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พระราชบัญญัติ 
ว�าด�วยเอกสิทธิและความคุ�มกันทางกงสุล 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เป2นป3ที่ ๕๓ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรให�มีกฎหมายว�าด�วยเอกสิทธิและความคุ�มกันทางกงสุล 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

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

กันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ให�รัฐผู�ส�งคณะทําการทางกงสุล สถานทําการทางกงสุล หัวหน�าสถานทํา

การทางกงสุล เจ�าพนักงานกงสุล ลูกจ�างทางกงสุล สมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีฝCายบริการ บุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุล และสมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัว รวมตลอดถึง
สถานท่ี บรรณสารทางกงสุล และบรรดาทรัพยDสินของสถานทําการทางกงสุลและของสมาชิกในสถาน
ทําการทางกงสุลหรือของบุคคลในครอบครัวของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุล ตามท่ีระบุไว�ใน
อนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยความสัมพันธDทางกงสุล ซึ่งทําเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ท�าย
พระราชบัญญัติน้ี ได�รับเอกสิทธิและความคุ�มกันทางกงสุลตามท่ีกําหนดไว�ในอนุสัญญาดังกล�าว 

 
มาตรา ๔  เอกสิทธิและความคุ�มกันทางกงสุลตามมาตรา ๓ อาจถูกเพิกถอนหรือถูก

กํากัดเสียท้ังหมดหรือบางส�วนได�ตามหลักถ�อยทีถ�อยปฏิบัติ ตามประเพณีปฏิบัติทางกงสุล หรือตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๕/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน�า ๙/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๕  ให� รัฐมนตรีว� าการกระทรวงการต� างประเทศรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

อนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยความสัมพันธDทางกงสุล 
 

รัฐภาคีแห�งอนุสัญญาน้ี 
 
โดยระลึกว�า ได�มีการสถาปนาความสัมพันธDทางกงสุลระหว�างประชาชนของชาติต�าง ๆ 

ต้ังแต�โบราณกาลมา 
 
โดยคํานึงถึง ความมุ�งประสงคDและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ เก่ียวกับความ

เสมอภาคทางอธิปไตยของรัฐ การธํารงสันติภาพและความม่ันคงระหว�างประเทศ และการส�งเสริม
ความสัมพันธDฉันมิตรระหว�างชาติ 

 
โดยพิจารณาว�า ท่ีประชุมของสหประชาชาติในเร่ืองการติดต�อและความคุ�มกันทาง

ทูต ได�ลงมติรับอนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยความสัมพันธDทางทูต ซึ่งได�เปNดให�ลงนามกันเม่ือวันท่ี ๑๘ 
เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๑ 

 
โดยเช่ือว�า การมีอนุสัญญาระหว�างประเทศว�าด�วยความสัมพันธDทางกงสุล เอกสิทธิ

และความคุ�มกัน จะมีส�วนช�วยพัฒนาความสัมพันธDฉันมิตรระหว�างชาติด�วย แม�ระบบรัฐธรรมนูญและ
สังคมของชาติเหล�าน้ันจะแตกต�างกัน 

 
โดยตระหนักว�า ความมุ�งประสงคDของเอกสิทธิและความคุ�มกันเช�นว�าน้ี มิใช�เพ่ือเป2น

คุณประโยชนDแก�ตัวบุคคล แต�เพ่ือประกันการปฏิบัติหน�าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพของสถานทําการทาง
กงสุลในนามรัฐของตน 

 
โดยยืนยันว�า กฎเกณฑDแห�งกฎหมายจารีตประเพณีระหว�างประเทศคงใช�บังคับ

ต�อไปในเร่ืองท่ีมิได�กําหนดไว�อย�างชัดแจ�งโดยบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี 
 
ได�ตกลงกันดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑ 

บทนิยาม 
   

 
๑. เพ่ือความมุ�งประสงคDของอนุสัญญาน้ี ให�ถ�อยคําต�อไปน้ีมีความหมายตามท่ีได�

กําหนดไว�ข�างท�ายน้ี 
(ก) “สถานทําการทางกงสุล” หมายถึงสถานกงสุลใหญ� สถานกงสุล สถานรอง

กงสุลหรือสํานักตัวแทนทางกงสุลใด ๆ 
(ข) “เขตกงสุล” หมายถึงเขตพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุล ท่ีได�

กําหนดไว�ให�แก�สถานทําการทางกงสุล 
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(ค) “หัวหน�าสถานทําการทางกงสุล” หมายถึงบุคคลท่ีได�รับมอบหน�าท่ีให�
กระทําการในฐานะน้ัน 

(ง) “เจ�าพนักงานกงสุล” หมายถึงบุคคลใด รวมท้ังหัวหน�าสถานทําการทาง
กงสุลท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลในฐานะน้ัน 

(จ) “ลูกจ�างทางกงสุล” หมายถึงบุคคลใดท่ีได�รับการว�าจ�างให�ทํางานในด�าน
ธุรการหรือวิชาการของสถานทําการทางกงสุล 

(ฉ) “สมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีฝCายบริการ” หมายถึงบุคคลใดท่ีได�รับการว�าจ�าง
ให�ทํางานในด�านบริการรับใช�ของสถานทําการทางกงสุล 

(ช) “สมาชิกในสถานทําการทางกงสุล” หมายถึงเจ�าพนักงานกงสุล ลูกจ�างทาง
กงสุล และสมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีฝCายบริการ 

(ซ) “สมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีกงสุล” หมายถึงเจ�าพนักงานกงสุล นอกจาก
หัวหน�าสถานทําการทางกงสุล ลูกจ�างทางกงสุล และสมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีฝCายบริการ 

(ฌ) “สมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัว” หมายถึงบุคคลท่ีได�รับการว�าจ�างให�
ทํางานเฉพาะในด�านรับใช�ส�วนตัวของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุล 

(ญ) “สถานท่ีทางกงสุล” หมายถึงอาคาร หรือส�วนของอาคารและท่ีดินซึ่งอาคาร
ต้ังอยู� ซึ่งใช�โดยเฉพาะเพ่ือความมุ�งประสงคDของสถานทําการทางกงสุล โดยไม�คํานึงถึงกรรมสิทธ์ิ 

(ฎ) “บรรณสารทางกงสุล” รวมถึงกระดาษเอกสาร เอกสาร หนังสือติดต�อ 
หนังสือ ฟNลDม เทปบันทึก และทะเบียนท้ังปวงของสถานทําการทางกงสุล รวมท้ังกุญแจรหัสและรหัส
บัตรดัชนี และเคร่ืองเรือนใดซึ่งมุ�งใช�สําหรับคุ�มครองหรือเก็บรักษาสิ่งของเหล�าน้ัน 

๒. เจ�าพนักงานกงสุลมีสองประเภท คือ เจ�าพนักงานกงสุลอาชีพ และเจ�าพนักงาน
กงสุลกิตติมศักด์ิ บทบัญญัติของหมวด ๒ ของอนุสัญญาน้ีใช�กับสถานทําการทางกงสุลท่ีมีเจ�าพนักงาน
กงสุลอาชีพเป2นหัวหน�า บทบัญญัติของหมวด ๓ บังคับกับสถานทําการทางกงสุลท่ีมีเจ�าพนักงานกงสุล
กิตติมศักด์ิเป2นหัวหน�า 

๓. สถานภาพเฉพาะของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลซึ่งเป2นคนชาติหรือเป2นผู�มี
ถ่ินท่ีอยู�ถาวรของรัฐผู�รับ จะอยู�ในบังคับของข�อ ๗๑ ของอนุสัญญาน้ี 

 
หมวด ๑ 

ความสัมพันธDทางกงสุลโดยท่ัวไป 
   

 
ตอน ๑ 

การสถาปนาและการดําเนินความสัมพันธDทางกงสุล 
   

 
ข�อ ๒ 

การสถาปนาความสัมพันธDทางกงสุล 
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๑. การสถาปนาความสัมพันธDทางกงสุลระหว�างรัฐมีข้ึนด�วยความยินยอมซึ่งกันและ
กัน 

๒. ความยินยอมท่ีให�แก�การสถาปนาความสัมพันธDทางทูตระหว�างรัฐสองรัฐมีนัยเป2น
ความยินยอมเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธDทางกงสุลด�วย เว�นแต�แถลงไว�เป2นอย�างอ่ืน 

๓. การตัดความสัมพันธDทางฑูตจะไม�เป2นการตัดความสัมพันธDทางกงสุลไปด�วยในตัว 
 

ข�อ ๓ 
การปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุล 

   
 

สถานทําการทางกงสุลปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุล คณะผู�แทนทางทูตก็ปฏิบัติหน�าท่ีน้ีได�
เช�นกัน ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี 

 
ข�อ ๔ 

การจัดต้ังสถานทําการทางกงสุล 
   

 
๑. สถานทําการทางกงสุลอาจจัดต้ังข้ึนได�ในอาณาเขตของรัฐผู�รับด�วยความยินยอม

ของรัฐผู�รับน้ันเท�าน้ัน 
๒. รัฐผู�ส�งจะกําหนดท่ีต้ังและช้ันของสถานทําการทางกงสุลและเขตกงสุล  ท้ังน้ี 

ข้ึนอยู�กับความเห็นชอบของรัฐผู�รับ 
๓. รัฐผู�ส�งอาจเปลี่ยนท่ีต้ังและช้ันของสถานทําการทางกงสุลหรือเขตกงสุลใน

ภายหลังโดยความยินยอมของรัฐผู�รับเท�าน้ัน 
๔. ถ�าสถานกงสุลใหญ�หรือสถานกงสุลปรารถนาจะเปNดสถานรองกงสุลหรือสํานัก

ตัวแทนทางกงสุลข้ึนในท�องถ่ินอ่ืนนอกจากท�องถ่ินท่ีสถานกงสุลน้ันเองได�ต้ังอยู� จะต�องได�รับความ
ยินยอมของรัฐผู�รับด�วย 

๕. การเปNดท่ีทําการซึ่งประกอบเป2นส�วนหน่ึงของสถานทําการทางกงสุลท่ีมีอยู�แล�ว
ข้ึนในท่ีอ่ืนนอกจาก ณ ท่ีต้ังของสถานทําการทางกงสุลน้ัน จะต�องได�รับความยินยอมอย�างชัดแจ�ง
ล�วงหน�าของรัฐผู�รับด�วย 

 
ข�อ ๕ 

หน�าท่ีทางกงสุล 
   

 
หน�าท่ีทางกงสุลประกอบด�วย 
(ก) คุ�มครองผลประโยชนDของรัฐผู�ส�งและของคนชาติของรัฐผู�ส�ง ท้ังบุคคลธรรมดา

และองคDกรท่ีจัดต้ังข้ึนในรัฐผู�รับ ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายระหว�างประเทศอนุญาต 
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(ข) เพ่ิมพูนการพัฒนาความสัมพันธDทางพาณิชยD เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตรDระหว�างรัฐผู�ส�งกับรัฐผู�รับ และส�งเสริมความสัมพันธDฉันมิตรระหว�างกันในทางอ่ืนตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี 

(ค) สืบให�แน�ด�วยวิถีทางท้ังปวงอันชอบด�วยกฎหมายถึงสภาวะและพัฒนาการของ
สภาพทางพาณิชยD เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตรDของรัฐผู�รับ แล�วรายงานไปยังรัฐบาล ของ
รัฐผู�ส�ง และให�ข�อมูลแก�บุคคลท่ีสนใจ 

(ง) ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให�แก�คนชาติของรัฐผู�ส�ง และตรวจลง
ตราหรือออกเอกสารท่ีเหมาะสมให�แก�บุคคลท่ีประสงคDจะเดินทางไปยังรัฐผู�ส�ง 

(จ) ช�วยเหลือคนชาติของรัฐผู�ส�ง ท้ังบุคคลธรรมดาและองคDกรท่ีจัดต้ังข้ึน 
(ฉ) ทําหน�าท่ีโนตารีและนายทะเบียนราษฎรDและในฐานะหน�าท่ีอ่ืนท่ีคล�ายกัน และ

ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีมีลักษณะด�านปกครองบางประการ โดยมีเง่ือนไขว�า หน�าท่ีน้ันไม�ขัดกับกฎหมายและ
ข�อบังคับของรัฐผู�รับ 

(ช) พิทักษDรักษาผลประโยชนDของคนชาติของรัฐผู�ส�ง ท้ังบุคคลธรรมดาและองคDกรท่ี
จัดต้ังข้ึน ในกรณีที่มีการรับมรดกในอาณาเขตของรัฐผู�รับตามกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับ 

(ซ) พิทักษDรักษาผลประโยชนDของผู�เยาวDและบุคคลหย�อนความสามารถอ่ืนซึ่งเป2นคน
ชาติของรัฐผู�ส�ง ภายในขอบเขตท่ีได�กําหนดไว�โดยกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับ โดยเฉพาะใน
กรณีที่จําเป2นต�องมีการใช�อํานาจปกครองหรือดูแลผลประโยชนDใดในส�วนท่ีเก่ียวกับบุคคลเหล�าน้ัน 

