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พระราชบัญญัติ 
ให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานเอเชีย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป5นป6ท่ี ๗๑ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว;า 
 
โดยท่ีเป5นการสมควรมีกฎหมายว;าด�วยการให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพ่ือ

การลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานเอเชีย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห;งชาติ ดังต;อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว;า “พระราชบัญญัติให�อํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับ

ธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป5นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข�อบทของความตกลง” หมายความว;า ข�อบทของความตกลงว;าด�วยธนาคารเพ่ือ

การลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานเอเชีย (Articles of Agreement of the Asian Infrastructure 
Investment Bank) ซ่ึงรัฐบาลไทยได�ลงนามไว� เ ม่ือวัน ท่ี  ๒๙ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๘ ท�าย
พระราชบัญญัตินี้ 

“ธนาคาร” หมายความว;า ธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานเอเชียท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามข�อบทของความตกลง 

 
มาตรา ๔  บทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ให�มี

ผลใช�บังคับต้ังแต;วันท่ีข�อบทของความตกลงมีผลใช�บังคับกับประเทศไทยแล�วเป5นต�นไป 
ให�รัฐมนตรีว;าการกระทรวงการคลังประกาศวันท่ีข�อบทของความตกลงมีผลใช�บังคับ

กับประเทศไทยแล�ว ในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล;ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๔๔ ก/หน�า ๑/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว;าการกระทรวงการคลังมีอํานาจจัดให�มีหน;วยงานเพ่ือการ

ติดต;อระหว;างประเทศไทยกับธนาคารโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖  ให�ธนาคารแห;งประเทศไทยเป5นสถานท่ีรับฝากเงินและสินทรัพยaอ่ืน ๆ 

ของธนาคาร 
 
มาตรา ๗  ให�รัฐมนตรีว;าการกระทรวงการคลังมีอํานาจทําการแทนรัฐบาลเพ่ือ

ถือเอาประโยชนaจากสมาชิกภาพในธนาคารตามท่ีกําหนดไว�ในข�อบทของความตกลง 
 
มาตรา  ๘  ให� รั ฐมนตรี ว; าการกระทรวงการคลั ง เป5นผู� ว; าการและปลั ด

กระทรวงการคลังเป5นผู�ว;าการสํารองของประเทศไทยในสภาผู�ว;าการของธนาคารโดยตําแหน;ง 
 
มาตรา ๙  เพ่ือประโยชนaในการดําเนินงานในประเทศไทยและเพ่ือให�บรรลุผลตาม

ความมุ;งประสงคaของธนาคาร 
(๑) ให�ยอมรับนับถือว;าธนาคารเป5นนิติบุคคล และให�ถือว;ามีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
(๒) ให�ธนาคาร ผู�ว;าการ ผู�ว;าการสํารอง กรรมการ กรรมการสํารอง ประธาน รอง

ประธาน พนักงาน และลูกจ�างของธนาคาร รวมท้ังผู�เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาซ่ึงปฏิบัติงานของธนาคาร 
ได�รับเอกสิทธิ์ความคุ�มกัน และการยกเว�นภาษีอากร ตามท่ีระบุในข�อบทของความตกลง เพียงเท;าท่ี
รัฐบาลได�รับและใช�บทแห;งข�อบทของความตกลงนั้น  ท้ังนี้ ในระหว;างท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในประเทศไทย 
หรือเข�ามาในประเทศไทยเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ี หรือในการปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับธนาคาร 

 
มาตรา ๑๐  ให�รัฐมนตรีว;าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว;าการกระทรวงการ

ต;างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส;วนท่ีเก่ียวกับอํานาจและหน�าท่ีของตน 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธa  จันทรaโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท�าย] 
 

๑. ข�อบทของความตกลงว;าด�วยธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานเอเชีย 
(Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank) 

๒. คําแปลข�อบทของความตกลงว;าด�วยธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐาน
เอเชีย 

 
(ดูข�อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยตกลงจะเข�า
เป5นภาคีสมาชิกข�อบทของความตกลงว;าด�วยธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานเอเชีย 
( Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank) เ พ่ื อ ร; ว ม จั ด ต้ั ง
ธนาคารเพ่ือการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)) 
ซ่ึงมีวัตถุประสงคaเพ่ือส;งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร�างความม่ังค่ัง และพัฒนาความเชื่อมโยงของ
โครงสร�างพ้ืนฐานภายในภูมิภาคเอเชียโดยการลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานและสาขาการผลิตอ่ืน 
ตลอดจนเพ่ือส;งเสริมความร;วมมือและการเป5นหุ�นส;วนภายในภูมิภาคในการรับมือกับสิ่งท�าทายด�าน
การพัฒนาโดยการทํางานร;วมกันอย;างใกล�ชิดกับองคaกรเพ่ือการพัฒนาอ่ืน ๆ ในระดับพหุภาคีและทวิ
ภาคี  ดังนั้น เพ่ือดําเนินการให�เป5นไปตามข�อผูกพันซ่ึงภาคีสมาชิกจะต�องปฏิบัติตามข�อบทของความ
ตกลงดังกล;าว อีกท้ังเพ่ือให�รัฐบาลมีอํานาจถือประโยชนaจากการเป5นภาคีสมาชิก  จึงจําเป5นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปุณิกา/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


