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บทน ำ 
 

“กฎหมายต้นแบบการอ านวยความสะดวกภายในประเทศ และการก  ากับดูแลบรรเทาภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือเพ่ือการฟ้ืนฟใูน
ขั้นต้นระหว่างประเทศ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมืออำ้งอิงส ำหรบักำรใชง้ำนโดยสมัครใจของเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรจัดกำรภ ัย
พิบตั ิและ/หรือ ผูบ้ญัญตักิฎหมำยซึ่งมีควำมประสงคท์ีจ่ะพ ัฒนำกำรบญัญตัิกฎหมำยภำยในประเทศ, ข ้อบงัคบั และ/หรือ วิธีปฏบิตัิ
ตำ่งๆ ในประเทศของตน เพื่อบริหำรจัดกำรกำรให้ควำมชว่ยเหลือดำ้นกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหว่ำงประเทศ ทีอ่ำจเกดิขึ้นในอนำคต 
 

เพราะเหตุใดจึงต้องจัดท  า “กฎหมายต้นแบบ” ฉบับนี้? จำกประสบกำรณ์ท ัว่โลกไดแ้สดงให้เห็นว่ำกำรบริหำรจัดกำรปฏบิตักิำรให้
ควำมช่วยเหลือระหว่ำงประเทศไดเ้ร่ิมสลบัซบัซอ้นมำกยิ่งขึ้นหำกไม่มีกรอบกำรท  ำงำนก  ำกบัดูแลทีเ่ฉพำะเจำะจงอำจท  ำให้ยุ่งยำก
เป็นอย่ำงมำกส ำหรบัประเทศทีไ่ดร้ับผลกระทบ ในกำรก  ำกบัดูแล ควบคมุและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงกำรบรรเทำภยัพิบตัิ
และกำรชว่ยชวีติไดอ้ย่ำงเหมำะสม วธีิเฉพำะเจำะจงซึ่งไดอ้อกแบบขึ้นในทนัทหีลงัจำกเกดิภยัพิบตัทิำงธรรมชำต ิมกัจะน ำไปสู่กำร
สูญเสียกำรควบคมุของประเทศ และกำรบรรเทำภยัพิบตัทิีไ่ม่เหมำะสมหรือคณุภำพต  ำ่ และมกัส่งผลให้เกดิขอ้จ ำกดั ควำมล่ำชำ้ และ

คำ่ใชจ่้ำยทีไ่ม่จ ำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรคตอ่กำรให้ควำมชว่ยเหลือทีเ่หมำะสมเมื่อมีควำมจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนทีสุ่ด1 
 

บงัเ อิญโชคไม่ดีทีม่ี เพียงรฐับำลของประเทศตำ่งๆ ไม่กี่ประเทศที่มีกฎข ้อบงัคบัหรือวธีิปฏิบตัิทีค่รอบคลุมเกี่ยวกบักำรให้ควำม
ชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศไวพ้รอ้มแล้ว แมว้ำ่จะมีประสบกำรณ์ร่วมกนัเกีย่วกบัปัญหำดำ้นกำรก  ำกบัดูแล “ตวั
แบบ” น้ีมีเน้ือหำซึ่งไดบ้ญัญตัไิวใ้นกฎหมำยภำยในประเทศของประเทศในภูมิภำคตำ่งๆ อยู่แลว้ ในฐำนะเป็นแนวคดิส ำหรบัระบบ
กำรก  ำกบัดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกทีใ่ชง้ำนไดดี้ 
 

ท่ีมำของ “กฎหมำยต้นแบบ” 
 

ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2550 กำรประชมุคณะกรรมกำรกำชำดและเส้ียววงเดือนแดงระหวำ่งประเทศ ครั้งที ่30 (ซึ่งมีประเทศภำคี
สมำชกิของอนุสัญญำเจนีวำและสมำชกิของกลุ่มองค์กรกำชำดและเ ส้ียววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศเขำ้ร่วมในกำรประชมุ) ได้
รบัรอง “แนวทำงส ำหรบักำรอ ำนวยควำมสะดวกภำยในประเทศ และกำรก  ำกบัดูแลบรรเทำภยัพิบตัแิละให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำร
ฟ้ืนฟูในข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ” (ซึ่งเรียกวำ่ แนวทำง “IDRL”)2 แนวทำง “ IDRL” คอื ชุดของขอ้เสนอแนะตอ่รฐับำลของประเทศ
ตำ่งๆ เกีย่วกบัวิธีจัดเตรียมกฎหมำยและวิธีปฏบิตักิำรบรรเทำภ ัยพิบตัิส ำหรับปัญหำร่วมกนัในกำรก  ำกบัดูแล ในปฏบิตักิำรบรรเทำ
ภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ   แนวทำง “ IDRL” ได้อำศยักรณีศึกษำของประเทศ กำรวจิัยทำงกฎหมำย และกำรปรึกษำหำรือกบัรัฐบำล
ของประเทศต่ำงๆ และผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกำรบรรเทำภยัพิบตัซิึ่งด ำเนินกำรโดยสหพนัธ์สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงระหวำ่ง
ประเทศ (“IFRC”) เป็นระยะเวลำ 7 ปี 

 

ประเด็นส ำคัญ  ประเด็นส ำคัญ 
 การบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือระหวา่งประเทศได้เร่ิมมีความ

สลับซับซ้อน มากย ิง่ขึ้น 
 กฎหมาย, ระเบียบ และวธิีปฏิบัติที่เข้มงวด ภายในประเทศ เป็นส่ิงจ าเป็น 
  “กฎหมายต้นแบบ” นี้ เป็นเคร่ืองมืออ้างอิงส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้บัญญตัิ

กฎหมายซึ่ งมีความประสงค์ที่จะพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หรือวธิีปฏิบัติ
ต่าง  ๆของตนเอง 

  “กฎหมายต้นแบบ” นี้ ได้อาศัยแนวทางต่าง  ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ 

 เอกสารนี้ตอบสนองต่อการร้องขอตัวอยา่งภาษาที่ใช้ในการบัญญัติกฎหมาย 
 “กฎหมายต้นแบบ” นี้ ได้ประโยชน์จากข้อมูลป้อนเข้าของผู้เช่ียวชาญ จ านวน
มาก 

 
 

                                                                 
1 ส าหรับบทสรุปแบบองค์รวม จากกรณีศึกษาหลายกรณี ซึ่ งพจิารณาปัญหาประเภทต่าง ๆ  เหล่านี้ทั่วโลก โปรดดู “IFRC” กฎหมายและประเด็นข้อกฎหมายในการ
ปฏิบัติการเพื่อบรรเทาภัยพิบัติระหวา่งประเทศ (พ.ศ. 2550) ได้ที่ www.ifrc.org/dl 
2 สามารถหาอ่านได้ในหลายภาษาได้ที่ www.ifrc.org/dl ค าวา่ “IDRL” หมายถึง “กฎหมาย ระเบียบ และหลักการวา่ด้วยการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติระหวา่งประเทศ” 
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เร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2551 และเป็นประจ าทุกปีหลงัจากนั้น  สมชัชาใหญแ่ห่งสหประชาชาตไิดร้บัรองมติตา่งๆ ซึ่งสนับสนุนให้ประเทศ
ตา่งๆ  ใช ้แนวทาง “IDRL” 3 มตติา่งๆ ในลกัษณะเดียวกนัน้ีไดผ้า่นการรบัรองโดย “องคก์รศุลกากรโลก”4 และหน่วยงานต่างๆ ใน