(ฌ) เป2นตัวแทนหรือจัดให�มีผู�แทนท่ีเหมาะสมสําหรับคนชาติของรัฐผู�ส�งในศาลและ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐผู�รับ เพ่ือความมุ�งประสงคDท่ีจะให�ได�มาซึ่งมาตรการช่ัวคราวสําหรับการรักษาสิทธิ
และผลประโยชนDของคนชาติเหล�าน้ีไว�ตามกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับ ในกรณีท่ีคนชาติเหล�าน้ี
ไม�สามารถปกปXองสิทธิและผลประโยชนDของตนในเวลาอันเหมาะสมได� เพราะเหตุของการไม�อยู�หรือ
เหตุอ่ืนใด  ท้ังน้ี ข้ึนอยู�กับหลักปฏิบัติและวิธีดําเนินการท่ีใช�อยู�ในรัฐผู�รับ 

(ญ) ส�งเอกสารทางศาลและเอกสารท่ีมิใช�ทางศาลหรือปฏิบัติตามหนังสือร�องขอของ
รัฐผู�ส�งท่ีขอให�สืบพยานให�แก�ศาลของรัฐผู�ส�งตามความตกลงระหว�างประเทศท่ีใช�บังคับอยู� หรือใน
กรณีท่ีไม�มีความตกลงระหว�างประเทศเช�นว�าน้ัน โดยวิธีอ่ืนใดท่ีสอดคล�องกับกฎหมายและข�อบังคับ
ของรัฐผู�รับ 

(ด) ใช�สิทธิควบคุมดูแลและตรวจสอบเรือท่ีมีสัญชาติของรัฐผู�ส�ง และเคร่ืองบินท่ีจด
ทะเบียนในรัฐน้ัน และลูกเรือตามกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�ส�ง 

(ต) ให�ความช�วยเหลือแก�เรือและเคร่ืองบินท่ีระบุไว�ในอนุวรรค (ด) ของข�อน้ีและแก�
ลูกเรือ บันทึกการให�ถ�อยคําเก่ียวกับการเดินทางของเรือ ตรวจสอบและประทับตราเอกสารเรือ และ
ดําเนินการสืบสวนเหตุท่ีเกิดข้ึนใดในระหว�างการเดินทาง และระงับข�อพิพาทใด ๆ ระหว�างนายเรือ 
เจ�าหน�าท่ีประจําเรือ กับคนประจําเรือเท�าท่ีกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�ส�งอนุญาตให�กระทําได� 
โดยไม�เสื่อมเสียต�ออํานาจของเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�รับ 

(ถ) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนใดท่ีรัฐผู�ส�งมอบหมายให�สถานทําการทางกงสุลซึ่งกฎหมายและ
ข�อบังคับของรัฐผู�รับมิได�ห�ามไว� หรือซึ่งรัฐผู�รับไม�ได�คัดค�าน หรือตามความตกลงระหว�างประเทศท่ีใช�
บังคับอยู�ระหว�างรัฐผู�ส�งกับรัฐผู�รับ 

 
ข�อ ๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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การปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลนอกเขตกงสุล 
   

 
ในพฤติการณDพิเศษ เจ�าพนักงานกงสุลอาจปฏิบัติหน�าท่ีนอกเขตกงสุลได� โดยความ

ยินยอมของรัฐผู�รับ 
 

ข�อ ๗ 
การปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลในรัฐท่ีสาม 

   
 

หลังจากท่ีได�แจ�งให�รัฐท่ีเก่ียวข�องทราบแล�ว รัฐผู�ส�งอาจมอบหมายให�สถานทําการ
ทางกงสุลท่ีต้ังอยู�ในรัฐหน่ึงปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลในอีกรัฐหน่ึงได� เว�นแต�จะมีการคัดค�านอย�างชัดแจ�ง
โดยรัฐท่ีเก่ียวข�องรัฐใดรัฐหน่ึง 

 
ข�อ ๘ 

การปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลในนามของรัฐท่ีสาม 
   

 
เม่ือแจ�งอย�างเหมาะสมแก�รัฐผู�รับแล�ว สถานทําการทางกงสุลของรัฐผู�ส�งอาจปฏิบัติ

หน�าท่ีทางกงสุลในรัฐผู�รับในนามของรัฐท่ีสามได� เว�นแต�รัฐผู�รับน้ันจะคัดค�าน 
 

ข�อ ๙ 
ช้ันของหัวหน�าของสถานทําการทางกงสุล 

   
 

๑. หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลแบ�งออกเป2น ๔ ช้ัน กล�าวคือ 
(ก) กงสุลใหญ� 
(ข) กงสุล 
(ค) รองกงสุล 
(ง) ตัวแทนทางกงสุล 

๒. วรรค ๑ ของข�อน้ี ไม�เป2นการจํากัดสิทธิของภาคีสัญญาใดท่ีจะกําหนดตําแหน�ง
เจ�าพนักงานกงสุลนอกจากหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล 

 
ข�อ ๑๐ 

การแต�งต้ังและการยอมรับหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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๑. รัฐผู�ส�งเป2นผู�แต�งต้ังหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลและรัฐผู�รับเป2นผู�ยอมรับบุคคล
ดังกล�าวให�ปฏิบัติหน�าท่ี 

๒. ภายใต�บังคับของบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี แบบพิธีสําหรับการแต�งต้ังและการ
ยอมรับหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลน้ัน กําหนดโดยกฎหมาย ข�อบังคับและประเพณีปฏิบัติของรัฐผู�
ส�งและรัฐผู�รับตามลําดับ 

 
ข�อ ๑๑ 

สัญญาบัตรตราต้ังทางกงสุลหรือการแจ�งการแต�งต้ัง 
   

 
๑. ในการแต�งต้ังแต�ละคร้ัง รัฐผู�ส�งจะมอบเอกสารในรูปสัญญาบัตรตราต้ังหรือสารท่ี

คล�ายกันให�แก�หัวหน�าสถานทําการทางกงสุล ซึ่งรับรองตําแหน�งฐานะของหัวหน�าสถานทําการทาง
กงสุลและโดยหลักท่ัวไป จะระบุช่ือเต็ม ประเภทและช้ันของหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล เขตกงสุล 
และท่ีต้ังของสถานทําการทางกงสุล 

๒. รัฐผู�ส�งจะส�งสัญญาบัตรตราต้ังหรือสารท่ีคล�ายกันโดยผ�านวิถีทางการทูตหรือทาง
อ่ืนท่ีเหมาะสมไปยังรัฐบาลแห�งรัฐซึ่งหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลจะปฏิบัติหน�าท่ีในอาณาเขตของรัฐ
น้ัน 

๓. หากรัฐผู�รับเห็นชอบ รัฐผู�ส�งอาจส�งหนังสือแจ�งไปยังรัฐผู�รับซึ่งมีข�อความดังท่ี
กําหนดไว�ในวรรค ๑ ของข�อน้ี แทนสัญญาบัตรตราต้ังหรือสารท่ีคล�ายกันได� 

 
ข�อ ๑๒ 

อนุมัติบัตร 
   

 
๑. หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลจะได�รับการยอมรับให�เข�าปฏิบัติหน�าท่ีได�โดยการ

อนุมัติจากรัฐผู�รับ ซึ่งเรียกว�าอนุมัติบัตร การอนุมัติน้ีไม�ว�าจะเป2นในรูปใดก็ตาม 
๒. รัฐซึ่งปฏิเสธท่ีจะให�อนุมัติบัตร ไม�มีพันธะท่ีจะให�เหตุผลในการปฏิเสธเช�นว�าน้ัน

แก�รัฐผู�ส�ง 
๓. ภายใต�บังคับของบทบัญญัติของข�อ ๑๓ และ ๑๕ หัวหน�าสถานทําการทางกงสุล

จะไม�เข�ารับหน�าท่ีจนกว�าจะได�รับอนุมัติบัตรแล�ว 
 

ข�อ ๑๓ 
การยอมรับหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลเป2นการช่ัวคราว 

   
 

ในระหว�างท่ีรออนุมัติบัตร หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลอาจได�รับการยอมรับให�เข�า
ปฏิบัติหน�าท่ีเป2นการช่ัวคราว ในกรณีน้ัน บทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีจะใช�บังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ข�อ ๑๔ 
การแจ�งเจ�าหน�าท่ีในเขตกงสุล 

   
 

ในทันทีท่ีหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลได�รับการยอมรับให�เข�าปฏิบัติหน�าท่ี แม�เป2น
การช่ัวคราว รัฐผู�รับจะแจ�งเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจในเขตกงสุลทันที รัฐผู�รับจะทําให�แน�ใจด�วยว�ามี
มาตรการท่ีจําเป2นเพ่ือให�หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลสามารถปฏิบัติงานในตําแหน�งหน�าท่ีได� และ
ได�รับประโยชนDของบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี 

 
ข�อ ๑๕ 

การปฏิบัติหน�าท่ีเป2นการช่ัวคราวในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล 
   

 
๑. ถ�าหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� หรือตําแหน�งหัวหน�า

สถานทําการทางกงสุลว�างลง ผู�รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการอาจกระทําการในฐานะ
หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลเป2นการช่ัวคราว 

๒. คณะผู�แทนทางทูตของรัฐผู�ส�ง หรือหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล ถ�ารัฐน้ันไม�มี
คณะผู�แทนเช�นว�าน้ันในรัฐผู�รับ หรือเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจใดของรัฐผู�ส�ง ถ�าหัวหน�าสถานทําการทาง
กงสุลไม�สามารถกระทําได� จะแจ�งช่ือเต็มของผู�รักษาการหัวหน�าสถานทําการไปยังกระทรวงการ
ต�างประเทศของรัฐผู�รับหรือไปยังเจ�าหน�าท่ีซึ่งกระทรวงน้ันกําหนด โดยหลักการท่ัวไป การแจ�งน้ี
จะต�องกระทําล�วงหน�า รัฐผู�รับอาจยอมรับบุคคลซึ่งมิใช�ท้ังตัวแทนทางทูตหรือเจ�าพนักงานกงสุลให�
เป2นผู�รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการได�  ท้ังน้ี ข้ึนอยู�กับความยินยอมของรัฐผู�รับ 

๓. เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจของรัฐผู�รับจะให�ความช�วยเหลือและความคุ�มครองแก�ผู�รักษา
การในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการ ในขณะท่ีผู�รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการรักษาการ
หัวหน�าสถานทําการอยู�น้ัน บทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีจะใช�กับบุคคลผู�น้ันบนพ้ืนฐานเดียวกันกับ
หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลท่ีเก่ียวข�อง  อย�างไรก็ดี รัฐผู�รับไม�มีพันธะท่ีจะให�แก�ผู�รักษาการใน
ตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการซึ่งความสะดวก เอกสิทธิ หรือความคุ�มกันใดท่ีหัวหน�าสถานทําการทาง
กงสุลได�อุปโภคภายใต�เง่ือนไขต�าง ๆ ซึ่งผู�รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการน้ันมีไม�ครบถ�วน 

๔. ในกรณีท่ีอ�างถึงในวรรค ๑ ของข�อน้ี เม่ือสมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีทางทูตของ
คณะผู�แทนทางทูตของรัฐผู�ส�งในรัฐผู�รับได�รับการแต�งต้ังโดยรัฐผู�ส�งให�เป2นผู�รักษาการในตําแหน�ง
หัวหน�าสถานทําการ บุคคลผู�น้ันจะคงได�อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันทางทูตต�อไป ถ�ารัฐผู�รับไม�
คัดค�าน 

 
ข�อ ๑๖ 

อาวุโสระหว�างหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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๑. หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลจะมีลําดับในแต�ละช้ันตามวันของการให�อนุมัติ
บัตร 

๒. อย�างไรก็ดี ถ�าหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลได�รับการยอมรับให�ปฏิบัติหน�าท่ีเป2น
การช่ัวคราวก�อนได�รับอนุมัติบัตร อาวุโสของหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลน้ันจะกําหนดตามวันของ
การยอมรับช่ัวคราวน้ัน อาวุโสน้ีจะคงไว�หลังจากการให�อนุมัติบัตร 

๓. ลําดับอาวุโสระหว�างหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลสองคนหรือมากกว�า ซึ่งได�รับ
อนุมัติบัตรหรือการยอมรับช่ัวคราวในวันเดียวกัน จะกําหนดตามวันท่ีย่ืนสัญญาบัตรตราต้ัง หรือสารท่ี
คล�ายกัน หรือการแจ�งท่ีอ�างถึงในวรรค ๓ ของข�อ ๑๑ ต�อรัฐผู�รับ 

๔. ผู�รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการจะมีลําดับอยู�หลังหัวหน�าสถานทํา
การทางกงสุลท้ังปวง และในระหว�างกันเองแล�ว ผู�รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการจะมีลําดับ
ตามวันท่ีเข�ารับหน�าท่ีในฐานะผู�รักษาการในตําแหน�งหัวหน�าสถานทําการดังท่ีได�ระบุไว�ในการแจ�งซึ่ง
กระทําตามวรรค ๒ ของข�อ ๑๕ 

๕. เจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิซึ่งเป2นหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล จะมีลําดับใน
แต�ละช้ันหลังหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลอาชีพ ตามลําดับและตามหลักเกณฑDท่ีได�กําหนดไว�ใน
วรรคก�อน 

๖. หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลจะมีอาวุโสสูงกว�าเจ�าพนักงานกงสุลซึ่งไม�มีสถานะ
น้ัน 

