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Immunities 
from

jurisdiction of 
states

ประเด็นศึกษา

ความหมาย

กฎหมายที่ใชบังคับ

ชนิด/ประเภท

ผลทางกฎหมาย

ความคุมกัน (Immunity)

ความคุมกัน คือเปนสถานะพิเศษที่จะไมตองอยู
ภายใตอํานาจหรือรับผลภัยบางอยางตามกฎหมาย 
ขอสังเกต ความคุมกันนี ้อนุสัญญา ฯ ใชคาํ
วา  ความละเมิดไมได ( inviolability )

ประเภทของความคุมกัน

Immunities of State

Immunities of the State 
Representatives

Immunities : ความคุมกันท่ีไดรับ

ความคุมกันจากอํานาจอธิปไตยทางตุลาการ

ความกันจากอํานาจอธิปไตยทางบริหาร
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State Immunities

ความคุมกันของรัฐ

กฎหมายที่เก่ียวของ

United Nations Convention on 
Jurisdictional Immunities of States 
and Their Property 2004 
Customary international law 

รัฐ ? Meaning

(i) the State and its various organs of
government;

(ii) constituent units of a federal State or
political subdivisions of the State, which are
entitled to perform acts in the exercise of
sovereign authority, and are acting in that
capacity;

(iii) agencies or instrumentalities of the State or
other entities, to the extent that they are
entitled to perform and are actually performing
acts in the exercise of sovereign authority of the
State;

(iv) representatives of the State acting in that
capacity

พัฒนาการทางดานแนวความคิด
เร่ืองความคุมกันของรัฐ

Absolute Immunity

Acta jure Imperi

Acta Jure Gestionis

Restrictive Immunity

Acta Jure Gestionis

ขอพพิาทระหวางรัฐกับเอกชน
ท่ีไมสามารถอางความคุมกันได

สัญญาทางพาณิชย

สัญญาจางแรงงาน

การทําละเมิดบุคคลอื่น

กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครองและการใช
ทรัพยสิน
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ขอพพิาทระหวางรัฐกับเอกชน
ท่ีไมสามารถอางความคุมกันได

เรือของรัฐที่ใชในกิจการพาณิชย

คดีทรัพยสินทางปญญา

ภาษีอากร

การเขารวมในหุนสวนหรือบริษัท

ความคุมกันของตัวแทนของรัฐ

เอกสิทธ์ิ [Privilege]

สิทธิพิเศษที่ใหแกบุคคลโดยเฉพาะ. สิทธิพิเศษของ
เฉพาะบุคคลบางคนหรือบางกลุม ที่กฎหมายให
หรือรับรองนอกเหนือไปจากบุคคลโดยทั่วไป 
law relating to a specific individual—is a special
entitlement or immunity granted by a government
or other authority to a restricted group, either by
birth or on a conditional basis. Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Privilege
[online 8 Sep 08 ]

กฎหมายระหวางประเทศที่เก่ียวของ

Vienna Convention on Diplomatic Relations
1961

Vienna Convention on Consular Relations 1963

กฎหมายภายในที่เกี่ยวของ

พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิและความคุม
กันทางทูต พ.ศ. 2527

 พระราชบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์และความคุม
กันทางกงสุล พ.ศ. 2541

Player 

รัฐผูสง the sending State

รัฐผูรับ the receiving State
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Inviolability of persons

ตัวแทนของรัฐจากองคกรภายใน

ตัวแทนทางการทูต

กงสุล

คณะผูแทนเฉพาะกิจ

ตัวแทนของรัฐจากองคกรภายใน

ประมุขของรัฐ

ประมุขของฝายบริหาร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ/ 
และรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ ท่ีตองดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศ

ตัวแทนทางการทูต /บุคคลในคณะผูแทน
ทางการทูต

 หัวหนาคณะผูแทนทางทูต
 เจาหนาที่ฝายทูต
 เจาหนาที่ฝายธุรการ/ วิชาการ
 เจาหนาที่ฝายบริการ
 คนรับใชสวนตัว
 คนในครอบครัว !?!