ระดบัภูมิภาครวมท ัง้  “องคก์ารรฐัอเมริกนั” 5 และ “ทีป่ระชมุความร่วมมือประเทศในหมู่ เกาะแปซฟิิก”6 และเอกสารอา้งอิงเ กีย่วกบั
องคก์รตา่งๆ เหล่าน้ีไดร้วมไวใ้นร่างนโยบายการบริหารจัดการภยัพิบตั ิ ของ “สหภาพแอฟริกา” 
 

นับต ัง้แต่แนวทาง “IDRL” ไดร้บัความเห็นชอบแล้ว “IFRC” และสมาชกิของสหพนัธ์ฯ ไดใ้ห้ความชว่ยเหลือทางเทคนิคแกร่ฐับาล
ของประเทศตา่งๆ 25 ประเทศ เพื่อน าเอาแนวทาง “IDRL” ไปปฏบิตั ิณ วนัทีไ่ด้จัดท  าเ อกสารน้ี  มีประเทศตา่งๆ 11 ประเทศ ได้
พฒันากฎหมายหรือขอ้บงัคบัขึ้นใหม่ โดยอาศยัแนวทาง “IDRL” และมีประเทศอ่ืนๆ อีกนับ 10 ประเทศก  าลงัพิจารณาร่างกฎหมาย  
ในระหวา่งโครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเหล่าน้ี เจ้าหน้าทีข่องรฐัไดร้้องขอตวัอย่างภาษาทีใ่ชใ้นการบญัญตัิกฎหมายเพื่อ
ชว่ยให้พวกเขาสามารถน าเอาแนวทาง “IDRL” ไปใชใ้นการร่างกฎหมายและวธีิปฏบิตัติา่งๆ ภายในประเทศของตน 
 

เพื่อตอบสนองตอ่ค  ารอ้งขอเหล่าน้ี “IFRC” ได้เขา้เป็นหุ้นส่วนกบัส านักงานเพื่อการประสานงานดา้นมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ 
และสหภาพรฐัสภา ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเร่ิมงานเกี่ยวกบั “กฎหมายตน้แบบ” ฉบบัน้ี หุ้นส่วนตา่งๆ ของโครงการไดป้ระโยชน์จาก
ความชว่ยเหลือที่เชีย่วชาญจากบริษทัและสถาบนักฎหมายระหวา่งประเทศเป็นจ านวนมากรวมท ัง้ หจก. อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ร่ี 
เบเกอร์ แอนด์ แม็คเคนซี ่ซีเอ็มเอส   หจก. คาเมรอน แม็คเคนน่า   ฝ่ายกฎหมายของ ไมโครซอฟต์ คอร์ปอเรช ัน่  และ “องคก์ร
ศุลกากรโลก”   เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานตา่งๆ เหล่าน้ีไดท้  าการวจิัยภูมิหลังอย่างกวา้งขวางเกีย่วกบั
กฎหมายทีเ่ป็นอยู่ ในประเทศตา่งๆ ท ัว่โลก และไดใ้ห้ค  าแนะน าในการร่างกฎหมาย และได้มีการจัดประชมุผูเ้ชีย่วชาญหลายครั้งใน
กรุงเจนีวา อ็อกซฟ์อร์ด และกวัลาลมัเปอร์เพื่อให้ขอ้มูลป้อนกลบัและค  าแนะน าเกีย่วกบัร่างกฎหมายฉบบักอ่นๆ 
 

ในปี พ.ศ. 2554 ได้เร่ิมมีการใชฉ้บบัน าร่องของ “กฎหมายตน้แบบ” ในการประชุมคณะกรรมการกาชาดและเ ส้ียววงเดือนแดง
ระหวา่งประเทศ ครั้งที ่31 และตามมตขิ ้อ 7 ผูเ้ข ้าร่วมในการประชมุระหวา่งประเทศ (ประเทศภาคีแห่งอนุสญัญาเจนีวา และสมาชิก
ของกลุ่มองค์กรกาชาดและเส้ียววงเดือนแดง) ได้ยอมรับความพยายามของหุ้นส่วนตา่งๆ ของโครงการ เพื่อพ ัฒนา “กฎหมาย
ตน้แบบ” และไดเ้ชญิชวนให้มี “การปรึกษาหารือเพิ่มเตมิกบัประเทศตา่งๆ และผูม้ีส่วนไดเ้ สียอ่ืนๆ เกีย่วกบัการใชก้ฎหมายตน้แบบ 
เพื่อเป็นเคร่ืองมืออา้งอิง”7  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้มีส่วนร่วมเพิ่มเตมิของประเทศตา่งๆ ไดม้ีการเ วยีนค  ารอ้งขออย่างเป็น
ทางการส าหรบัขอ้คิดเห็นเพิ่มเตมิ ไปย ังคณะผูแ้ทนถาวรทกุคณะ ในกรุงเ จนีวา ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 และไดม้ีการจัดการ
ประชมุกลุ่มย่อย ขึ้นทีส่ภาเ ศรษฐกิจและสงัคม ในกรุงนิวยอร์ก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 นอกจากน้ี  ยงัได้มีการจัดการประชุม
เพื่อการปรึกษาหารือกนัเพิ่มเตมิขึ้นในแอฟริกา เ อเชยี-แปซิฟิก และอเมริกา ตลอดจนการประชุมสรุปผลของผูเ้ชีย่วชาญ ในกรุงเจนี
วา เพื่อรบัรูถึ้งความกา้วหน้าของงานน้ี ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิไดม้ีมตเิลขที่ 67/87 เพื่อรบัรอง
ความพยายามของหุ้นส่วนฝ่ายตา่งๆ ของโครงการ ในการพฒันา “กฎหมายตน้แบบ” 
 

 

 
 
 
 

 

                                                                 
3 สามารถหาอ่านภาษาล่าสุดได้ใน มติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เลขที ่66/119 เม่ือวนัที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 วรรค 13  
4 มติของ “องค์กรศุลกากรโลก” เกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานศุลกากรในการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ มิถุนายน พ.ศ. 2554  
5 มติของสมัชชาใหญ่ของ “องค์การรัฐอเมริกัน” เลขที่ 2647 (XLI-O/11) เม่ือวนัที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
6 ค าแถลงการณ์ของ “ที่ประชุมความร่วมมือประเทศในหมู่เกาะแปซฟิิก คร้ังที่ 43” ราราทองก้า, คุกไอส์แลนด์, 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
7 มติข้อ 7 “การเสริมสร้างกรอบบรรทัดฐานและการระบุถึงอุปสรรคด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติ การตอบสนอง และการฟ้ืนฟู, 31C/11/R7 (พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554) 
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กล่ำวโดยสรุป “กฎหมำยตน้แบบ” ไดป้ระโยชน์จำกค  ำแนะน ำและขอ้เสนอแนะตำ่งๆ ของผูเ้ชี่ยวชำญกวำ่ 200 รำยท ัว่โลก รวมท ั้ง
เจ้ำหน้ำทีร่ะดบัสูงของรฐับำลของประเทศตำ่งๆ สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงของแตล่ะประเทศ หน่วยงำนตำ่งๆ ขององคก์ำร
สหประชำชำต ิและองคก์รพฒันำเอกชน ผูบ้ญัญตัิกฎหมำย สมำชิกรฐัสภำ องคก์รและกลุ่มสนทนำทำงวิชำกำรใน ระดบัภูมิภำค 
นอกจำกน้ี “กฎหมำยตน้แบบ”  ย ังไดร้ับกำร “ทดสอบภำคสนำม” ในโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวชิำกำรในแตล่ะประเทศซึ่ง
ด ำเนินงำนโดยสภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงของแตล่ะประเทศและสหพันธ์สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงระหวำ่ง
ประเทศ (“IFRC”) ในปี พ.ศ. 2555 
 