 
ข�อ ๑๗ 

การปฏิบัติหน�าท่ีทางทูตโดยเจ�าพนักงานกงสุล 
   

 
๑. ในรัฐท่ีรัฐผู�ส�งไม�มีคณะผู�แทนทางทูต และไม�มีคณะผู�แทนทางทูตของรัฐท่ีสาม

เป2นผู�แทนอยู� เจ�าพนักงานกงสุลอาจได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีทางทูตได�ด�วยความยินยอมของ
รัฐผู�รับ และไม�กระทบกระเทือนต�อสถานะทางกงสุลของบุคคลน้ัน การปฏิบัติหน�าท่ีเช�นว�าน้ันโดยเจ�า
พนักงานกงสุลจะไม�เป2นการให�สิทธิใดแก�เจ�าพนักงานกงสุลน้ันท่ีจะเรียกร�องเอกสิทธิและความคุ�มกัน
ทางทูต 

๒. หลังจากท่ีได�แจ�งรัฐผู�รับแล�ว เจ�าพนักงานกงสุลอาจกระทําการเป2นผู�แทนของรัฐ
ผู�ส�งในองคDการระหว�างรัฐบาลใดก็ได� เม่ือกระทําการเช�นน้ัน บุคคลดังกล�าวจะมีสิทธิท่ีจะได�อุปโภค
เอกสิทธิและความคุ�มกันใดท่ีได�ประสาทให�แก�ผู�แทนเช�นว�าโดยกฎหมายจารีตประเพณีระหว�าง
ประเทศ หรือโดยความตกลงระหว�างประเทศ  อย�างไรก็ดี ในส�วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีทาง
กงสุลใดโดยบุคคลน้ัน บุคคลน้ันจะไม�มีสิทธิท่ีจะได�รับความคุ�มกันจากเขตอํานาจเกินกว�าความคุ�มกัน
ซึ่งเจ�าพนักงานกงสุลมีสิทธิที่จะได�รับตามอนุสัญญาน้ี 

 
ข�อ ๑๘ 

การแต�งต้ังบุคคลคนเดียวกันเป2นเจ�าพนักงานกงสุลโดยรัฐสองรัฐหรือมากกว�า 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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โดยความยินยอมของรัฐผู�รับ รัฐสองรัฐหรือมากกว�าอาจแต�งต้ังบุคคลคนเดียวกัน
เป2นเจ�าพนักงานกงสุลในรัฐน้ันได� 

 
ข�อ ๑๙ 

การแต�งต้ังสมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีกงสุล 
   

 
๑. ภายใต�บังคับของบทบัญญัติของข�อ ๒๐ ๒๒ และ ๒๓ รัฐผู�ส�งอาจแต�งต้ังสมาชิก

ในคณะเจ�าหน�าท่ีกงสุลได�โดยเสรี 
๒. รัฐผู�ส�งจะแจ�งช่ือเต็ม ประเภทและช้ันของเจ�าพนักงานกงสุลท้ังปวง นอกจาก

หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลไปยังรัฐผู�รับ โดยให�มีเวลาเพียงพอท่ีจะให�รัฐผู�รับใช�สิทธิตามวรรค ๓ 
ของข�อ ๒๓ ได� ถ�ารัฐผู�รับประสงคDเช�นน้ัน 

๓. หากกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�ส�งกําหนดไว� รัฐผู�ส�งอาจขอให�รัฐผู�รับให�
อนุมัติบัตรแก�เจ�าพนักงานกงสุล นอกเหนือจากหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล 

๔. หากกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับกําหนดไว� รัฐผู�รับอาจให�อนุมัติบัตรแก�เจ�า
พนักงานกงสุล นอกเหนือจากหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล 

 
ข�อ ๒๐ 

ขนาดของคณะเจ�าหน�าท่ีกงสุล 
   

 
เม่ือไม�มีความตกลงอย�างชัดแจ�งในเร่ืองขนาดของคณะเจ�าหน�าท่ีกงสุล รัฐผู�รับอาจ

กําหนดให�รักษาขนาดของคณะเจ�าหน�าท่ีไว�ภายในขอบเขตท่ีพิจารณาเห็นว�าสมเหตุผลและปกติ โดย
คํานึงถึงพฤติการณDและสภาวะในเขตกงสุลและความจําเป2นของสถานทําการทางกงสุลแห�งน้ัน
โดยเฉพาะ 

 
ข�อ ๒๑ 

อาวุโสระหว�างเจ�าพนักงานกงสุลของสถานทําการทางกงสุล 
   

 
คณะผู�แทนทางทูตของรัฐผู�ส�ง หรือถ�ารัฐน้ันไม�มีคณะผู�แทนเช�นว�าในรัฐผู�รับ หัวหน�า

สถานทําการทางกงสุลจะแจ�งลําดับอาวุโสระหว�างเจ�าพนักงานกงสุลของสถานทําการทางกงสุลและ
การเปลี่ยนแปลงใดของลําดับอาวุโสน้ันไปยังกระทรวงการต�างประเทศของรัฐผู� รับ หรือไปยัง
เจ�าหน�าท่ีซึ่งกระทรวงน้ันกําหนด 

 
ข�อ ๒๒ 

สัญชาติของเจ�าพนักงานกงสุล 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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๑. ในหลักการ เจ�าพนักงานกงสุลควรมีสัญชาติของรัฐผู�ส�ง 
๒. เจ�าพนักงานกงสุลน้ันไม�อาจแต�งต้ังจากบรรดาบุคคลซึ่งมีสัญชาติของรัฐผู�รับ เว�น

แต�ด�วยความยินยอมอย�างชัดแจ�งของรัฐน้ันซึ่งอาจเพิกถอนในเวลาใดก็ได� 
๓. รัฐผู�รับอาจสงวนสิทธิเช�นเดียวกันน้ีในเร่ืองเก่ียวกับคนชาติของรัฐท่ีสามซึ่งมิได�

เป2นคนชาติของรัฐผู�ส�งด�วย 
 

ข�อ ๒๓ 
บุคคลท่ีถูกประกาศว�าไม�พึงปรารถนา 

   
 

๑. รัฐผู�รับอาจแจ�งรัฐผู�ส�งในเวลาใดก็ได�ว�า เจ�าพนักงานกงสุลเป2นบุคคลท่ีไม�พึง
ปรารถนาหรือว�าสมาชิกอ่ืนใดในคณะเจ�าหน�าท่ีกงสุลเป2นท่ีไม�พึงยอมรับได� ในกรณีน้ัน รัฐผู�ส�งจะต�อง
เรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องน้ันกลับหรือให�ยุติหน�าท่ีของผู�น้ันในสถานทําการทางกงสุล แล�วแต�กรณี 

๒. ถ�ารัฐผู�ส�งปฏิเสธหรือไม�ปฏิบัติตามข�อผูกพันภายใต�วรรค ๑ ของข�อน้ีภายใน
ระยะเวลาอันสมควร รัฐผู�รับอาจเพิกถอนอนุมัติบัตรจากบุคคลท่ีเก่ียวข�องน้ันหรือเลิกถือว�าบุคคลน้ัน
เป2นสมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีกงสุล แล�วแต�กรณี 

๓. บุคคลซึ่งได�รับแต�งต้ังเป2นสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลอาจถูกประกาศว�าเป2น
ท่ีไม�พึงยอมรับได� ก�อนท่ีจะมาถึงอาณาเขตของรัฐผู�รับ หรือถ�าอยู�ในรัฐผู�รับแล�ว ก�อนเข�ารับหน�าท่ีกับ
สถานทําการทางกงสุล ในกรณีเช�นว�าน้ัน รัฐผู�ส�งจะต�องเพิกถอนการแต�งต้ังบุคคลน้ัน 

๔. ในกรณีท่ีได�ระบุไว�ในวรรค ๑ และ ๓ ของข�อน้ี รัฐผู�รับไม�มีพันธะท่ีจะให�เหตุผล
ในการวินิจฉัยแก�รัฐผู�ส�ง 

 
ข�อ ๒๔ 

การแจ�งรัฐผู�รบัถึงการแต�งต้ัง การมาถึง และการเดินทางออกไป 
   

 
๑. กระทรวงการต�างประเทศของรัฐผู�รับหรือเจ�าหน�าท่ีซึ่งกระทรวงน้ันกําหนด 

จะต�องได�รับการแจ�งถึง 
(ก) การแต�งต้ังสมาชิกในสถานทําการทางกงสุล การมาถึงหลังจากการแต�งต้ังมา

ประจําสถานทําการทางกงสุล การเดินทางออกไปคร้ังสุดท�าย หรือการสิ้นสุดหน�าท่ีของบุคคลน้ัน และ
การเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดอันกระทบกระเทือนสถานะของบุคคลน้ัน ซึ่งอาจเกิดข้ึนในระหว�างท่ีบุคคลน้ัน
ทํางานอยู�กับสถานทําการทางกงสุลน้ัน 

(ข) การมาถึงและการเดินทางออกไปคร้ังสุดท�ายของบุคคลในครอบครัวของ
สมาชิกในสถานทําการทางกงสุล ซึ่งประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าว และในกรณีท่ี
เหมาะสม การท่ีบุคคลใดกลายเป2นหรือยุติการเป2นสมาชิกในครอบครัวเช�นว�าน้ัน 

(ค) การมาถึงและการเดินทางออกไปคร้ังสุดท�ายของสมาชิกในคณะคนรับใช�
ส�วนตัว และในกรณีที่เหมาะสม การสิ้นสุดลงของบริการเช�นว�าน้ันของสมาชิกเหล�าน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(ง) การว�าจ�างและการเลิกจ�างบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู�ในรัฐผู�รับเป2นสมาชิกในสถานทํา
การทางกงสุล หรือสมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัวซึ่งมีสิทธิที่จะได�รับเอกสิทธิและความคุ�มกัน 

๒. เม่ือกระทําได� จะแจ�งล�วงหน�าถึงการมาถึงและการเดินทางออกไปคร้ังสุดท�าย
ด�วย 

 
ตอน ๒ 

การสิ้นสุดหน�าท่ีทางกงสุล 
   

 
ข�อ ๒๕ 

การสิ้นสุดหน�าท่ีของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุล 
   

 
นอกจากประการอ่ืนแล�ว หน�าท่ีของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลจะสิ้นสุดลง 
(ก) เม่ือรัฐผู�ส�งได�แจ�งรัฐผู�รับว�า หน�าท่ีของบุคคลดังกล�าวได�สิ้นสุดลงแล�ว 
(ข) เม่ือมีการเพิกถอนอนุมัติบัตร 
(ค) เม่ือรัฐผู�รับได�แจ�งรัฐผู�ส�งว�า รัฐผู�รับได�เลิกถือว�าบุคคลน้ันเป2นสมาชิกในคณะ

เจ�าหน�าท่ีกงสุล 
 

ข�อ ๒๖ 
การเดินทางออกจากอาณาเขตของรัฐผู�รับ 

   
 

แม�ในกรณีการขัดกันด�วยอาวุธ รัฐผู�รับจะให�เวลาและความสะดวกตามท่ีจําเป2นแก�
สมาชิกในสถานทําการทางกงสุลและสมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัว นอกเหนือไปจากคนชาติของรัฐ
ผู�รับ และสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าว โดยไม�คํานึงถึง
สัญชาติของบุคคลเหล�าน้ัน เพ่ือให�บุคคลเหล�าน้ันสามารถตระเตรียมการเดินทางออกไป และจากไป
ได�โดยเร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะเป2นไปได�ภายหลังการสิ้นสุดหน�าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวข�องน้ัน โดยเฉพาะในกรณี
จําเป2น รัฐผู�รับจะจัดพาหนะให�สําหรับการขนส�งท่ีจําเป2นสําหรับตัวบุคคลและทรัพยDสินของบุคคล
เหล�าน้ัน นอกเหนือจากทรัพยDสินท่ีได�มาในรัฐผู�รับเป2นทรัพยDสินท่ีห�ามส�งออกในเวลาท่ีเดินทางออกไป 

 
ข�อ ๒๗ 

การคุ�มครองสถานท่ีและบรรณสารทางกงสุล และ 
ผลประโยชนDของรัฐผู�ส�งในพฤติการณDพิเศษ 

   
 

๑. ในกรณีที่มีการตัดความสัมพันธDทางกงสุลระหว�างรัฐสองรัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(ก) แม�ในกรณีการขัดกันด�วยอาวุธ รัฐผู�รับจะต�องเคารพและคุ�มครองสถานท่ีทาง
กงสุล รวมท้ังทรัพยDสินของสถานทําการทางกงสุลและบรรณสารทางกงสุล 

(ข) รัฐผู�ส�งอาจมอบหมายการพิทักษDสถานท่ีทางกงสุล รวมท้ังทรัพยDสินซึ่งมีอยู�ใน
น้ันและบรรณสารทางกงสุลแก�รัฐท่ีสามซึ่งเป2นท่ียอมรับของรัฐผู�รับ 

(ค) รัฐผู�ส�งอาจมอบหมายการคุ�มครองผลประโยชนDของตนและของคนชาติของ
ตนแก�รัฐท่ีสามซึ่งเป2นท่ียอมรับของรัฐผู�รับ 

๒. ในกรณีท่ีมีการปNดสถานทําการทางกงสุลเป2นการช่ัวคราวหรือถาวร ให�นํา
บทบัญญัติของอนุวรรค (ก) ของวรรค ๑ ของข�อน้ีมาใช� และ 

(ก) รัฐผู�ส�งแม�จะไม�มีคณะผู�แทนทางทูตแทนตนอยู�ในรัฐผู�รับ ถ�ามีสถานทําการ
ทางกงสุลอีกแห�งหน่ึงอยู�ในอาณาเขตของรัฐน้ัน สถานทําการทางกงสุลน้ันอาจได�รับมอบหมายให�
พิทักษDสถานท่ีของสถานทําการทางกงสุลท่ีได�ปNดลง รวมท้ังทรัพยDสินท่ีมีอยู�ในน้ันและบรรณสารทางกง
สุล และอาจได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลในเขตของสถานทําการทางกงสุลน้ันด�วยความ
ยินยอมของรัฐผู�รับ หรือ 

