เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๐ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจ
และการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองการด าเนิ น งานของ
สานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ส านั ก งาน” หมายความว่ า ส านั ก งานเศรษฐกิ จและการค้ าฮ่ อ งกงประจ าประเทศไทย
ที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงที่ เกิดจากหนั งสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือของสถานเอกอั ครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
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ประจาประเทศไทย ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ ข้อบทว่าด้วยเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันสาหรับการอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภาคผนวกว่าด้วยการอานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
เพิ่มเติม ที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว และหนังสือแจ้งยืนยันจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๔ เพื่ อ คุ้ ม ครองการด าเนิ น งานในประเทศไทยของส านั ก งานให้ บ รรลุ ผ ลตาม
ความมุ่งประสงค์
(๑) ให้สานักงานเป็นนิติบุคคลและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย
(๒) ให้ ส านั ก งาน สถานที่ ทรั พ ย์ สิ น สิ น ทรั พ ย์ และบรรณสารทางการของส านั กงาน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่สานักงาน ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง
รัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือของ
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวัน ที่
๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ รวมถึงข้อบทว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับการอานวยความสะดวก
ในการดาเนิ นงานของสานั กงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ
ภาคผนวกว่าด้วยการอานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเพิ่มเติม ที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว
และหนังสือแจ้งยืนยันจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
เจ้าหน้าที่สานักงานตามมาตรานี้ หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการมอบหมายโดยเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง ให้ปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน รวมถึงหัวหน้าสานักงาน แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างท้องถิ่นและ
บุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ รัฐ บาลแห่ งราชอาณาจั ก รไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เจรจาเพื่อจัดทาหนังสือแลกเปลี่ยน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือของ
สถานเอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ประจ าประเทศไทย ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวั น ที่
๕ กัน ยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ รวมถึงข้อบทว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสาหรับการอานวยความสะดวก
ในการดาเนินงานของสานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภาคผนวก
ว่าด้วยการอานวยความสะดวก เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเพิ่มเติม ที่แนบท้ายหนังสือดังกล่าว และหนังสือ
แจ้ ง ยื น ยั น จากรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ตกลงเห็ น พ้ อ งให้ มี ก ารจั ด ตั้ งส านั ก งานเศรษฐกิ จ และ
การค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย เพื่อทาหน้าที่ในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
เขตบริ ห ารพิ เศษฮ่ อ งกง สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน กั บ รัฐ บาลแห่ งราชอาณาจั ก รไทย สมควรก าหนดให้
สานักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจาประเทศไทย เป็นนิติบุ คคลตามกฎหมาย และให้สานักงานและ
เจ้ าหน้ าที่ส านั กงานได้รับ เอกสิ ทธิ์และความคุ้มกัน รวมทั้ งการอานวยความสะดวกในการดาเนินงานและ
ปฏิบัติงานในประเทศไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