วัตถุประสงคข์อง “กฎหมำยต้นแบบ” 
 

เชน่ เดียวกนักบัแนวทำง “ IDRL” “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อชว่ยให้ประเทศต่ำงๆ เตรียมควำมพรอ้มส ำหรับ
ประเ ด็นขอ้กฎหมำยและกำรก  ำกบัดูแลทีพ่บได้มำกที่สุด ซึ่งอำจเกดิขึ้นในกำรปฏบิตัิกำรครั้งส ำคญัๆ ดำ้นกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิ
ระหวำ่งประเทศ ประเด็นเหล่ำน้ี เกีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ถึงและกำรปฏบิตัขิองผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ และยงัเ กีย่วขอ้งกบั
กำรประสำนงำนในกำรให้ควำมชว่ยเหลือดงักล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในชว่งเวลำของกำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรฟ้ืนฟูในข ั้นตน้ 
 

ประเด็นตำ่งๆ ในกำรเขำ้ถึงและกำรปฏบิตักิำรทีช่อบดว้ยกฎหมำย มกัจะรวมถึง: 
 

 ควำมล่ำชำ้ในกำรเขำ้ประเทศ ของบคุลำกรดำ้นมนุษยธรรมระหวำ่งประเทศ สินคำ้และอุปกรณ์ เน่ืองจำกขอ้ก  ำหนดตำ่งๆ 
ของศุลกำกร และกฎหมำยกำรตรวจคนเขำ้เมืองซึ่งมิไดป้รบัให้เขำ้กบัสถำนกำรณ์ของควำมเร่งด่วน 

 กำรเรียกเกบ็คำ่อำกร คำ่ผำ่นทำง และคำ่ภำษีจำกสินคำ้และกจิกรรมดำ้นกำรบรรเทำภยัพิบตั ิ

 ปัญหำกำรไดร้บักำรรบัรองทำงกฎหมำยเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองชำวตำ่งชำตสิ ำหรับบคุลำกรผูเ้ชีย่วชำญในวชิำชพี  

 ขอ้ขดัขอ้งในกำรยอมรับในทำงกฎหมำยส ำหรับองคก์รดำ้นมนุษยธรรมของต่ำงประเทศ ซึ่งหมำยควำมวำ่ องคก์รเหล่ำน้ี
อำจไม่สำมำรถเ ปิดบญัชีธนำคำร วำ่จ้ำงเจ้ำหน้ำทีใ่นทอ้งถ่ิน ท  ำสญัญำเชำ่อำคำรสถำนที่หรือด ำเนินกำรทำงกฎหมำยอ่ืนๆ 
ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรให้ควำมชว่ยเหลือทีม่ีประสิทธิภำพ ในประเทศนั้น 

 

ประเด็นตำ่งๆ เกีย่วกบัคณุภำพและกำรประสำนงำนเกีย่วกบักำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ อำจรวมถึง : 
 กำรน ำเขำ้สินคำ้ทีไ่ม่จ ำเป็นหรือไม่เหมำะสม ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพิบตั ิ

 ควำมลม้เหลวในกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในประเทศ และผูใ้ห้กำรบรรเทำภยัพิบตั ิ รำยอ่ืนๆ 

 กำรใชบ้คุลำกรทีไ่ดร้บักำรฝึกอบรมไม่เพียงพอ 

 ควำมลม้เหลวในกำรปรึกษำหำรือกบัผูร้บัประโยชน์ 

 พฤตกิรรมทีไ่ม่สำมำรถยอมรบัไดใ้นทำงวฒันธรรม 
 

ประเดน็ส ำคญั  
 “กฎหมำยต้นแบบ” นี้พยำยำมที่จะควบคุมควำมล่ำช้ำ ข้อจ ำกัด ค่ำใช้จ่ำย

ต่ำงๆ และท ำให้แน่ใจถึงกำรควบคุมดูแลอยำ่งเพียงพอ 

 “กฎหมำยต้นแบบ” นี้ เรียกร้องให้มีกำรให้บริกำรทำงกฎหมำยบำงประกำร 
แก่ผู้ให้กำรบรรเทำภัยพิบัติระหวำ่งประเทศ 

 “กฎหมำยต้นแบบ” นี้ก ำหนดให้ผู้ให้กำรบรรเทำภัยพิบัติเหล่ำนั้นปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนที่ชัดเจน 

 

 
 

 
 

 กำรเปล่ียนแปลงควำมเชือ่ 
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ประเด็นตำ่งๆ ในกำรขนส่งสินคำ้ส ำหรบับรรเทำภยัพิบตัไิปยงัอีกประเทศหน่ึงซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกภยัพิบตัอิำจรวมถึง : 
 ควำมล่ำชำ้ในกำรเขำ้-ออก ของของบคุลำกรดำ้นมนุษยธรรมระหวำ่งประเทศ สินคำ้และอุปกรณ์ซึ่งมีปลำยทำงถึงอีกประเทศ

หน่ึง 
 กำรเรียกเกบ็คำ่อำกร คำ่ผำ่นทำง และคำ่ภำษีจำกสินคำ้ส ำหรบับรรเทำภยัพิบตัทิีจ่ะขนส่งไปยงัอีกประเทศหน่ึง 

 

กำรใช้ “กฎหมำยต้นแบบ” 
 

จำกควำมหลำกหลำยของระบบกฎหมำยท ัว่โลก และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแนววิเครำะห์ต่ำงๆ ภำยในประเทศ ส ำหรบักำรบริหำร
จัดกำรภยัพิบตั ิเป็นทีเ่ข ้ำใจกนัอย่ำงดีวำ่ในแตล่ะมำตรำของ “กฎหมำยตน้แบบ” น้ี จะมีส่วนเกีย่วข ้องกบัแตล่ะประเทศไม่เทำ่กนั 
และในทกุกรณี จ ำเป็นจะตอ้งปรบัขอ้ควำมให้เขำ้กบับริบทของแตล่ะประเทศ อย่ำงไรกต็ำมในบำงประเทศอำจเป็นไปไม่ได ้หรือไม่
ตอ้งกำรทีจ่ะใชก้ฎหมำยเฉพำะตวัเพียงฉบบัเดียว ซึ่งครอบคลุมทกุหัวขอ้ทีร่วมไวใ้น “กฎหมำยตวัแบบ” ฉบบัน้ี 
 

ในกรณีต่ำงๆ เหล่ำน้ี มีหลำยส่วนของภำษำทีใ่ชใ้น “กฎหมำยตน้แบบ” ซึ่งไดเ้สนอแนะไว ้ณ ทีน้ี่ อำจใชเ้พื่อเป็นแนวทำงส ำหรับ
กำรแกไ้ขเพิ่มเ ตมิกฎหมำยหรือระเบียบอ่ืนๆ ทีม่ีอยู่  เชน่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัเ กีย่วกบักำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิกำรตรวจคนเข ้ำ
เมือง ศุลกำกร ภำษี สุขภำพ โทรคมนำคม หรือกำรขนส่ง   ดังนั้น หมำย เหตใุนฉบบัร่ำงน้ี  เ สนอแนะกำรบญัญตัิกฎหมำย
ภำยในประเทศทีส่  ำคญั อ่ืนๆ ซึ่งควรแทรกเน้ือหำบำงประกำรของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี อย่ำงไรกต็ำม ถำ้มีกำรใชแ้นวคดิแบบ
โมดูลดงักล่ำว  มีขอ้เสนอแนะวำ่ให้รวบรวมเน้ือหำทีส่  ำคญับำงประกำรของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ีไวด้ว้ยกนัโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
จะมีประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่งถ้ำระบบกำรให้ควำมเห็นชอบหรือกำรบอกเ ลิกซึ่งผูม้ีบทบำทระหวำ่งประเทศ จะมีสิทธิส ำหรบับริกำร
ทำงกฎหมำยพิเศษ จะถูกรวบรวมไวใ้นกฎหมำยเพียงฉบบัเดียว ถึงแมว้่ำรำยละเอียดของบริกำรตำ่งๆ ทีไ่ดร้บัอำจก  ำกบัดูแล ภำยใต ้
กฎหมำยฉบบัอ่ืน (เชน่ ศุลกำกร หรือกำรตรวจคนเขำ้เมือง) 
 