(ข) ถ�ารัฐผู�ส�งไม�มีคณะผู�แทนทางทูตและสถานทําการทางกงสุลอ่ืนในรัฐผู�รับ ให�
นําบทบัญญัติของอนุวรรค (ข) และ (ค) ของวรรค ๑ ของข�อน้ีมาใช� 

 
หมวด ๒ 

ความสะดวก เอกสิทธิและความคุ�มกันเก่ียวกับสถานทําการทางกงสุล 
เจ�าพนักงานกงสุลอาชีพ และบุคคลอ่ืนในสถานทําการทางกงสุล 

   
 

ตอน ๑ 
ความสะดวก เอกสิทธิและความคุ�มกันเก่ียวกับสถานทําการทางกงสุล 

   
 

ข�อ ๒๘ 
ความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานของสถานทําการทางกงสุล 

   
 

รัฐผู�รับจะอํานวยความสะดวกอย�างเต็มท่ีสําหรับการปฏิบัติหน�าท่ีของสถานทําการ
ทางกงสุล 

 
ข�อ ๒๙ 

การใช�ธงชาติและตราประจําชาติ 
   

 
๑. รัฐผู�ส�งจะมีสิทธิใช�ธงชาติและตราประจําชาติของตนในรัฐผู�รับตามบทบัญญัติของ

ข�อน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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๒. การชักธงชาติและการแสดงตราประจําชาติของรัฐผู�ส�งอาจกระทําบนอาคารซึ่ง
สถานทําการทางกงสุลครอบครองอยู� ท่ีประตูทางเข�าของอาคารน้ัน ท่ีอยู�ของหัวหน�าสถานทําการทาง
กงสุล และท่ีพาหนะของหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลเม่ือใช�ในราชการ 

๓. การใช�สิทธิท่ีได�ให�โดยข�อน้ี จะต�องคํานึงถึงกฎหมาย ข�อบังคับ และประเพณี
ปฏิบัติของรัฐผู�รับ 

 
ข�อ ๓๐ 
สถานท่ี 

   
 

๑. รัฐผู�รับจะอํานวยความสะดวกในการได�มาของรัฐผู�ส�งในอาณาเขตของรัฐผู�รับตาม
กฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับ ซึ่งสถานท่ีท่ีจําเป2นสําหรับสถานทําการทางกงสุลของรัฐผู�ส�ง หรือ
ช�วยเหลือรัฐผู�ส�งในการได�สถานท่ีโดยวิธีอ่ืน 

๒. เม่ือจําเป2น รัฐผู�รับจะช�วยเหลือสถานทําการทางกงสุล ในการได�ท่ีอยู�ท่ีเหมาะสม
สําหรับสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลด�วย 

 
ข�อ ๓๑ 

ความละเมิดมิได�ของสถานท่ีทางกงสุล 
   

 
๑. สถานท่ีทางกงสุลจะถูกละเมิดมิได�เท�าท่ีกําหนดไว�ในข�อน้ี 
๒. เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�รับจะไม�เข�าไปในส�วนใดของสถานท่ีทางกงสุล ซึ่งใช�เพ่ือความ

มุ�งประสงคDในการปฏิบัติงานของสถานทําการทางกงสุลเฉพาะ เว�นแต�ด�วยความยินยอมของหัวหน�า
สถานทําการทางกงสุลหรือผู�ท่ีหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลมอบหมาย หรือหัวหน�าคณะผู�แทนทาง
ทูตของรัฐผู�ส�ง  อย�างไรก็ดี ในกรณีเพลิงไหม�หรือวินาศภัยอ่ืนท่ีจําต�องกระทําการปXองกันโดยพลัน อาจ
ถือว�าได�รับความยินยอมของหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลแล�ว 

๓. ภายใต�บังคับของบทบัญญัติของวรรค ๒ ของข�อน้ี รัฐผู�รับมีหน�าท่ีพิเศษท่ีจะ
ดําเนินการท้ังปวงท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ�มครองสถานท่ีทางกงสุลจากการบุกรุก หรือความเสียหายใด และ
เพ่ือปXองกันการรบกวนต�อความสงบของสถานทําการทางกงสุล หรือการทําให�เสื่อมเสียศักด์ิศรีของ
สถานทําการทางกงสุล 

๔. สถานท่ีทางกงสุลและเคร่ืองเรือน ทรัพยDสินและพาหนะของสถานทําการทาง
กงสุลจะได�รับความคุ�มกันจากการเรียกเกณฑDไม�ว�าในรูปใดเพ่ือความมุ�งประสงคDในการปXองกัน
ประเทศหรือสาธารณูปโภค หากจําเป2นต�องมีการเวนคืนเพ่ือความมุ�งประสงคDเช�นว�าน้ัน จะต�อง
ดําเนินการท้ังปวงท่ีเป2นไปได�เพ่ือหลีกเลี่ยงการขัดขวางการปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุล และจะต�องจ�ายค�า
ทดแทนท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลแก�รัฐผู�ส�งโดยพลัน 

 
ข�อ ๓๒ 

การยกเว�นจากการเก็บภาษีของสถานท่ีทางกงสุล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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๑. สถานท่ีทางกงสุลและท่ีอยู�ของหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลอาชีพ ซึ่งรัฐผู�ส�ง
หรือบุคคลใดท่ีกระทําการในนามของรัฐผู�ส�งเป2นเจ�าของหรือผู�เช�า จะได�รับยกเว�นจากภาษีอากรท้ัง
ปวงของชาติ ท�องถ่ิน หรือเทศบาล นอกจากท่ีเป2นการชําระค�าบริการท่ีได�ให�โดยเฉพาะ 

๒. การยกเว�นจากการเก็บภาษีท่ีอ�างถึงในวรรค ๑ ของข�อน้ี จะไม�นํามาใช�กับภาษี
อากรเช�นว�าน้ัน หากผู�ท่ีได�ทําสัญญากับรัฐผู�ส�งหรือกับบุคคลท่ีกระทําการในนามของรัฐผู�ส�งจะต�อง
ชําระภาษีอากรน้ันตามกฎหมายของรัฐผู�รับ 

 
ข�อ ๓๓ 

ความละเมิดมิได�ของบรรณสารและเอกสารทางกงสุล 
   

 
บรรณสารและเอกสารทางกงสุลจะถูกละเมิดมิได�ตลอดเวลา และไม�ว�าจะอยู� ณ ท่ีใด 

 
ข�อ ๓๔ 

เสรีภาพในการเดินทาง 
   

 
ภายใต�บังคับของกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับเก่ียวกับการเข�าไปในเขตซึ่งเป2น

ท่ีหวงห�ามหรือท่ีควบคุมด�วยเหตุผลของความม่ันคงแห�งชาติ รัฐผู�รับจะประกันเสรีภาพในการเดินทาง
ในอาณาเขตของตนแก�สมาชิกท้ังปวงในสถานทําการทางกงสุล 

 
ข�อ ๓๕ 

เสรีภาพในการสื่อสาร 
   

 
๑. รัฐผู�รับจะอนุญาตและคุ�มครองเสรีภาพในการสื่อสารของสถานทําการทางกงสุล

เพ่ือความมุ�งประสงคDในราชการท้ังปวง ในการติดต�อกับรัฐบาล คณะผู�แทนทางทูต และสถานทําการ
ทางกงสุลอ่ืนของรัฐผู�ส�งไม�ว�าต้ังอยู�ที่ใด สถานทําการทางกงสุลอาจใช�วิธีการท่ีเหมาะสมท้ังปวง รวมท้ัง
ผู�ถือสารทางทูตหรือกงสุล ถุงทางทูตหรือกงสุล และข�อความเป2นรหัสหรือกุญแจรหัส  อย�างไรก็ดี 
สถานทําการทางกงสุลอาจติดต้ังและใช�เคร่ืองส�งวิทยุได�ด�วยความยินยอมของรัฐผู�รับเท�าน้ัน 

๒. หนังสือติดต�อทางราชการของสถานทําการทางกงสุลจะถูกละเมิดมิได� หนังสือ
ติดต�อทางราชการหมายถึง หนังสือติดต�อท้ังปวงเก่ียวกับสถานทําการทางกงสุล และหน�าท่ีของสถาน
ทําการทางกงสุล 

๓. ถุงทางกงสุลจะไม�ถูกเปNดหรือถูกกักไว�  อย�างไรก็ตาม ถ�าเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจของ
รัฐผู�รับมีเหตุผลอันหนักแน�นท่ีเช่ือได�ว�า ถุงน้ันบรรจุสิ่งใดนอกเหนือจากหนังสือติดต�อ เอกสาร หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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สิ่งของตามวรรค ๔ ของข�อน้ี เจ�าหน�าท่ีเหล�าน้ันอาจร�องขอให�ผู�แทนท่ีได�รับมอบอํานาจของรัฐผู�ส�งเปNด
ถุงน้ันต�อหน�าตน ถ�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ส�งปฏิเสธการร�องขอน้ี ถุงน้ันจะถูกส�งกลับไปยังต�นทาง 

๔. หีบห�อท่ีประกอบเป2นถุงทางกงสุลจะต�องมีเคร่ืองหมายภายนอกท่ีเห็นได�แสดง
สถานะของถุงทางกงสุล และอาจบรรจุหนังสือติดต�อทางราชการและเอกสาร หรือสิ่งของซึ่งมุ�งใช�
ในทางราชการโดยเฉพาะเท�าน้ัน 

๕. ผู�ถือสารทางกงสุลจะได�รับเอกสารราชการแสดงสถานะของตนและจํานวนหีบห�อ
ท่ีประกอบเป2นถุงทางกงสุล เว�นแต�ด�วยความยินยอมของรัฐผู�รับผู�ถือสารทางกงสุลจะต�องไม�เป2นท้ังคน
ชาติของรัฐผู�รับ หรือ เว�นแต�จะเป2นคนชาติของรัฐผู�ส�ง ไม�เป2นผู�มีถ่ินท่ีอยู�ถาวรในรัฐผู�รับ ในการปฏิบัติ
หน�าท่ีของตน ผู�ถือสารทางกงสุลจะได�รับความคุ�มครองจากรัฐผู�รับ ผู�ถือสารทางกงสุลจะอุปโภคความ
ละเมิดมิได�ในตัวบุคคล และจะต�องไม�ถูกจับกุมหรือกักขังในลักษณะใด 

๖. รัฐผู�ส�ง คณะผู�แทนทางฑูตและสถานทําการทางกงสุลอาจแต�งต้ังผู�ถือสารทางกง
สุลเฉพาะกรณีได� ในกรณีเช�นว�าน้ี ให�นําบทบัญญัติของวรรค ๕ ของข�อน้ีมาใช�ด�วย เว�นแต�ความคุ�มกัน
ท่ีระบุไว�ในวรรคน้ันจะสิ้นสุดลงเม่ือผู�ถือสารเช�นว�าน้ันได�ส�งถุงทางกงสุลในความรับผิดชอบให�แก�ผู�รับ
แล�ว 

๗. ถุงทางกงสุลอาจถูกมอบหมายให�กับผู�บังคับการของเรือหรือเคร่ืองบินพาณิชยDซึ่ง
มีกําหนดการถึงท�าเข�าเมืองท่ีได�รับอนุญาต ผู�บังคับการของเรือหรือเคร่ืองบินพาณิชยDน้ันจะได�รับ
เอกสารราชการแสดงจํานวนหีบห�อท่ีประกอบเป2นถุงทางกงสุล แต�ไม�ให�ถือว�าผู�บังคับการของเรือหรือ
เคร่ืองบินพาณิชยDเป2นผู�ถือสารทางกงสุล สถานทําการทางกงสุลอาจส�งสมาชิกในสถานทําการทาง
กงสุลคนหน่ึงไปรับมอบถุงทางกงสุลโดยตรงและอย�างเสรีจากผู�บังคับการของเรือหรือเคร่ืองบินน้ัน 
โดยการตกลงกับเจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินท่ีเหมาะสม 

 
ข�อ ๓๖ 

การสื่อสารและการติดต�อกับคนชาติของรัฐผู�ส�ง 
   

 
๑. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก�การปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลในส�วนเก่ียวกับคนชาติของ

รัฐผู�ส�ง 
(ก) เจ�าพนักงานกงสุลจะมีเสรีภาพท่ีจะสื่อสารและเข�าถึงคนชาติของรัฐผู�ส�ง คน

ชาติของรัฐผู�ส�งจะมีเสรีภาพเช�นเดียวกันในส�วนท่ีเก่ียวกับการสื่อสารและการเข�าถึงเจ�าพนักงานกงสุล
ของรัฐผู�ส�ง 

(ข) ถ�าคนชาติของรัฐผู�ส�งร�องขอ เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจของรัฐผู�รับจะต�องแจ�งให�
สถานทําการทางกงสุลของรัฐผู�ส�งทราบโดยไม�ชักช�า ถ�าคนชาติของรัฐน้ันถูกจับกุม หรือถูกขังไว�ใน
เรือนจํา หรือถูกควบคุมตัวระหว�างการดําเนินคดี หรือถูกกักขังในลักษณะอ่ืนใดภายในเขตกงสุล การ
สื่อสารใดท่ีมีถึงสถานทําการทางกงสุลโดยบุคคลท่ีถูกจับกุมท่ีอยู�ในเรือนจํา ท่ีถูกควบคุม หรือท่ีถูก
กักขังน้ัน เจ�าหน�าท่ีดังกล�าวจะต�องส�งต�อไปโดยไม�ชักช�าด�วย เจ�าหน�าท่ีดังกล�าวจะต�องแจ�งให�บุคคลท่ี
เก่ียวข�องทราบโดยไม�ชักช�าถึงสิทธิของบุคคลผู�น้ันตามอนุวรรคน้ี 

