีย และภาษาสเปน เป2นหลักฐานเท�าเทียมกันน้ัน จะมอบไว�กับเลขาธิการสหประชาชาติ ผู�ซึ่งจะ
ส�งสําเนาอนุสัญญาดังกล�าวท่ีได�รับรองแล�วไปให�รัฐท้ังมวลท่ีอยู�ในประเภทหน่ึงใดในสี่ประเภทท่ีได�บ�ง
ไว�ในข�อ ๔๘ 

เพ่ือเป2นพยานแก�การน้ี ผู�มีอํานาจเต็มท่ีลงนามข�างท�ายน้ีซึ่งได�รับมอบอํานาจโดย
ถูกต�องเพ่ือการน้ีจากรัฐบาลของตนแต�ละฝDาย ได�ลงนามอนุสัญญาน้ี 

ทํา ณ กรุงเวียนนา เม่ือวันท่ีสิบแปด เมษายน คริสตEศักราชหน่ึงพันเก�าร�อยหกสิบ
เอ็ด (พ.ศ. ๒๕๐๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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