นอกจำกน้ียงัควรสงัเ กตวำ่ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี มิได้ก  ำหนดระบบในกำรประสำนงำนเพื่อปฏิบตัิกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิ
ภำยในประเทศ โดยสนันิษฐำนวำ่ระบบดงักล่ำวมีอยู่แล้วภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัใินประเทศทีต่รำกฎหมำย
ดงักล่ำวขึ้ น  ดงันั้นไดม้ีกำรพยำยำมร่ำงกฎหมำยเพื่อหลีกเล่ียงบทบญัญตัทิีซ่  ้ ำซอ้นกบัเน้ือหำปกตขิองกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำร
จัดกำรภ ัยพิบตั ิอย่ำงไรก็ตำม ย ังคงเป็นไปได้วำ่บทบญัญตัิบำงขอ้ในข ้อควำมน้ีอำจข ัดต่อหรือซ  ้ำซอ้นกบักฎหมำยที่มีอยู่ในบำง
ประเทศ  ดงันั้ นจึงมีควำมส ำคญัทีจ่ะตอ้งตรวจสอบกฎหมำยและระเบยีบตำ่งๆ ทีม่ีอยู่ ในแตล่ะกรณีก่อนทีจ่ะใช ้“กฎหมำยตน้แบบ” 
ฉบบัน้ีเพื่อร่ำงกฎหมำยฉบบัใหม่ใดๆ 

 

ประเดน็ส ำคญั  
 “กฎหมำยต้นแบบ” นี้อำจจะและควรจะปรับแก้ให้เข้ำกับพฤติกำรณ์ต่ำง  ๆ

ของแต่ละประเทศ 

 กฎหมำยเฉพำะตัวอำจจะมิใช่ทำงเลือกที่ถูกต้องในทุกประเทศ  “กฎหมำย
ต้นแบบ” นี้ ยงัอำจใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะ “ตดั
แปะ” ส ำหรับกฎหมำยหลำยฉบับที่มีอย ูห่รือส ำหรับข้อบังคับหรือวิธี
ปฏิบัติต่ำงๆ  

 “กฎหมำยต้นแบบ” นี้ สันนิษฐำนวำ่มีกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติอย ูแ่ล้ว 

  

 
 

 
 

 

หลักส ำคญัในกำรร่ำง “กฎหมำยต้นแบบ” ฉบบัน้ี 
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ช่องข้อควำมหมำยเหตุของผู้ร่ำง “กฎหมำยต้นแบบ” ฉบบัน้ี แสดงให้เห็นวำ่ผูบ้ญัญตักิฎหมำยอำจใชห้มวดตำ่งๆ ของภำษำที่
ใชใ้น “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ีเพื่อกำรแกไ้ขเพิ่มเ ตมิกฎหมำยฉบบัตำ่งๆ ทีม่ีอยู่  ถำ้มีเหตุผลทีดี่กวำ่ทีจ่ะกระท  ำกำรเชน่นั้นภำยใต ้
พฤตกิำรณ์ตำ่งๆ ของตนมำกกวำ่กำรใชข้อ้ควำมท ัง้หมดเป็นกฎหมำยเฉพำะตวัเพียงฉบบัเดียว 
 

ข้อควำมในวงเล็บ ในขอ้ควำมของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี หมำยถึง เน้ือหำซึ่งอำจอยู่ภำยใตบ้งัคบัของแนววเิครำะห์ตำ่งๆ                   
โดยอำศยัพฤตกิำรณ์ทีเ่ฉพำะเจำะจง และโครงสรำ้งทำงกฎหมำยและสถำบนัของประเทศทีน่ ำเอำ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ไปใช ้
 

ข้อควำมตวัเอียงในวงเลบ็ ให้แทนทีด่ว้ยขอ้ควำมที่เหมำะสมและเทยีบเทำ่กนัภำยในประเทศ (ตวัอย่ำงเ ชน่  ชือ่ประเทศ ชื่อ
หน่วยงำนบริหำรจัดกำรภยัพิบตัภิำยในประเทศ ถำ้มี)  
 

ข้อควำมภำยในวงเล็บ ทีม่ิใชต่วัเ อียง ได้เสนอไวเ้ ป็นทำงเลือกหน่ึงจำกหลำยๆ ทำงเ ลือก (ตวัอย่ำงเ ช่น “ประธำนำธิบดี/
นำยกรัฐมนตรี” “อ ำเภอ/จังหวดั”) หรือเป็นขอ้ควำมที่ถือวำ่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของทำงเลือกทีแ่ตกต่ำงกนั ระหวำ่งประเทศตำ่ง ๆ (เช่น 
ระยะเวลำทีถู่กตอ้งแม่นย  ำ ของก  ำหนดเสน้ตำยบำงอย่ำง) 
 

ค ำศพัท์ท่ีได้นิยำมไว้ ตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นมำตรำ 3 ใชอ้กัษรตวัพิมพ์ใหญ ่ตลอดขอ้ควำม เพื่อให้ง่ำยตอ่กำรอำ้งอิง 
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กฎหมำยต้นแบบ ส ำหรบักำรอ ำนวยควำม
สะดวกภำยในประเทศ และ กำรก ำกบัดแูล
บรรเทำภยัพิบติั และให้ควำมช่วยเหลือเพ่ือ

กำรฟ้ืนฟใูนขัน้ต้นระหว่ำงประเทศ 
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กฎหมำยต้นแบบ ส ำหรบักำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรก ำกบั
ดแูลบรรเทำภยัพิบติั และให้ควำมช่วยเหลอืเพ่ือกำรฟ้ืนฟูในขัน้ต้น
ระหว่ำงประเทศ 

สำรบำญ 
   

หมวดท่ี 1 บทบญัญติัทัว่ไป 17 
มำตรำ 1 หัวขอ้ 17 
มำตรำ 2 วตัถุประสงค์และขอบขำ่ยของ “กฎหมำยตน้แบบ” 17 
มำตรำ 3 บทนิยำมค ำศพัท์ 18 
มำตรำ 4 สิทธิ สิทธิพิเศษ และควำมคุม้กนัท่ีมอียู ่ 20 
   

หมวดท่ี 2 กำรริเร่ิมและส้ินสุดกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำง
ประเทศ 

21 

มำตรำ 5 กำรประเมนิควำมตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหวำ่งประเทศ 21 
มำตรำ 6 กำรร้องขอควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหวำ่งประเทศ 21 
มำตรำ 7 ขอ้เสนอและกำรยอมรับควำมชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ 22 
มำตรำ 8 ระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูขั้นตน้ 23 
มำตรำ 9 กำรส้ินสุดระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหวำ่งประเทศ 23 
มำตรำ 10 กำรส้ินสุดระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูขั้นตน้ระหวำ่งประเทศ 23 
มำตรำ 11 กำรสนับสนุนระหวำ่งประเทศ ส ำหรับ ( ช่ือประเทศ) 

สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงของแตล่ะประเทศ 
 

24 
   

หมวดท่ี 3 กำรประสำนงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรบัควำมช่วยเหลือใน
กำรบรรเทำ 
ภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 

25 

มำตรำ 12 อ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรประสำนงำนของหนว่ยงำนซ่ึงท ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์ประสำนงำน  25 
มำตรำ 13 หนว่ยปฏิบติักำรเฉพำะกจิเกีย่วกบักำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับควำมชว่ยเหลือในกำร

บรรเทำภยัพิบติัระหวำ่งประเทศ 

26 

มำตรำ 14 ทีมงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 27 
มำตรำ 15 กำรประสำนงำนเชิงปฏิบติักำรของผูม้บีทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ 28 
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หมวดท่ี 4 ควำมรบัผิดชอบทัว่ไปของผู้มีบทบำทช่วยเหลือ 29 
มำตรำ 16 หลกักำรให้ควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหวำ่งประเทศ 29 
มำตรำ 17 กำรเคำรพในศกัด์ิศรีและสิทธิในควำมเป็นสว่นตัวของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกภยัพิบติั 29 
มำตรำ 18 คณุภำพของสินคำ้และบริกำร 30 
มำตรำ 19 กำรเคล่ือนยำ้ยหรือท ำลำยสินคำ้ ท่ีไมใ่ชแ้ลว้ อุปกรณ์ท่ีใชง้ำนไมไ่ด ้ และขยะอ่ืนๆ 30 
   

หมวดท่ี 5 กำรมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย 31 
มำตรำ 20 กำรให้บริกำรทำงกฎหมำยแกผู่้มีบทบำทท่ีมสิีทธิ 31 
มำตรำ 21 กำรมสิีทธิไดรั้บบริกำรทำงกฎหมำยส ำหรับผู้มีบทบำทชว่ยเหลือบำงรำย 31 
มำตรำ 22 กำรย่ืนค ำขอเพื่อให้มสิีทธิไดรั้บบริกำรทำงกฎหมำยโดยผู้มีบทบำทชว่ยเหลือ 32 
มำตรำ 23 กำรก  ำหนดสิทธิและหนังสือรับรองกำรมีสิทธิตำ่งๆ 32 
มำตรำ 24 กำรส้ินสุดกำรมสิีทธิไดรั้บบริกำรทำงกฎหมำย 33 
   

หมวดท่ี 6 กำรมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย 34 
   

ตอนท่ี 1 บุคลำกรระหว่ำงประเทศ 34 
   

มำตรำ 25 วซีำ่ส ำหรับกำรปฏิบติังำนเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบติั 34 
มำตรำ 26 กำรรับรองคณุสมบัติทำงวชิำชีพของบุคลำกรชำวตำ่งชำติ 35 
มำตรำ 27 กำรรับรองใบอนุญำตขบัข่ีของบุคลำกรชำวตำ่งชำติ 35 
มำตรำ 28 กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจำกภ ัยพิบัติ 36 
   

ตอนท่ี 2 กำรเข้ำถึงสินค้ำและอปุกรณ์ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 36 
   

มำตรำ 29 กำรอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นศุลกำกรและกำรไดรั้บกำรปฏิบัติโดยมสิีทธิกอ่น 36 
มำตรำ 30 หน้ำท่ีในกำรปฏิบติัตำม โดยผูม้บีทบำทท่ีมีสิทธิ 36 
มำตรำ 31 กำรรับรองแกห่นว่ยงำนศุลกำกร 36 
มำตรำ 32 กำรยกเวน้อำกรขำเขำ้, ภำษี และขอ้จ ำกดัตำ่งๆ 36 
มำตรำ 33 กำรปรับปรุงขอ้ก  ำหนดในกำรจัดท ำเอกสำร 37 
มำตรำ 34 ช ัว่โมงท ำกำรเพิ่มเติม ส ำหรับหนว่ยงำนศุลกำกร 37 
มำตรำ 35 กำรตรวจสอบ และหลกัประกนัตอ่ศุลกำกร 38 
มำตรำ 36 ขอ้ตกลงเกีย่วกบักำรวำงต ำแหนง่ลว่งหน้ำ ส ำหรับวสัดุคงคลงั  38 
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ตอนท่ี 3 กำรเข้ำออกประเทศโดยสะดวกและข้อจ ำกัดในกำรใช้สินค้ำและอปุกรณ์ท่ี

เฉพำะเจำะจง ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 
38 

มำตรำ 37 อุปกรณ์โทรคมนำคม 38 
มำตรำ 38 ยำ 39 
มำตรำ 39 อำหำร 39 
มำตรำ 40 ยำนพำหนะน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ 40 
มำตรำ 41 สุนัขคน้หำและชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั 40 
   

ตอนท่ี 4 กำรได้รบัอนุญำตให้ท ำลำยอปุกรณ์และสินค้ำท่ีไม่ใช้แล้ว 40 
   

มำตรำ 42 กำรท ำลำยอุปกรณ์และสินคำ้ท่ีไมใ่ชแ้ล้ว 40 
มำตรำ 43 กำรน ำเขำ้เพื่อสง่ออกสินคำ้และอุปกรณ์ 41 
มำตรำ 44 กำรบริจำคสินคำ้และอุปกรณ์ท่ีไมใ่ชแ้ลว้ 41 
   

ตอนท่ี 5 กำรขนส่ง 42 
   

มำตรำ 45 กำรอ ำนวยควำมสะดวกพำหนะในกำรเดินทำง 42 
มำตรำ 46 กำรเขำ้ออกประเทศ ของผูป้ระกอบกจิกำรขนสง่ 42 
มำตรำ 47 ค ำบอกกลำ่วเกีย่วกบักำรขนสง่ 42 
   

ตอนท่ี 6 ควำมสำมำรถตำมกฎหมำย และกำรว่ำจ้ำง 43 
   

มำตรำ 48 ควำมสำมำรถตำมกฎหมำย ของผูม้บีทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ 43 
มำตรำ 49 กำรวำ่จำ้งและกำรส้ินสุดกำรวำ่จำ้งบุคลำกรในท้องถ่ิน 43 
มำตรำ 50 เขตอ ำนำจ เหนือบุคลำกรระหวำ่งประเทศ 44 
   

ตอนท่ี 7 กำรเสียภำษีของผู้มีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ ท่ีมีสิทธิ 44 
   

มำตรำ 51 ภำษีมลูคำ่เพิ่ม (และภำษีอ่ืนๆ ท่ีคลำ้ยคลึงกนั) 44 
มำตรำ 52 ภำษีเงินได ้(และภำษีอ่ืนๆ ท่ีคลำ้ยคลึงกนั) 45 
มำตรำ 53 ภำษีทรัพย์สิน (และภำษีอ่ืนๆ ท่ีคลำ้ยคลึงกนั) 46 
   

ตอนท่ี 8 สกุลเงินและบริกำรทำงธนำคำร 46 
   

มำตรำ 54 กำรอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อน ำเอำเงินทุนและสกลุเงินตำ่งๆ เขำ้มำในประเทศ 46 
มำตรำ 55 อตัรำแลกเปล่ียนพิเศษ 46 
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หมวดท่ี 7 กำรก ำกับดูแล, กำรรำยงำน และกำรลงโทษ 47 
   