(ค) เจ�าพนักงานกงสุลมีสิทธิเข�าเย่ียมคนชาติของรัฐผู�ส�งซึ่งอยู�ในเรือนจํา ถูก
ควบคุมหรือถูกกักขัง สนทนาและติดต�อทางหนังสือกับคนชาติดังกล�าว และจัดให�มีผู�แทนทาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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กฎหมายของบุคคลเช�นว�าน้ี เจ�าพนักงานกงสุลมีสิทธิเข�าเย่ียมคนชาติของรัฐผู�ส�งคนใดซึ่งอยู�ในเรือนจํา 
ถูกควบคุม หรือถูกกักขังในเขตของตนตามคําพิพากษาของศาลด�วย  อย�างไรก็ตาม เจ�าพนักงานกงสุล
ต�องงดเว�นการดําเนินการแทนคนชาติซึ่งอยู�ในเรือนจํา ถูกควบคุม หรือถูกกักขัง ถ�าคนชาติผู�น้ัน
คัดค�านการกระทําเช�นว�าน้ันโดยชัดแจ�ง 

๒. สิทธิท่ีอ�างถึงในวรรค ๑ ของข�อน้ี จะต�องใช�ให�สอดคล�องกับกฎหมายและ
ข�อบังคับของรัฐผู�รับ ภายใต�เง่ือนไขว�ากฎหมายและข�อบังคับดังกล�าวต�องให�ผลอย�างเต็มท่ีต�อความมุ�ง
ประสงคDที่ได�มุ�งประสาทสิทธิไว�ตามข�อน้ี 

 
ข�อ ๓๗ 

การแจ�งในกรณีตาย แต�งต้ังผู�ปกครอง หรือผู�ดูแลผลประโยชนD 
เรืออับปาง และอุบัติเหตุทางอากาศ 

   
 

หากเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจของรัฐผู�รับมีข�าวท่ีเก่ียวข�อง เจ�าหน�าท่ีเช�นว�าน้ันมีหน�าท่ี 
(ก) แจ�งสถานทําการทางกงสุลในเขตท่ีการตายได�เกิดข้ึนโดยไม�ชักช�าในกรณีคนชาติ

ของรัฐผู�ส�งตาย 
(ข) แจ�งสถานทําการทางกงสุลท่ีมีอํานาจโดยไม�ชักช�าถึงกรณีใดท่ีปรากฏว�าการ

แต�งต้ังผู�ปกครองหรือผู� ดูแลผลประโยชนDจะเป2นประโยชนDแก�ผู� เยาวDหรือบุคคลอ่ืนท่ีหย�อน
ความสามารถ ซึ่งเป2นคนชาติของรัฐผู�ส�ง  อย�างไรก็ดี การแจ�งเช�นว�าน้ีจะไม�เสื่อมเสียต�อการใช�
กฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับเก่ียวกับการแต�งต้ังเช�นว�าน้ัน 

(ค) แจ�งสถานทําการทางกงสุลท่ีอยู�ใกล�กับสถานท่ีเกิดเหตุท่ีสุดโดยไม�ชักช�า ถ�าเรือท่ี
มีสัญชาติของรัฐผู�ส�งอับปางหรือเกยต้ืนในทะเลอาณาเขตหรือน�านนํ้าภายในของรัฐผู�รับ หรือถ�า
เคร่ืองบินท่ีจดทะเบียนในรัฐผู�ส�งประสบอุบัติเหตุในอาณาเขตของรัฐผู�รับ 

 
ข�อ ๓๘ 

การสื่อสารกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�รับ 
   

 
ในการปฏิบัติหน�าท่ี เจ�าพนักงานกงสุลอาจติดต�อกับ 
(ก) เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินผู�มีอํานาจของเขตกงสุล 
(ข) เจ�าหน�าท่ีส�วนกลางผู�มีอํานาจของรัฐผู�รับ ถ�าและเท�าท่ีกฎหมาย ข�อบังคับ และ

ประเพณีปฏิบัติของรัฐผู�รับ หรือความตกลงระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข�องอนุญาตให�กระทําได� 
 

ข�อ ๓๙ 
ค�าธรรมเนียมและค�าบริการทางกงสุล 
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๑. ในอาณาเขตของรัฐผู�รับ สถานทําการทางกงสุลอาจเรียกเก็บค�าธรรมเนียมและ
ค�าบริการสําหรับการกระทําทางกงสุล ตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�ส�ง 

๒. เงินท่ีเก็บได�ในรูปค�าธรรมเนียม และค�าบริการท่ีอ�างถึงในวรรค ๑ ของข�อน้ี และ
ใบรับเงินค�าธรรมเนียมหรือค�าบริการเช�นว�าน้ัน จะได�รับยกเว�นจากภาษีอากรท้ังปวงในรัฐผู�รับ 

 
ตอน ๒ 

ความสะดวก เอกสิทธิและความคุ�มกันเก่ียวกับเจ�าพนักงานกงสุลอาชีพ 
และสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลอ่ืน 

   
 

ข�อ ๔๐ 
การคุ�มครองเจ�าพนักงานกงสุล 

   
 

รัฐผู�รับจะปฏิบัติต�อเจ�าพนักงานกงสุลด�วยความเคารพตามควร และจะดําเนินการท่ี
เหมาะสมท้ังปวงเพ่ือปXองกันการประทุษร�ายใดต�อตัวบุคคล เสรีภาพ หรือศักด์ิศรีของเจ�าพนักงาน
ดังกล�าว 

 
ข�อ ๔๑ 

ความละเมิดมิได�ในตัวบุคคลของเจ�าพนักงานกงสุล 
   

 
๑. เจ�าพนักงานกงสุลจะต�องไม�ถูกจับกุมหรือกักขังในระหว�างการดําเนินคดี เว�นแต�

ในกรณีอาชญากรรมท่ีร�ายแรง และตามคําวินิจฉัยของเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจในกระบวนการยุติธรรม 
๒. เว�นแต�ในกรณีท่ีระบุไว�ในวรรค ๑ ของข�อน้ี เจ�าพนักงานกงสุลจะไม�ถูกขังไว�ใน

เรือนจํา หรือถูกจํากัดเสรีภาพส�วนบุคคลในลักษณะใด เว�นแต�เป2นการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลท่ี
มีผลถึงท่ีสุดแล�ว 

๓. ถ�ามีการดําเนินคดีอาญาต�อเจ�าพนักงานกงสุล เจ�าพนักงานกงสุลน้ันต�องปรากฏ
ตัวต�อหน�าเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจ  อย�างไรก็ตาม การดําเนินคดีจะต�องกระทําด�วยความเคารพตามท่ีเจ�า
พนักงานกงสุลน้ันพึงได�รับโดยเหตุแห�งตําแหน�งทางราชการของเจ�าพนักงานดังกล�าว เว�นแต�ในกรณีท่ี
ระบุไว�ในวรรค ๑ ของข�อน้ี จะต�องกระทําในลักษณะท่ีจะขัดขวางการปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลให�น�อย
ท่ีสุดเท�าท่ีจะเป2นไปได� ในพฤติการณDท่ีกล�าวในวรรค ๑ ของข�อน้ี เม่ือมีความจําเป2นท่ีจะต�องกักขังเจ�า
พนักงานกงสุล การดําเนินคดีต�อเจ�าพนักงานกงสุลจะต�องกระทําโดยใช�เวลาน�อยท่ีสุด 

 
ข�อ ๔๒ 

การแจ�งการจับกุม กักขัง หรือการดําเนินคดี 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ในกรณีที่มีการจับกุมหรือกักขังสมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีกงสุลระหว�างการดําเนินคดี 
หรือมีการดําเนินคดีอาญาต�อบุคคลดังกล�าว รัฐผู�รับจะต�องแจ�งให�หัวหน�าสถานทําการทางกงสุลทราบ
โดยพลัน หากมีการใช�มาตรการเช�นว�าน้ันกับหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลเองแล�ว รัฐผู�รับจะต�องแจ�ง
ให�รัฐผู�ส�งทราบโดยวิถีทางการทูต 

 
ข�อ ๔๓ 

ความคุ�มกันจากเขตอํานาจ 
   

 
๑. เจ�าพนักงานกงสุลและลูกจ�างทางกงสุล จะไม�อยู�ภายใต�เขตอํานาจของเจ�าหน�าท่ี

ในกระบวนการยุติธรรมหรือเจ�าหน�าท่ีปกครองของรัฐผู�รับในส�วนท่ีเก่ียวกับการกระทําในการปฏิบัติ
หน�าท่ีทางกงสุล 

๒. อย�างไรก็ดี บทบัญญัติของวรรค ๑ ของข�อน้ี จะไม�ใช�ในส�วนท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินคดีทางแพ�ง 

(ก) ท่ีเกิดจากสัญญาท่ีได�กระทําโดยเจ�าพนักงานกงสุลหรือลูกจ�างทางกงสุล ซึ่ง
มิได�ทําสัญญาในฐานะตัวแทนของรัฐผู�ส�งอย�างชัดแจ�งหรือโดยปริยาย หรือ 

(ข) โดยบุคคลท่ีสาม สําหรับความเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในรัฐผู� รับอัน
เน่ืองมาจากยานพาหนะ เรือ หรือเคร่ืองบิน 

 
ข�อ ๔๔ 

พันธะในการให�การ 
   

 
๑. สมาชิกในสถานทําการทางกงสุลอาจถูกเรียกให�ไปปรากฏตัวในฐานะพยานใน

ระหว�างการดําเนินคดีทางศาล หรือทางปกครอง ลูกจ�างทางกงสุลหรือสมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีฝCาย
บริการจะต�องไม�ปฏิเสธท่ีจะให�การ เว�นแต�ในกรณีท่ีกล�าวไว�ในวรรค ๓ ของข�อน้ี หากเจ�าพนักงาน
กงสุลปฏิเสธท่ีจะกระทําเช�นว�าน้ัน ก็ไม�อาจใช�มาตรการบังคับหรือลงโทษกับเจ�าพนักงานดังกล�าวได� 

๒. เจ�าหน�าท่ีซึ่งต�องการคําให�การของเจ�าพนักงานกงสุลจะต�องหลีกเลี่ยงการ
แทรกแซงการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าพนักงานกงสุล หากเป2นไปได�เจ�าหน�าท่ีดังกล�าวอาจมารับคําให�การ
เช�นว�า ณ ท่ีอยู�ของเจ�าพนักงานกงสุล หรือท่ีสถานทําการทางกงสุล หรือรับคําแถลงเป2นลายลักษณD
อักษรจากเจ�าพนักงานกงสุล 

๓. สมาชิกในสถานทําการทางกงสุลไม�มีพันธะท่ีจะให�การในเร่ืองท่ีเก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติหน�าท่ีหรือท่ีจะให�หนังสือติดต�อและเอกสารราชการท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี สมาชิกในสถาน
ทําการทางกงสุลมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม�ให�การในฐานะพยานผู�เช่ียวชาญเก่ียวกับกฎหมายของรัฐผู�ส�งด�วย 

 
ข�อ ๔๕ 

การสละเอกสทิธิและความคุ�มกัน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
๑. รัฐผู�ส�งอาจสละเอกสิทธิและความคุ�มกันใดท่ีได�บัญญัติไว�ในข�อ ๔๑ ๔๓ และ ๔๔ 

ในส�วนท่ีเก่ียวกับสมาชิกในสถานทําการทางกงสุล 
๒. การสละในทุกกรณีจะต�องชัดแจ�ง เว�นแต�ท่ีได�บัญญัติไว�ในวรรค ๓ ของข�อน้ี และ

จะต�องแจ�งไปยังรัฐผู�รับเป2นลายลักษณDอักษร 
๓. การริเร่ิมคดีโดยเจ�าพนักงานกงสุลหรือลูกจ�างทางกงสุลในเร่ืองท่ีตนอาจได�

อุปโภคความคุ�มกันจากเขตอํานาจตามข�อ ๔๓ จะตัดบุคคลดังกล�าวจากการอ�างความคุ�มกันจากเขต
อํานาจในส�วนท่ีเก่ียวกับการฟXองแย�งท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับการฟXองคดีน้ัน 

๔. การสละความคุ�มกันจากเขตอํานาจเพ่ือความมุ�งประสงคDในการดําเนินคดีทาง
แพ�งหรือทางปกครองจะไม�ถือว�ามีนัยเป2นการสละความคุ�มกันจากมาตรการการบังคับคดีอันเป2นผล
จากคําวินิจฉัย ซึ่งจําเป2นจะต�องมีการสละในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับมาตรการเช�นว�าน้ันต�างหากอีก 

 
ข�อ ๔๖ 

การยกเว�นการจดทะเบียนคนต�างด�าวและใบอนุญาตถ่ินท่ีอยู� 
   

 
๑. เจ�าพนักงานกงสุลและลูกจ�างทางกงสุลและสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2น

ส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าว จะได�รับยกเว�นจากข�อผูกพันท้ังปวงตามกฎหมายและข�อบังคับ
ของรัฐผู�รับเก่ียวกับการจดทะเบียนคนต�างด�าวและใบอนุญาตถ่ินท่ีอยู� 