การสถาปนาความสัมพันธทางการทูต

The establishment of diplomatic relations 
between States, and of permanent diplomatic 
missions takes place by mutual consent. 
[Article 2]
1.The sending State must make certain that the 
agŕement of the receiving State has been given 
for the person it proposes to accredit as head of 
the mission to that State. [Article 4.1]

Head of the mission
หัวหนาคณะผูแทนทางการทูต

 เอกอัครราชทูต /เอกอัครสมณ 
Ambassador/ Nuncio
 รัฐทูต / อัครราชทูต / อัครสมณทูต 
Envoy / Minister 
/Internuncio
 อุปทูต Charģe d’ Affaires

การเขาสูตําแหนง 

เริ่มตนเมื่อเสนออักษรสาสนตราตั้งหรือบอกกลาว
การมาถึงของตน  และ    ไดเสนอสําเนาของอักษร
สาสนตราตั้งของตนตอกระทรวงการตางประเทศ
ของรัฐผูรับ    



5

ข้ันตอนการเขาสูตําแหนง

 การขอความเห็นชอบ

 การถวาย/ เสนอสาสนตราตั้ง 
(Credentials/ Letter de Cabinet)

 ไดรับการถือวาเปนหัวหนาคณะ

การสิ้นสุดการดํารงตําแหนง

สิ้นสุดเมื่อ

มีสาเหตุจากรัฐผูสง,

สาเหตุจากรัฐผูรับ,

สาเหตุอื่น

แนวคิดในการใหเอกสิทธิและความคุมกัน

 แนวคิดวาดวยตัวแทนของผูแทนทางการทูต
 แนวคิดวาดวย สิทธิสภาพนอกอาณาเขต

 แนวคิดวาดวยประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ และถอยทีถอยอาศัย

เอกสิทธิ์ / ความคุมกัน 

 เอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษี
 เสรีภาพในการสื่อสาร
 ความละเมิดมิไดในตัวบุคคล
 ความคุมกันดานสถานที่
 ความคุมกันทางศาล

กงสุล Consular

หัวหนาคณะกงสุล 
Head of the Consular Post

 กงสุลอาชีพ Consules missi

 กงสุลกิตติมศักด์ิ Consules electi

บุคคลในคณะเจาหนาท่ีฝายกงสุล

บุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายกงสุล
พนักงานฝายกงสุล

ลูกจางฝายกงสุล

บุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายบริการ
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การแตงตัง้ / เขาสูตําแหนง

Heads of consular posts are appointed by 
the sending State and are admitted to the 
exercise of their functions by the receiving 
State. [Art 10 (1)]

ข้ันตอนการแตงตั้ง หัวหนาสถานที่ทําการกงสุล

 ขอความเห็นชอบ

 รัฐผูสงออกสัญญาบัตรตราตั้ง

 รัฐผูรับออกอนุมัติบัตร

การสิ้นสุดการดํารงตําแหนง

รัฐผูสงบอกไปยังรัฐผูรับวาหนาที่ของบุคคล
ดังกลาวสิน้สุดลงแลว
รัฐผูรับเพิกถอนอนุมัติบัตร
รัฐผูรับแจงรัฐผูสงวา รัฐผูรบัเลิกถือวาบุคคลนั้น
เปนบุคคลในคณะเจาหนาที่ฝายกงสุล
ถูกรัฐผูรับประกาศเปน Persona non Grata

เอกสิทธิ์ / ความคุมกัน 

 เอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษี
 เสรีภาพในการสื่อสาร
 ความละเมิดมิไดในตัวบุคคล
 ความคุมกันดานสถานที่
 ความคุมกันทางศาล

เอกสิทธ์ิ/ความคุมกันดานสถานที่

 ความละเมิดมิไดในสถานที่ทางกงสุล
ความละเมิดมิไดในเอกสารทางกงสุล

การยกเวนภาษีอากรสถานที่ทางกงสุล

เสรีภาพในการสื่อสาร

เอกสิทธ์ิ/ความคุมกันในตัวบุคคล

 ความลวงละเมิดมิไดในตัวบุคคลของ
พนักงานฝายกงสุล
 ความคุมกันจากการพิจารณาคดี 
 เอกสิทธิ์เกี่ยวกับภาษีอากรและภาษี
ศุลกากร