มำตรำ 56 กำรก  ำกบัดูแลผูม้บีทบำทชว่ยเหลือ 47 
มำตรำ 57 กำรไมป่ฏิบติัตำมโดยผู้มีบทบำทชว่ยเหลือ 47 
มำตรำ 58 ควำมโปรง่ใสเกีย่วกบัเงินทุนท่ีไดรั้บบริจำคระหวำ่งประเทศ 48 
มำตรำ 59 กำรรำยงำนประจ ำปีเกีย่วกบักำรน ำไปปฏิบติั 49 
มำตรำ 60 กำรลงโทษเจำ้หน้ำท่ี ส ำหรับกำรไมป่ฏิบติัตำม 49 
   

หมวดท่ี 8 กำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 50 
   

มำตรำ 61 กำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรสง่ผำ่นควำมชว่ยเหลือ 50 
มำตรำ 62 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรสง่ผำ่นควำมชว่ยเหลือ 50 
มำตรำ 63 กำรมสิีทธิไดรั้บบริกำรสง่ผำ่นควำมชว่ยเหลือ 50 
มำตรำ 64 วซีำ่ส ำหรับกำรสง่ผำ่นควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติั 51 
มำตรำ 65 สินคำ้และอุปกรณ์ในกำรสง่ผำ่นควำมชว่ยเหลือ และกำรถำ่ยเรือ 51 
มำตรำ 66 กำรขนสง่ส ำหรับกำรสง่ผำ่นควำมชว่ยเหลือ และกำรถำ่ยเรือ 51 
   

หมวดท่ี 9 กำรน ำไปปฏิบติั บทบญัญติัชัว่ครำว และบทส่งท้ำย 52 
   

มำตรำ 67 กำรน ำไปปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั 52 
มำตรำ 68 กำรยกเลิกและกำรเพิกถอน 52 
มำตรำ 69 กำรแยกออกเป็นสว่นๆ ได ้ 52 
มำตรำ 70 กำรมผีลบงัคบัใช  ้ 52 
มำตรำ 71 บทเฉพำะกำล 52 
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   กฎหมำยต้นแบบ: หมวดท่ี 1 

หมวดท่ี 1 บทบญัญติัทัว่ไป 
 

มำตรำ 1 หวัข้อ 
 

ก. “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ให้เรียกวำ่ “กฎหมำยตน้แบบส ำหรบักำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรก  ำกบัดูแลบรรเทำภยัพิบตั ิ
และให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูในข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ” 

 

ข. “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี อำจเรียกวำ่ “กฎหมำยตน้แบบ เพื่อกำรให้ควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่ง
ประเทศ [ปี พ.ศ.] 

 

มำตรำ 2 วตัถปุระสงคแ์ละขอบข่ำยของ “กฎหมำยต้นแบบ” 
 

ก.  “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี [ใชม้ำตรำ *** ของกฎหมำยรฐัธรรมนูญของ...ช่ือประเทศ...] โดยอำศยัควำมเขำ้ใจวำ่ [ช่ือประเทศ/ 
ประเทศ/อาณาเขต] จะตอ้งรบัผดิชอบเบือ้งตน้ในกำรปฏบิตักิำรเพื่อบรรเทำภยัพิบตัิภำยในอำณำเขตของประเทศของตน 
แตใ่นบำงครั้งอำจจ ำเ ป็นตอ้งไดร้บัควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหว่ำงประเทศ เพื่อชว่ย เสริมควำมพยำยำมใน
กำรบรรเทำภยัพิบตัภิำยในประเทศ 

 

ข. “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ก  ำหนดวธีิปฏบิตัิ บทบำท และควำมรับผดิชอบตำ่งๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรอ ำนวยควำมสะดวก
และก  ำกบัดูแลกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัิทีไ่ด้จัดหำไวใ้ห้แก ่[ช่ือประเทศ] ในกรณีทีม่ี เหตุกำรณ์ภ ัย
พิบตัเิกิดขึ้นในอำณำเขตของประเทศนั้น ตลอดจนควำมชว่ย เหลือเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ ซึ่งได้ส่งผำ่น
อำณำเขตของ [ช่ือประเทศ] เพื่อให้ควำมชว่ยเหลือแกอี่กประเทศหน่ึงซึ่งไดร้บัผลกระทบ 

ค. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี: 
(i) ก  ำหนดบทบำทและควำมรับผดิชอบส ำหรบักระทรวงทบวงกรมส ำคญัๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักำรอ ำนวยควำมสะดวกและ

ก  ำกบัดูแลกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตั ิ
(ii) ก  ำหนดวธีิปฏบิตัใินกำรริเร่ิมประสำนงำนและส้ินสุดกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัิระหว่ำงประเทศ 
(iii) ก  ำหนดกลไกเพื่อกำรรบัรองสิทธิทีจ่ะไดร้บับริกำรทำงกฎหมำย ส ำหรบัผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ บำงรำย 
(iv) ระบถึุงบริกำรทำงกฎหมำยทีจ่ะจัดหำไวใ้ห้แกผู่ม้ีบทบำททีม่ีสิทธิดงักล่ำว 
(v) ระบวุ่ำมีกำรคำดหวงัถึงมำตรฐำนข ั้นต  ่ำจำกผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือซึ่งให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิ

ระหวำ่งประเทศ 

(vi) อ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งผำ่นควำมช่วยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัิระหว่ำงประเทศไปย ังประเทศอ่ืนๆ ที่
ไดร้บัผลกระทบจำกภยัพิบตั ิ

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  
ในขณะที่ “กฎหมำยต้นแบบ” นี้ ได้ถูกน ำเสนอเป็นกฎหมำยเฉพำะตัวเพียงฉบับ
เดียวอำจถือได้ว ่ำมีควำมเหมำะสมมำกกวำ่ ที่จะใ ช้เนื้อหำต่ำง  ๆเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมำยต่ำง  ๆรวมทั้ งข้อบังคับหรือเอกสำรอื่นๆ 
 

กรอบหมำยเหตุต่ำง  ๆเหล่ำนี้ มีไว้เพื่อเสนอแนะวำ่หมวดต่ำง  ๆของข้อควำมนี้  
อำจก ำหนดขึ้นได้ถ้ำจ ำเป็น และไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ไวเ้ป็นส่วนหนึ่ ง
ของกฎหมำย 
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ง. บทบญัญตัขิอง “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัสถำนกำรณ์ของควำมขดัแยง้ทีม่ีกำรใชอ้ำวธุหรือภยัพิบตัทิี่
เกดิขึ้นในอำณำเขตของ [ช่ือประเทศ] ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกควำมขดัแยง้ทีม่ีกำรใชอ้ำวธุ  และกำรให้ควำมชว่ยเหลือ
ระหวำ่งประเทศซึ่งไดจ้ัดหำไวใ้นบริบทเหล่ำนั้นให้อยู่ภำยใตบ้งัคบัของ [กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือ
กฎหมายท่ีน  าเอาบทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวาไปใช้บังคับ ] 

 

มำตรำ 3 บทนิยำมค ำศพัท์ 
 

เพื่อประโยชน์แก ่“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี: 
 

“ผู้มีบทบำทช่วยเหลือ” หมำยถึง ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศและผูม้ีบทบำทช่วยเหลือใดๆ ภำยในประเทศ ในปฏบิตักิำร
เพื่อบรรเทำภยัพิบตัใิน [ช่ือประเทศ] 
 

“ผู้มีบทบำทช่วยเหลือภำยในประเทศ” หมำยถึง องคก์รไม่แสวงหำผลก  ำไร ใดๆ ซึ่งกอ่ต ัง้ขึ้นภำยใตก้ฎหมำยของ [ช่ือประเทศ] ซึง่
ปฏบิตักิำรเพื่อบรรเทำภยัพิบตั ิในอำณำเขตของ [ช่ือประเทศ] 
 