๒. อย�างไรก็ดี บทบัญญัติของวรรค ๑ ของข�อน้ี จะไม�ใช�กับลูกจ�างทางกงสุลใดผู�ซึ่ง
มิได�เป2นลูกจ�างประจําของรัฐผู�ส�งหรือผู�ซึ่งประกอบอาชีพส�วนตัวอันมีรายได�ในรัฐผู�รับหรือสมาชิกใน
ครอบครัวของลูกจ�างน้ัน 

 
ข�อ ๔๗ 

การยกเว�นใบอนุญาตทํางาน 
   

 
๑. ในส�วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีให�แก�รัฐผู�ส�ง สมาชิกในสถานทําการทางกงสุล

จะได�รับยกเว�นจากข�อผูกพันใดเก่ียวกับใบอนุญาตทํางานท่ีกําหนดโดยกฎหมายและข�อบังคับของรัฐ
ผู�รับเก่ียวกับการจ�างงานคนต�างด�าว 

๒. สมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัวของเจ�าพนักงานกงสุลและของลูกจ�างทางกงสุล 
จะได�รับยกเว�นจากข�อผูกพันท่ีอ�างถึงในวรรค ๑ ของข�อน้ี ถ�ามิได�ประกอบอาชีพอันมีรายได�อ่ืนในรัฐ
ผู�รับ 

 
ข�อ ๔๘ 

การยกเว�นจากการประกันสังคม 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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๑. ภายใต�บังคับของบทบัญญัติของวรรค ๓ ของข�อน้ี สมาชิกในสถานทําการทาง
กงสุลในส�วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีให�แก�รัฐผู�ส�ง และสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2นส�วนของ
ครัวเรือนของบุคคลดังกล�าวจะได�รับยกเว�นจากบทบัญญัติกฎหมายประกันสังคมซึ่งอาจใช�บังคับอยู�ใน
รัฐผู�รับ 

๒. การยกเว�นท่ีได�บัญญัติไว�ในวรรค ๑ ของข�อน้ี จะใช�กับสมาชิกในคณะคนรับใช�
ส�วนตัวซึ่งรับจ�างสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลแต�อย�างเดียว โดยมีเง่ือนไขว�า 

(ก) บุคคลดังกล�าวมิใช�เป2นคนชาติ หรือผู�มีถิ่นท่ีอยู�ถาวรในรัฐผู�รับ และ 
(ข) บุคคลดังกล�าวได�รับการคุ�มครองจากบทบัญญัติกฎหมายประกันสังคมซึ่งใช�

บังคับอยู�ในรัฐผู�ส�ง หรือรัฐท่ีสามแล�ว 
๓. สมาชิกในสถานทําการทางกงสุลซึ่งจ�างบุคคลซึ่งไม�ได�รับการยกเว�น ตามท่ีได�

บัญญัติไว�ในวรรค ๒ ของข�อน้ี จะปฏิบัติตามข�อผูกพันของบทบัญญัติกฎหมายประกันสังคมของรัฐ
ผู�รับซึ่งใช�บังคับต�อนายจ�าง 

๔. การยกเว�นท่ีได�บัญญัติไว�ในวรรค ๑ และ ๒ ของข�อน้ี จะไม�ตัดการเข�าร�วมโดย
สมัครใจในระบบการประกันสังคมของรัฐผู�รับ โดยมีเง่ือนไขว�า รัฐน้ันอนุญาตการเข�าร�วมเช�นว�าน้ัน 

 
ข�อ ๔๙ 

การยกเว�นจากการเก็บภาษี 
   

 
๑. เจ�าพนักงานกงสุลและลูกจ�างทางกงสุล และสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2น

ส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าว จะได�รับยกเว�นจากภาษีอากรท้ังปวงของชาติ ท�องถ่ิน หรือ
เทศบาล ในส�วนบุคคลหรือในทรัพยDสิน เว�นแต� 

(ก) ภาษีทางอ�อมชนิดท่ีตามปกติรวมอยู�ในราคาสินค�าหรือบริการแล�ว 
(ข) ภาษีอากรเก็บจากอสังหาริมทรัพยDส�วนตัวซึ่งต้ังอยู�ในอาณาเขตของรัฐผู�รับ

ภายใต�บังคับของบทบัญญัติของข�อ ๓๒ 
(ค) ภาษีมรดก และค�าธรรมเนียมการโอน ท่ีเรียกเก็บโดยรัฐผู�รับภายใต�บังคับ

ของบทบัญญัติของข�อ ๕๑ วรรค (ข) 
(ง) ภาษีอากรเก็บจากเงินได�ส�วนตัว รวมท้ังผลได�จากทุนซึ่งมีแหล�งท่ีมาในรัฐผู�รับ 

และภาษีเก็บจากเงินทุนท่ีเก่ียวกับการลงทุนในการประกอบการพาณิชยD หรือการเงินในรัฐผู�รับ 
(จ) ค�าบริการซึ่งเรียกเก็บสําหรับบริการท่ีได�ให�โดยเฉพาะ 
(ฉ) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค�าธรรมเนียมศาลหรือสํานวนความ 

ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนการจํานองอสังหาริมทรัพยD และอากรแสตมปY ภายใต�บังคับของบทบัญญัติ
ของข�อ ๓๒ 

๒. สมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีฝCายบริการจะได�รับยกเว�นจากภาษีอากรท่ีเก็บจาก
ค�าจ�างซึ่งได�รับสําหรับบริการ 

๓. สมาชิกในสถานทําการทางกงสุลซึ่งว�าจ�างบุคคลซึ่งไม�ได�รับยกเว�นภาษีเงินได�
สําหรับค�าจ�างหรือเงินเดือนในรัฐผู�รับ จะต�องปฏิบัติตามข�อผูกพันท่ีกฎหมายและข�อบังคับของรัฐน้ัน
ใช�บังคับต�อนายจ�างเก่ียวกับการเรียกเก็บภาษีเงินได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ข�อ ๕๐ 

การยกเว�นจากอากรศุลกากรและการตรวจสอบ 
   

 
๑. รัฐผู�รับจะอนุญาตให�นําเข�าและยกเว�นจากอากรศุลกากร ภาษี และค�าธรรมเนียม

ท่ีเก่ียวข�องท้ังปวงนอกจากค�าธรรมเนียมในการเก็บรักษา การขนส�งและบริการท่ีคล�ายกันตาม
กฎหมายและข�อบังคับซึ่งรัฐผู�รับอาจกําหนดใช� กับ 

(ก) สิ่งของสําหรับใช�ในราชการของสถานทําการทางกงสุล 
(ข) สิ่งของสําหรับใช�ส�วนตัวของเจ�าพนักงานกงสุลหรือสมาชิกในครอบครัวซึ่ง

ประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าว รวมท้ังสิ่งของท่ีมุ�งใช�สําหรับการต้ังครัวเรือนของ
บุคคลดังกล�าว สิ่งของท่ีมุ�งใช�สําหรับการบริโภคจะต�องไม�เกินปริมาณท่ีจําเป2นสําหรับการใช�โดยตรง
โดยบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

๒. ลูกจ�างทางกงสุลจะอุปโภคเอกสิทธิ และสิทธิยกเว�นท่ีระบุในวรรค ๑ ของข�อน้ี 
ในส�วนท่ีเก่ียวกับสิ่งของท่ีนําเข�าในเวลาท่ีเข�ารับหน�าท่ีคร้ังแรก 

๓. หีบห�อส�วนตัวท่ีมากับเจ�าพนักงานกงสุลและสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2น
ส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าว จะได�รับยกเว�นจากการตรวจสอบ การตรวจสอบอาจกระทําได�
เฉพาะเม่ือมีเหตุผลหนักแน�นท่ีทําให�เช่ือว�าหีบห�อน้ันบรรจุสิ่งของนอกเหนือไปจากท่ีอ�างถึงในอนุวรรค 
(ข) ของวรรค ๑ ของข�อน้ี หรือสิ่งของซึ่งการนําเข�าหรือส�งออกต�องห�ามตามกฎหมายและข�อบังคับ
ของรัฐผู�รับหรือซึ่งอยู�ภายใต�บังคับของกฎหมายและข�อบังคับว�าด�วยการกักตรวจโรคของรัฐน้ัน การ
ตรวจสอบเช�นว�าน้ีจะต�องกระทําต�อหน�าเจ�าพนักงานกงสุลหรือสมาชิกในครอบครัวท่ีเก่ียวข�องของ
บุคคลดังกล�าว 

 
ข�อ ๕๑ 

กองมรดกของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุล 
หรือของสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล�าว 

   
 

ในกรณีท่ีสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลหรือสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2น
ส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าวตาย รัฐผู�รับ 

(ก) จะอนุญาตให�ส�งออกซึ่งสังหาริมทรัพยDของผู�ตาย ยกเว�นทรัพยDสินเช�นว�าใดท่ี
ได�มาในรัฐผู�รับน้ันต�องห�ามส�งออกในเวลาท่ีบุคคลดังกล�าวตาย 

(ข) จะไม�เรียกเก็บภาษีมรดกและค�าธรรมเนียมการโอนของชาติ ท�องถ่ิน หรือ
เทศบาลจากสังหาริมทรัพยDซึ่งอยู�ในรัฐผู�รับเพียงเพราะการท่ีผู�ตายอยู�ในรัฐน้ันในฐานะสมาชิกในสถาน
ทําการทางกงสุล หรือในฐานะสมาชิกในครอบครัวของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุล 

 
ข�อ ๕๒ 

การยกเว�นจากการให�บริการและให�ส�วนบํารุงส�วนบุคคล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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รัฐผู�รับจะยกเว�นให�กับสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลและสมาชิกในครอบครัวซึ่ง
ประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าว จากการให�บริการส�วนบุคคลท้ังปวง จากการ
ให�บริการสาธารณะท้ังปวงไม�ว�าชนิดใดก็ตาม และจากพันธะทางทหาร เช�น พันธะท่ีเก่ียวกับการเรียก
เกณฑD ส�วนบํารุงและการเรียกเอาท่ีอยู�เพ่ือการทหาร 

 
ข�อ ๕๓ 

การเร่ิมต�นและการสิ้นสุดของเอกสิทธิและความคุ�มกันทางกงสุล 
   

 
๑. สมาชิกในสถานทําการทางกงสุลทุกคนจะอุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันท่ีได�

บัญญัติไว�ในอนุสัญญาน้ี ต้ังแต�ขณะท่ีบุคคลน้ันเข�ามาในอาณาเขตของรัฐผู�รับในการเดินทางมารับ
ตําแหน�ง หรือถ�าอยู�ในอาณาเขตของรัฐผู�รับแล�ว ต้ังแต�บุคคลน้ันปฏิบัติหน�าท่ีกับสถานทําการทาง
กงสุล 

๒. สมาชิกในครอบครัวของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลซึ่งประกอบเป2นส�วน
ของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าวและสมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัวของสมาชิกในสถานทําการทาง
กงสุล จะได�เอกสิทธิและความคุ�มกันท่ีบัญญัติไว�ในอนุสัญญาน้ี ต้ังแต�วันท่ีสมาชิกในสถานทําการทาง
กงสุลน้ันได�อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันตามวรรค ๑ ของข�อน้ี หรือต้ังแต�วันท่ีเข�ามาในอาณาเขต
ของรัฐผู�รับหรือต้ังแต�วันท่ีเข�าเป2นสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัวเช�นว�าน้ัน 
แล�วแต�ว�าวันไหนจะหลังท่ีสุด 

๓. เม่ือหน�าท่ีของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลสิ้นสุดลง เอกสิทธิและความคุ�ม
กันของบุคคลดังกล�าว และของสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของบุคคล
ดังกล�าว หรือของสมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัวของบุคคลดังกล�าว ตามปกติจะสิ้นสุดลงขณะท่ีบุคคล
ท่ีเก่ียวข�องออกไปจากรัฐผู�รับ หรือเม่ือสิ้นระยะเวลาอันสมเหตุผลท่ีจะกระทําเช�นน้ัน แล�วแต�ว�าเวลา
ไหนจะถึงก�อน แต�จะยังมีเอกสิทธิและความคุ�มกันอยู�จนถึงเวลาน้ันแม�ในกรณีท่ีมีการขัดกันด�วยอาวุธ 
ในกรณีของบุคคลท่ีอ�างถึงในวรรค ๒ ของข�อน้ี เอกสิทธิและความคุ�มกันของบุคคลดังกล�าวจะสิ้นสุด
ลงเม่ือบุคคลดังกล�าวยุติการเป2นส�วนของครัวเรือนหรือการรับใช�สมาชิกในสถานทําการทางกงสุล  
อย�างไรก็ดี หากบุคคลเช�นว�าน้ันเจตนาจะออกจากรัฐผู�รับภายในระยะเวลาอันสมเหตุผลหลังจากน้ัน 
เอกสิทธิและความคุ�มกันของบุคคลดังกล�าวจะมีอยู�จนถึงเวลาท่ีบุคคลน้ันเดินทางออกไป 

๔. อย�างไรก็ดี ในส�วนท่ีเก่ียวกับการกระทําโดยเจ�าพนักงานกงสุลหรือลูกจ�างทาง
กงสุลในการปฏิบัติหน�าท่ีน้ัน ความคุ�มกันจากเขตอํานาจจะคงมีอยู�โดยไม�มีข�อจํากัดเวลา 

๕. ในกรณีสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลตาย สมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2น
ส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าวจะคงได�อุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันท่ีได�ประสาทให�ต�อไป
จนกว�าบุคคลน้ันจะออกจากรัฐผู�รับ หรือจนกว�าจะสิ้นระยะเวลาอันสมเหตุผลท่ีจะสามารถกระทํา
เช�นน้ันได� แล�วแต�ว�าเวลาไหนจะถึงก�อน 

 
ข�อ ๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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พันธะของรัฐท่ีสาม 
   

 
๑. ขณะท่ีไปรับ หรือกลับเข�ารับตําแหน�งของตน หรือกลับไปยังรัฐผู�ส�ง ถ�าเจ�า

พนักงานกงสุลผ�านหรืออยู�ในอาณาเขตของรัฐท่ีสามซึ่งได�ให�การตรวจลงตรา หากการตรวจลงตราน้ัน
จําเป2น รัฐท่ีสามจะประสาทความคุ�มกันท้ังปวงท่ีได�บัญญัติไว�ในข�ออ่ืนของอนุสัญญาน้ีตามท่ีจําเป2น
ให�แก�บุคคลดังกล�าวเพ่ือประกันการผ�านหรือการกลับของเจ�าพนักงานกงสุล การปฏิบัติเช�นเดียวกันน้ี
จะใช�กับกรณีของสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2นส�วนของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าวท่ีอุปโภค
เอกสิทธิและความคุ�มกันเช�นว�าน้ันซึ่งติดตามเจ�าพนักงานกงสุล หรือแยกเดินทางเพ่ือสมทบกับเจ�า
พนักงานกงสุลหรือเพ่ือกลับไปยังรัฐผู�ส�ง 

๒. ในพฤติการณDทํานองเดียวกับท่ีระบุไว�ในวรรค ๑ ของข�อน้ี รัฐท่ีสามจะไม�ก�อ
อุปสรรคในการท่ีสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลอ่ืน หรือสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบเป2นส�วน
ของครัวเรือนของบุคคลดังกล�าวผ�านอาณาเขตของตน 

๓. รัฐท่ีสามจะประสาทเสรีภาพและความคุ�มครองเช�นเดียวกับท่ีรัฐผู�รับจะต�อง
ประสาทให�ตามอนุสัญญาน้ี แก�หนังสือติดต�อทางราชการ และการสื่อสารทางราชการอย�างอ่ืนท่ีผ�าน
แดน รวมท้ังข�อความท่ีเป2นรหัสและกุญแจรหัส รัฐท่ีสามจะประสาทความละเมิดมิได�และความ
คุ�มครองเช�นเดียวกับท่ีรัฐผู�รับจะต�องประสาทให�ตามอนุสัญญาน้ี แก�ผู�ถือสารทางกงสุลซึ่งได�รับการ
ตรวจลงตรา หากการตรวจลงตราน้ันจําเป2น และแก�ถุงทางกงสุลท่ีผ�านแดน 

๔. พันธะของรัฐท่ีสามตามวรรค ๑ ๒ และ ๓ ของข�อน้ี จะใช�กับบุคคลท่ีได�ระบุไว�
ตามลําดับในวรรคเหล�าน้ัน และการสื่อสารทางราชการ และถุงทางกงสุลซึ่งอยู�ในอาณาเขตของรัฐท่ี
สามเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย 

 
ข�อ ๕๕ 

การเคารพกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รบั 
   

 
๑. โดยไม�เป2นการเสื่อมเสียต�อเอกสิทธิและความคุ�มกัน เป2นหน�าท่ีของบุคคลท้ังปวง

ท่ีอุปโภคเอกสิทธิและความคุ�มกันเช�นว�าน้ันท่ีจะเคารพกฎหมายและข�อบังคับของรัฐผู�รับ บุคคล
ดังกล�าวมีหน�าท่ีที่จะไม�แทรกแซงในกิจการภายในของรัฐน้ันด�วย 

๒. สถานท่ีทางกงสุลจะต�องไม�ใช�ในลักษณะท่ีไม�สอดคล�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีทาง
กงสุล 

๓. บทบัญญัติของวรรค ๒ ของข�อน้ี จะไม�ตัดความเป2นไปได�ท่ีสํานักงานของสถาบัน
หรือของตัวแทนอ่ืนจะมาต้ังอยู�ในบางส�วนของอาคารซึ่งสถานท่ีทางกงสุลต้ังอยู� โดยมีเง่ือนไขว�า 
สถานท่ีท่ีกําหนดให�แก�สํานักงานเช�นน้ันแยกต�างหากจากสถานท่ีท่ีสถานทําการทางกงสุลใช�อยู� ใน
กรณีน้ัน สํานักงานดังกล�าวไม�ถือว�าประกอบเป2นส�วนของสถานท่ีทางกงสุลตามความมุ�งประสงคDของ
อนุสัญญาน้ี 

 
ข�อ ๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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การประกันภัยต�อความเสี่ยงของบุคคลท่ีสาม 
   

 
สมาชิกในสถานทําการทางกงสุลจะต�องปฏิบัติตามข�อกําหนดใดท่ีกฎหมายและ

ข�อบังคับของรัฐผู�รับได�บังคับไว� ในส�วนท่ีเก่ียวกับการประกันภัยต�อความเสี่ยงของบุคคลท่ีสามอัน
เน่ืองมาจากการใช�ยานพาหนะ เรือ หรือเคร่ืองบิน 

 
ข�อ ๕๗ 

บทบัญญัติพิเศษเก่ียวกับอาชีพส�วนตัวอันมีรายได� 
   

 
๑. เจ�าพนักงานกงสุลอาชีพจะต�องไม�ประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพหรือทางพาณิชยD

ในรัฐผู�รับเพ่ือผลกําไรส�วนตัว 
๒. เอกสิทธิและความคุ�มกันท่ีบัญญัติไว�ในหมวดน้ี จะไม�ประสาทให� 

(ก) แก�ลูกจ�างทางกงสุล หรือสมาชิกในคณะเจ�าหน�าท่ีฝCายบริการซึ่งประกอบ
อาชีพส�วนตัวอันมีรายได�ในรัฐผู�รับ 

(ข) แก�สมาชิกในครอบครัวของบุคคลท่ีอ�างถึงในอนุวรรค (ก) ของวรรคน้ี หรือ
แก�สมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัวของบุคคลดังกล�าว 

(ค) แก�สมาชิกในครอบครัวของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลซึ่งประกอบ
อาชีพส�วนตัวด�วยตนเองอันมีรายได�ในรัฐผู�รับ 

 
หมวด ๓ 

กฎข�อบังคับเก่ียวกับเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิและสถานทําการทางกงสุล 
ท่ีมีหัวหน�าเป2นเจ�าพนักงานเช�นว�าน้ัน 

   
 

ข�อ ๕๘ 
บทบัญญัติทั่วไปเก่ียวกับความสะดวก เอกสทิธิและความคุ�มกัน 

   
 

๑. ข�อ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ และ ๓๙ วรรค ๓ ของข�อ ๕๔ และวรรค 
๒ และ ๓ ของข�อ ๕๕ จะใช�กับสถานทําการทางกงสุลท่ีมีหัวหน�าเป2นเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ 
นอกจากน้ี ความสะดวก เอกสิทธิและความคุ�มกันของสถานทําการทางกงสุลเช�นว�าน้ันจะอยู�ภายใต�
บังคับของข�อ ๕๙ ๖๐ ๖๑ และ ๖๒ 

๒. ข�อ ๔๒ และ ๔๓ วรรค ๓ ของข�อ ๔๔ ข�อ ๔๕ และ ๕๓ และวรรค ๑ ของข�อ 
๕๕ จะใช�กับเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ นอกจากน้ี ความสะดวก เอกสิทธิ และความคุ�มกันของเจ�า
พนักงานกงสุลเช�นว�าน้ันจะอยู�ภายใต�บังคับของ ข�อ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ และ ๖๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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๓. เอกสิทธิและความคุ�มกันท่ีบัญญัติไว�ในอนุสัญญาน้ีจะไม�ประสาทให�แก�สมาชิกใน
ครอบครัวของเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ หรือของลูกจ�างทางกงสุลท่ีถูกว�าจ�าง ณ สถานทําการทาง
กงสุลท่ีมีหัวหน�าเป2นเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ 

๔. การแลกเปลี่ยนถุงทางกงสุลระหว�างสถานทําการทางกงสุลสองแห�งท่ีมีหัวหน�า
เป2นเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิในต�างรัฐ จะกระทํามิได�โดยปราศจากความยินยอมจากรัฐผู�รับท้ัง
สองรัฐท่ีเก่ียวข�อง 

 
ข�อ ๕๙ 

การคุ�มครองสถานท่ีทางกงสุล 
   

 
รัฐผู�รับจะดําเนินการท่ีอาจจําเป2นเพ่ือคุ�มครองสถานท่ีทางกงสุลของสถานทําการ

ทางกงสุลท่ีมีหัวหน�าเป2นเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิจากการบุกรุก หรือความเสียหายใด และเพ่ือ
ปXองกันการรบกวนใดต�อความสงบของสถานทําการทางกงสุล หรือการทําให�เสื่อมเสียศักด์ิศรีของ
สถานทําการทางกงสุล 

 
ข�อ ๖๐ 

การยกเว�นจากการเก็บภาษีของสถานท่ีทางกงสุล 
   

 
๑. สถานท่ีทางกงสุลของสถานทําการทางกงสุลท่ีมีหัวหน�าเป2นเจ�าพนักงานกงสุล

กิตติมศักด์ิ ซึ่งรัฐผู�ส�งเป2นเจ�าของหรือผู�เช�า จะได�รับยกเว�นจากภาษีอากรท้ังปวงของชาติ ท�องถ่ิน หรือ
เทศบาล นอกจากท่ีเป2นการชําระค�าบริการท่ีได�ให�โดยเฉพาะ 

๒. การยกเว�นจากการเก็บภาษีท่ีอ�างถึงในวรรค ๑ ของข�อน้ี จะไม�นํามาใช�กับภาษี
อากรเช�นว�าน้ัน หากผู�ท่ีได�ทําสัญญากับรัฐผู�ส�งจะต�องชําระภาษีอากรน้ันตามกฎหมายและข�อบังคับ
ของรัฐผู�รับ 

 
ข�อ ๖๑ 

ความละเมิดมิได�ของบรรณสารและเอกสารทางกงสุล 
   

 
บรรณสารและเอกสารทางกงสุลของสถานทําการทางกงสุลท่ีมีหัวหน�าเป2นเจ�า

พนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิจะถูกละเมิดมิได�ตลอดเวลา และไม�ว�าจะอยู� ณ ท่ีใด โดยมีเง่ือนไขว�า บรรณ
สารและเอกสารเหล�าน้ันจะต�องแยกเก็บไว�ต�างหากจากกระดาษเอกสารและเอกสารอ่ืน ๆ และ
โดยเฉพาะแยกจากหนังสือติดต�อส�วนตัวของหัวหน�าสถานทําการทางกงสุลและของบุคคลใดท่ี
ปฏิบัติงานกับหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล และแยกจากวัสดุ หนังสือ หรือเอกสารท่ีเก่ียวกับวิชาชีพ 
หรือการค�าของบุคคลดังกล�าว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ข�อ ๖๒ 
การยกเว�นจากอากรศุลกากร 

   
 

รัฐผู�รับจะอนุญาตให�นําเข�าและยกเว�นจากอากรศุลกากร ภาษี และค�าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข�องท้ังปวง นอกจากค�าธรรมเนียมในการเก็บรักษา การขนส�ง และบริการท่ีคล�ายกันตาม
กฎหมายและข�อบังคับซึ่งรัฐผู�รับอาจกําหนดให�ใช�กับสิ่งของดังต�อไปน้ี คือ ตรา ธง แผ�นปXาย ดวงตรา 
หนังสือ สิ่งพิมพDทางราชการ เคร่ืองเรือนสํานักงาน เคร่ืองมือสําหรับสํานักงาน และสิ่งของท่ีคล�ายกัน
ท่ีจัดส�งโดยหรือตามคําขอของรัฐผู�ส�งให�แก�สถานทําการทางกงสุล โดยมีเง่ือนไขว�า จะต�องเป2นสิ่งของ
เพ่ือใช�ในราชการของสถานทําการทางกงสุลท่ีมีหัวหน�าเป2นเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ 

 
ข�อ ๖๓ 

การดําเนินคดีอาญา 
   

 
ถ�ามีการดําเนินคดีอาญาต�อเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ เจ�าพนักงานผู�น้ันต�อง

ปรากฏตัวต�อหน�าเจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจ  อย�างไรก็ตาม การดําเนินคดีจะต�องกระทําด�วยความเคารพ
ตามท่ีเจ�าพนักงานผู�น้ันพึงได�รับโดยเหตุแห�งตําแหน�งทางราชการของเจ�าพนักงานดังกล�าว เว�นแต�เม่ือ
เจ�าพนักงานดังกล�าวถูกจับกุมหรือกักขัง จะต�องกระทําในลักษณะท่ีจะขัดขวางการปฏิบัติหน�าท่ีทาง
กงสุลให�น�อยท่ีสุดเท�าท่ีจะเป2นไปได� เม่ือมีความจําเป2นท่ีจะกักขังเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ การ
ดําเนินคดีต�อเจ�าพนักงานผู�น้ันจะต�องกระทําโดยใช�เวลาน�อยท่ีสุด 

 
ข�อ ๖๔ 

การคุ�มครองเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ 
   

 
รัฐผู�รับมีหน�าท่ีให�การคุ�มครองท่ีอาจจําเป2นแก�เจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิโดยเหตุ

แห�งตําแหน�งทางราชการของเจ�าพนักงานดังกล�าว 
 

ข�อ ๖๕ 
การยกเว�นการจดทะเบียนคนต�างด�าวและใบอนุญาตถ่ินท่ีอยู� 

   
 

เจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิจะได�รับยกเว�นจากข�อผูกพันท้ังปวงตามกฎหมายและ
ข�อบังคับของรัฐผู�รับเก่ียวกับการจดทะเบียนคนต�างด�าวและใบอนุญาตถ่ินท่ีอยู� ยกเว�นเจ�าพนักงาน
กงสุลกิตติมศักด์ิซึ่งประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพหรือทางพาณิชยDในรัฐผู�รับเพ่ือผลกําไรส�วนตัว 

 
ข�อ ๖๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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การยกเว�นจากการเก็บภาษี 
   

 
เจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิจะได�รับยกเว�นจากภาษีอากรท้ังปวงท่ีเรียกเก็บจาก

ค�าตอบแทนและค�าบําเหน็จท่ีได�รับจากรัฐผู�ส�งในส�วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุล 
 

ข�อ ๖๗ 
การยกเว�นจากการให�บริการและให�ส�วนบํารุงส�วนบุคคล 

   
 

รัฐผู�รับจะยกเว�นให�กับเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิจากการให�บริการส�วนบุคคลท้ัง
ปวงจากการให�บริการสาธารณะท้ังปวงไม�ว�าชนิดใดก็ตาม และจากพันธะทางทหาร เช�น พันธะท่ี
เก่ียวกับการเรียกเกณฑD ส�วนบํารุง และการเรียกเอาท่ีอยู�เพ่ือการทหาร 

 
ข�อ ๖๘ 

ลักษณะการให�เลือกได�ของสถาบันเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิ 
   

 
แต�ละรัฐมีเสรีที่จะวินิจฉัยว�าจะแต�งต้ังหรือรับเจ�าพนักงานกงสุลกิตติมศักด์ิหรือไม� 

 
หมวด ๔ 

บทบัญญัติทั่วไป 
   

 
ข�อ ๖๙ 

ตัวแทนทางกงสุลซึ่งมิได�เป2นหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล 
   

 
๑. แต�ละรัฐมีเสรีท่ีจะวินิจฉัยว�าจะต้ังหรือยอมรับสํานักตัวแทนทางกงสุล ท่ี

ดําเนินการโดยตัวแทนทางกงสุลซึ่งรัฐผู�ส�งมิได�แต�งต้ังให�เป2นหัวหน�าสถานทําการทางกงสุล 
๒. เง่ือนไขท่ีสํานักตัวแทนทางกงสุลท่ีอ�างถึงในวรรค ๑ ของข�อน้ีอาจดําเนินกิจกรรม 

และเอกสิทธิและความคุ�มกันท่ีตัวแทนทางกงสุลท่ีรับผิดชอบสํานักตัวแทนทางกงสุลน้ันอาจจะอุปโภค
จะกําหนดโดยความตกลงระหว�างรัฐผู�ส�งกับรัฐผู�รับ 

 
ข�อ ๗๐ 

การปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลโดยคณะผู�แทนทางทูต 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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๑. บทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีใช�กับการปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลโดยคณะผู�แทนทาง
ทูตด�วย เท�าท่ีจะใช�ได� 

๒. ให�แจ�งช่ือของสมาชิกในคณะผู�แทนทางฑูตซึ่งได�รับมอบหมายให�อยู�ในแผนก
กงสุล หรือรับผิดชอบปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลของคณะผู�แทนน้ันไปยังกระทรวงการต�างประเทศของรัฐ
ผู�รับหรือไปยังเจ�าหน�าท่ีที่กระทรวงน้ันกําหนด 

๓. ในการปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุล คณะผู�แทนทางทูตอาจติดต�อกับ 
(ก) เจ�าหน�าท่ีท�องถ่ินของเขตกงสุล 
(ข) เจ�าหน�าท่ีส�วนกลางของรัฐผู�รับ ถ�ากฎหมาย ข�อบังคับ และประเพณีปฏิบัติ

ของรัฐผู�รับ หรือความตกลงระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข�องอนุญาตให�กระทําได� 
๔. เอกสิทธิและความคุ�มกันของสมาชิกในคณะผู�แทนทางทูตท่ีอ�างถึงในวรรค ๒ 

ของข�อน้ี จะยังคงอยู�ภายใต�บังคับของกฎเกณฑDของกฎหมายระหว�างประเทศเก่ียวกับความสัมพันธD
ทางทูต 

 
ข�อ ๗๑ 

คนชาติหรือผู�มีถิ่นท่ีอยู�ถาวรของรัฐผู�รับ 
   

 
๑. เว�นแต�ความสะดวก เอกสิทธิและความคุ�มกันเพ่ิมเติมเท�าท่ีรัฐผู�รับจะให� เจ�า

พนักงานกงสุลซึ่งเป2นคนชาติ หรือมีถ่ินท่ีอยู�ถาวรของรัฐผู�รับจะอุปโภคเฉพาะความคุ�มกันจากเขต
อํานาจและความละเมิดมิได�ในตัวบุคคลในส�วนท่ีเก่ียวกับการกระทําท่ีเป2นการใช�อํานาจหน�าท่ีในทาง
ราชการซึ่งกระทําในการปฏิบัติหน�าท่ีและเอกสิทธิท่ีได�บัญญัติไว�ในวรรค ๓ ของข�อ ๔๔ ในส�วนท่ี
เก่ียวกับเจ�าพนักงานกงสุลเหล�าน้ี รัฐผู�รับจะผูกพันตามพันธะท่ีกําหนดในข�อ ๔๒ เช�นเดียวกัน ถ�ามี
การดําเนินคดีอาญาต�อเจ�าพนักงานกงสุลเช�นว�าน้ัน การดําเนินคดีน้ันจะต�องกระทําในลักษณะท่ีจะ
ขัดขวางการปฏิบัติหน�าท่ีทางกงสุลให�น�อยท่ีสุดเท�าท่ีจะเป2นไปได� เว�นแต�เม่ือเจ�าพนักงานกงสุล
ดังกล�าวถูกจับกุมหรือกักขัง 

๒. สมาชิกในสถานทําการทางกงสุลอ่ืนซึ่งเป2นคนชาติหรือมีถ่ินท่ีอยู�ถาวรของรัฐผู�รับ 
และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล�าวตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของเจ�าพนักงานกงสุลท่ีอ�าง
ถึงในวรรค ๑ ของข�อน้ี จะอุปโภคความสะดวก เอกสิทธิและความคุ�มกันเท�าท่ีรัฐผู�รับให�แก�บุคคล
ดังกล�าว สมาชิกในครอบครัวของสมาชิกในสถานทําการทางกงสุลและสมาชิกในคณะคนรับใช�ส�วนตัว
ซึ่งเป2นคนชาติหรือมีถิ่นท่ีอยู�ถาวรของรัฐผู�รับจะอุปโภคความสะดวก เอกสิทธิและความคุ�มกันเท�าท่ีรัฐ
ผู�รับให�แก�บุคคลดังกล�าวเช�นเดียวกัน  อย�างไรก็ดี รัฐผู�รับจะต�องใช�อํานาจเหนือบุคคลเหล�าน้ันในทาง
ท่ีจะไม�ก�ออุปสรรคโดยไม�จําเป2นต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของสถานทําการทางกงสุล 

 
ข�อ ๗๒ 

การไม�เลือกปฏิบัติ 
   

 
๑. ในการใช�บทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี รัฐผู�รับจะไม�เลือกปฏิบัติระหว�างรัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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๒. อย�างไรก็ดี ไม�ถือว�ามีการเลือกปฏิบัติ 
(ก) เม่ือรัฐผู�รับใช�บทบัญญัติข�อใดของอนุสัญญาน้ีอย�างจํากัดเพราะมีการใช�

บทบัญญัติน้ันอย�างจํากัดแก�สถานทําการทางกงสุลของรัฐผู�รับในรัฐผู�ส�ง 
(ข) เม่ือตามจารีตประเพณีหรือความตกลง รัฐต�าง ๆ ให�ผลปฏิบัติแก�กันและกัน

ท่ีเป2นการอนุเคราะหDมากกว�าท่ีบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีกําหนด 
 

ข�อ ๗๓ 
ความสัมพันธDระหว�างอนุสัญญาน้ีกับความตกลงระหว�างประเทศอ่ืน 

   
 

๑. บทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีจะไม�กระทบกระเทือนต�อความตกลงระหว�างประเทศ
อ่ืนท่ีใช�บังคับระหว�างรัฐภาคีแห�งความตกลงดังกล�าว 

๒. ไม�มีข�อความใดในอนุสัญญาน้ีท่ีจะขัดขวางรัฐในการทําความตกลงระหว�าง
ประเทศ เพ่ือยืนยันหรือเพ่ิมเติม หรือขยายบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ี 

 
หมวด ๕ 

บทบัญญัติสุดท�าย 
   

 
ข�อ ๗๔ 

การลงนาม 
   

 
อนุสัญญาน้ีจะเปNดให�ลงนามโดยรัฐสมาชิกท้ังปวงของสหประชาชาติหรือของทบวง

การชํานัญพิเศษหรือภาคีแห�งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว�างประเทศ และโดยรัฐอ่ืนใดท่ีสมัชชา
สหประชาชาติเชิญให�เข�าเป2นภาคีอนุสัญญา ดังน้ี จนถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๓ ณ กระทรวง
การต�างประเทศสหพันธDสาธารณรัฐออสเตรีย และต�อจากน้ันจนถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๖๔ ณ 
สํานักงานใหญ�สหประชาชาติในนครนิวยอรDก 

 
ข�อ ๗๕ 
สัตยาบัน 

   
 

อนุสัญญาน้ีจะต�องได�รับการสัตยาบัน สัตยาบันสารจะต�องมอบไว�กับเลขาธิการ
สหประชาชาติ 

 
ข�อ ๗๖ 

ภาคยานุวัติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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อนุสัญญาน้ีจะยังคงเปNดให�ภาคยานุวัติโดยรัฐใด ท่ีอยู�ในประเภทหน่ึงประเภทใดในสี่
ประเภทท่ีระบุไว�ในข�อ ๗๔ ภาคยานุวัติสารจะต�องมอบไว�กับเลขาธิการสหประชาชาติ 

 
ข�อ ๗๗ 

การมีผลใช�บังคับ 
   

 
๑. อนุสัญญาน้ีจะมีผลใช�บังคับในวันท่ีสามสิบต�อจากวันมอบสัตยาบันสารหรือ

ภาคยานุวัติสารฉบับท่ีย่ีสิบสองไว�กับเลขาธิการสหประชาชาติ 
๒. สําหรับแต�ละรัฐท่ีสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาน้ีหลังจากการมอบสัตยาบัน

สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับท่ีย่ีสิบสองแล�ว อนุสัญญาน้ีจะมีผลใช�บังคับในวันท่ีสามสิบหลังจากการ
มอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารของรัฐเช�นว�าน้ัน 

 
ข�อ ๗๘ 

การแจ�งโดยเลขาธิการ 
   

 
เลขาธิการสหประชาชาติจะแจ�งให�รัฐท้ังปวงท่ีอยู�ในประเภทหน่ึงประเภทใดในสี่

ประเภทท่ีระบุไว�ในข�อ ๗๔ ทราบถึง 
(ก) การลงนามอนุสัญญาน้ีและการมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารตามข�อ 

๗๔ ๗๕ และ ๗๖ 
(ข) วันท่ีอนุสัญญาน้ีจะมีผลใช�บังคับตามข�อ ๗๗ 

 
ข�อ ๗๙ 

ตัวบทท่ีถูกต�อง 
   

 
ต�นฉบับของอนุสัญญาน้ีซึ่งตัวบทภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษารัสเซีย 

และภาษาสเปน มีความถูกต�องเท�าเทียมกัน จะมอบไว�กับเลขาธิการสหประชาชาติผู�ซึ่งจะส�งสําเนาท่ี
ได�รับรองแล�วไปยังรัฐท้ังปวงท่ีอยู�ในประเภทหน่ึงประเภทใดในสี่ประเภทท่ีระบุไว�ในข�อ ๗๔ 

 
เพ่ือเป2นพยานแก�การน้ี ผู�มีอํานาจเต็มซึ่งลงนามข�างท�าย โดยได�รับมอบอํานาจโดย

ถูกต�องเพ่ือการน้ีจากรัฐบาลของตน ได�ลงนามอนุสัญญาน้ี 
 
ทํา ณ กรุงเวียนนา เม่ือวันท่ี ย่ีสิบสี่ เมษายน คริสตDศักราช หน่ึงพันเก�าร�อยหกสิบ

สาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีประเทศไทยจะเข�าเป2นภาคี
อนุสัญญากรุงเวียนนาว�าด�วยความสัมพันธDทางกงสุล ซึ่งทําเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ เพ่ือให�
สอดคล�องกับประเพณีปฏิบัติในนานาอารยประเทศ  ในการน้ี จะต�องมีกฎหมายเพ่ืออนุวัตการให�
เป2นไปตามอนุสัญญาฯ ดังกล�าว  จึงจําเป2นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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ณัฐพร/แก�ไข 
๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
วศิน/ตรวจ 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

อุษมล/ปรับปรุง 
๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 