“ผู้มีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ” หมำยถึง รฐั, องคก์ร, หน่วยงำน หรือปัจเจกบคุคล ต่ำงประเทศใดๆ ซึ่งปฏิบตักิำรเพื่อ
บรรเทำภยัพิบตั ิในอำณำเขตของ [ช่ือประเทศ] หรือส่งผำ่นควำมชว่ยเหลือดงักล่ำวไปยงัอำณำเขตของ [ช่ือประเทศ] เพื่อปฏบิตักิำรใน
กำรบรรเทำภยัพิบตั ิในอีกประเทศหน่ึง 
 

“ประเทศท่ีให้ควำมช่วยเหลือ” หมำยถึง รฐับำลต่ำงประเทศใดๆ ทีใ่ห้ควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัหิรือกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 
แก[่ช่ือประเทศ] ไม่วำ่จะโดยผำ่นหน่วยงำนพลเรือน หรือสถำบนักำรทหำร ของประเทศของตน กต็ำม 
 

“ภยัพิบติั” (ตำมค  ำนิยำมทีไ่ดก้  ำหนดไวใ้น มำตรำ *** ของกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัแิห่งชำต)ิ หมำยถึง กำรหยุดชะงกั
อย่ำงรุนแรง ของกำรท  ำหน้ำทีต่ำ่งๆ ของสงัคมซึ่งเป็นภยัคกุคำมอย่ำงกวำ้งขวำงและมีนัยส ำคญัตอ่ชวีติ สุขภำพ ทรัพย์สินของมนุษย์  
หรือตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ไม่วำ่จะเกดิจำกอุบตัิเหต ุธรรมชำต ิหรือกำรกระท  ำของมนุษย์ ไม่วำ่จะเกดิขึ้นโดยทนัทหีรืออนัเ ป็นผลมำจำก
กระบวนกำรในระยะยำว แตไ่ม่รวมถึงควำมขดัแยง้ทีม่ีกำรใชอ้ำวธุ 
 

“กำรบรรเทำภยัพิบติั” หมำยถึง สินคำ้ อุปกรณ์ บริกำรตำ่งๆ และเงินบริจำคระหวำ่งประเทศซึ่งไดจ้ัดหำไวเ้พื่อตอบสนองตอ่ควำม
ตอ้งกำรเร่งด่วนทำงดำ้นมนุษยธรรมของชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพิบตั ิรวมท ัง้กำรกูภ้ยั 
 

“องค์กรพฒันำเอกชนภำยในประเทศ” หมำยถึง องคก์รพฒันำเอกชน องคก์รไม่แสวงหำผลก  ำไรใดๆ ซึ่งมีส ำนักงำนใหญต่ ัง้อยูใ่น 
[ช่ือประเทศ] และมีภำรกจิและกจิกรรมตำ่งๆ ขององคก์รซึ่งมุ่งเน้นทีก่ำรให้ควำมชว่ยเหลือดำ้นมนุษยธรรมและกำรบรรเทำภยัพิบตัิ 
กำรฟ้ืนฟูหรือกำรพฒันำ 
 

“ผู้มีบทบำทท่ีมีสิทธิ” หมำยถึง ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือใดๆ ทีม่ีสิทธิไดร้บับริกำรทำงกฎหมำยตำมหมวดที ่5 และ หมวดที ่6 ของ 
“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
ถ้ำส่วนหนึ่ งส่วนใดของ “กฎหมำยต้นแบบ” ฉบับนี้  ได้ถูกแบ่งสันปันส่วน ตำม
กำรแก้ไขเพิ่มเ ติมของกฎหมำยหรือข้อบังคับอื่น  ๆควรใช้ควำมระมัดระวัง
เพื่อให้แน่ใจวำ่ข้อก ำหนดที่ได้นิยำมไว้ มีควำมชัดเจนในกำรแก้ไขเพิ่มเติมแ ต่
ละคร้ัง โดยอำจมีกำรระบุบทนิยำมค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในกฎหมำยฉบับนี้  ไวใ้น
กำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำว 
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“อุปกรณ์” หมำยถึง วตัถุส่ิงของ (นอกเหนือจำก “สินคำ้”) ซึ่งมำจำกแหล่งตำ่งๆ ระหวำ่งประเทศ และมีไวเ้พื่อใชใ้นกำรบรรเทำภ ัย
พิบตั ิหรือกำรให้ควำมชว่ย เหลือในกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ซึ่งรวมท ั้ง (แต่ไม่จ ำกดัถึง) ยำนพำหนะ อุปกรณ์กำรแพทย์ และอุปกรณ์
โทรคมนำคม 
 

“องค์กรต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นสมำชิกของกลุ่มองค์กรกำชำดและเส้ียววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ” หมำยถึง กลุ่มองคก์ร
กำชำดและเส้ียววงเ ดือนแดง ตำ่งประเทศ สหพนัธ์สภำกำชำดและสภำเ ส้ียววงเดือนแดงระหวำ่งประเทศ และคณะกรรมกำรกำชำด
ระหวำ่งประเทศ 
 

“องค์กรพฒันำเอกชน ต่ำงประเทศ” หมำยถึง องคก์รพฒันำเอกชน องคก์รไม่แสวงหำผลก  ำไรใดๆ ซึ่งไม่มีส ำนักงำนใหญต่ ัง้อยูใ่น 
[ช่ือประเทศ] และมีภำรกจิและกจิกรรมตำ่งๆ ขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้นที่กำรให้ควำมชว่ยเหลือดำ้นมนุษยธรรมและกำรบรรเทำภยัพิบตัิ 
กำรฟ้ืนฟูหรือกำรพฒันำ 
 

“สินค้ำ” หมำยถึง ส่ิงของ ซึ่งมำจำกแหล่งตำ่งๆ ระหวำ่งประเทศ และมีไวเ้พื่อแจกจ่ำยให้แกช่มุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพิบตัิ เพื่อ
กำรบรรเทำภยัพิบตัหิรือกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ของชมุชนดงักล่ำว 
 

“กำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูขัน้ต้น” หมำยถึง สินคำ้ อุปกรณ์ บริกำรตำ่งๆ และเงินบริจำคระหวำ่งประเทศ ซึ่งมีไวเ้พื่อ
ฟ้ืนฟู หรือปรบัปรุงสภำพควำมเป็นอยู่ กอ่นเกดิภยัพิบตัิของชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพิบตัริวมท ัง้ควำมคิดริเร่ิมทีจ่ะเพิ่มควำม
ยืดหยุ่นในปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพิบตั ิและเพื่อลดควำมเส่ียงตอ่ภยัพิบตั ิ
 

“กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภ ัยพิบติัระหว่ำงประเทศ” หมำยถึง กำรบรรเทำภ ัยพิบตั ิและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ซึ่งได้จัดหำไวโ้ดยผูม้ีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ หรือถูกน ำเข ้ำ หรือถูกน ำเ ขำ้มำเป็นอย่ำงอ่ืนย ัง [ช่ือ
ประเทศ] จำกตำ่งประเทศ โดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือภำยในประเทศ 
 

“ระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ” หมำยถึง ระยะเวลำภำยหลงัจำกเกดิภยัพิบตัติำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นมำตรำ 8 
และ มำตรำ 9 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ซึ่งบริกำรทำงกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นหมวดที ่6 ไดจ้ัดหำไวใ้ห้แก่ผู ้
มีบทบำททีม่ีสิทธิเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรให้กำรบรรเทำภยัพิบตั ิ
 

“ระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูขัน้ต้นระหว่ำงประเทศ” หมำยถึง ระยะเวลำภำยหลงัจำกเกดิภยัพิบตัติำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้น มำตรำ 8 และ 
มำตรำ 10 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี  ซึ่งบริกำรทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีไ่ด้อธิบำยไวใ้นหมวดที ่6 ได้จัดหำไวใ้ห้แก ่ผูม้ี
บทบำททีม่ีสิทธิเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 
 

“เงินบริจำคระหว่ำงประเทศ” หมำยถึง เงินใดๆ ซึ่งบริจำคโดยบคุคลหรือองคก์รตำ่งประเทศ ให้แกร่ฐับำลของ [ช่ือประเทศ] หรือ
ให้แก ่ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือภำยในประเทศ โดยตรง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภยัพิบตัิ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำร
ฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 
 

“บุคลำกรระหว่ำงประเทศ” หมำยถึง เ จ้ำหน้ำทีแ่ละอำสำสมคัรของผูม้ีบทบำทช่วยเหลือรำยใด ซึ่งให้กำรบรรเทำภยัพิบตัหิรือ         
ให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ใน [ช่ือประเทศ] ซึ่งเป็นบคุคลทีม่ิใชเ่ป็นพลเมืองของ [ช่ือประเทศ] และมิไดม้ภีมูลิ ำเนำอยูใ่น  [ช่ือ
ประเทศ] กอ่นกำรสรรหำบคุลำกรโดยผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ 

 



 
 

19 
 

   กฎหมำยต้นแบบ: หมวดท่ี 1 

“บริกำรทำงกฎหมำย” หมำยถึง สิทธิพิเศษ และขอ้ยกเวน้ ซึ่งไดจ้ัดหำไวใ้ห้แกผู่ม้ีบทบำททีม่ีสิทธิภำยใตห้มวดที ่6 ของ “กฎหมำย
ตน้แบบ” ฉบบัน้ี 
 

“บุคลำกรท่ีได้ร ับกำรว่ำจ้ำงในท้องถ่ิน” หมำยถึง บุคคลซึ่งมีภูมิล ำเนำอยู่ใน [ช่ือประเทศ] ซึ่งสรรหำโดยผูม้ีบทบำทช่วยเหลือ
ระหวำ่งประเทศเป็นเจ้ำหน้ำที ่หรืออำสำสมคัรเพื่อให้กำรบรรเทำภยัพิบตั ิ หรือให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 
 

“บริกำร” หมำยถึง กจิกรรมตำ่งๆ ซึ่งด ำเ นินกำรโดยผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือเพื่อชว่ยเหลือชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพิบตัโิดยกำร
บรรเทำภ ัยพิบตัิและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ เช่น กจิกรรมกำรคน้หำและชว่ยเหลือผูป้ระสบภัย กำรรักษำพยำบำล กจิกรรมและข ้อมูล
เกีย่วกบักำรป้องกนั 
 

“บริกำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือ” หมำยถึง สิทธิพิเศษ และขอ้ยกเวน้ ซึ่งไดจ้ัดหำไวใ้ห้แก่ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ
ภำยใตห้มวดที ่8 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี 
 

“ระยะเวลำในกำรบริกำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือ” หมำยถึง ระยะเวลำภำยหลงัจำกเกดิภ ัยพิบตัิในอีกประเทศหน่ึงตำมทีไ่ด้
อธิบำยไวใ้นมำตรำ 62 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ซึ่งบริกำรทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วข ้องตำมที่ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมวดที ่8 ไดจ้ัดหำ
ไวใ้ห้แกผู่ม้ีบทบำทชว่ยเหลือ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภยัพิบตั ิ หรือกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 
 

“กำรขนส่ง” หมำยถึง ยำนพำหนะทำงบก ทำงอำกำศ หรือทำงน ้ ำ ซึ่งควบคมุโดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ เพื่อขนส่ง
บคุลำกรระหว่ำงประเทศ สินคำ้และอุปกรณ์ ขำ้มพรมแดนระหวำ่งประเทศ เพื่อให้กำรบรรเทำภยัพิบตัิ หรือให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อ
กำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 
 

มำตรำ 4 สิทธิ สิทธิพิเศษ และควำมคุ้มกันท่ีมีอยู่ 
 

ไม่มีบทบญัญตัใิดๆ ใน “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ทีจ่ะถูกตคีวำมไดว้ำ่เพื่อจ ำกดัหรือลดสิทธิ สิทธิพิเ ศษ หรือควำมคุม้กนัใดๆ ที่มี
อยู่ ซึ่งอำจใชโ้ดย ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือตำมทีไ่ดร้ับรองไวแ้ยกต่ำงหำกโดยกฎหมำยหรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ของ [ช่ือประเทศ] ซึ่งรวมท ั้ง 
กฎหมำยวำ่ดว้ยองคก์รระหวำ่งประเทศ และกฎหมำยวำ่ดว้ยควำมสมัพนัธ์ทำงกำรทตู/กงสุล และขอ้ตกลงเกีย่วกบัสถำนภำพใดๆ หรือ
ของส ำนักงำนใหญ ่ระหวำ่ง [ช่ือประเทศ] และผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ 
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หมวดท่ี 2 กำรริเร่ิมและส้ินสุดกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำง
ประเทศ 

 

มำตรำ 5 กำรประเมินควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 
 

ก. ในทนัทหีลงัจำกเร่ิมมีภยัพิบตัคิรั้งใหญเ่กดิขึ้น และภำยหลงัจำกไดป้รึกษำหำรือกบัหน่วยงำนระดบัจังหวดั/อ ำเภอ/ประเทศ 
และหน่วยงำนระดบัทอ้งถ่ิน ทีเ่กีย่ วขอ้งแลว้ เจ้ำหน้ำทีท่ี่เกีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภ ัยพิบตั ิจะตอ้งตดัสินใจ โดยอำศัย
กำรประเมินควำมตอ้งกำรและควำมเ สียหำยในข ั้นตน้ว่ำขีดควำมสำมำรถภำยในประเทศ มีแนวโน้มทีจ่ะเพียงพอทีจ่ะ
ตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรควำมชว่ย เหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้หรือไม่ กำรตดัสินใจน้ี ย ังอำจมีขึ้ น 
โดยอยู่ในดุลยพินิจของ เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิกอ่นทีจ่ะเร่ิมมีภยัพิบตัคิรั้งใหญท่ีใ่กลจ้ะถึง 

 

ข. ในกรณีทีม่ีกำรตดัสินใจวำ่ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพิบตัภิำยในประเทศ มีแนวโน้มทีจ่ะไม่เพียงพอทีจ่ะ
ตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรได ้เน่ืองจำกขนำดของภยัพิบตั ิเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิจะตอ้งแจ้งให้ 
ประธำนำธิบดี/นำยกรฐัมนตรี ทรำบ และจะตอ้งเสนอแนะให้ท  ำกำรรอ้งขอควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่ง
ประเทศ โดยทนัท ี

 

ค. ถำ้ไดม้ีจัดท  ำขอ้เสนอแนะดงักล่ำวแล้ว และภำยหลงัจำกไดป้รึกษำหำรือกบัหน่วยงำนระดบัจังหวดั/อ ำเ ภอ/ประเทศ และ
หน่วยงำนระดบัทอ้งถ่ิน ทีเ่กีย่ วขอ้งแลว้ เจ้ำหน้ำทีท่ี่เกีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิจะตอ้งจัดท  ำรำยกำรเบือ้งตน้ 
เกีย่วกบัสินคำ้, อุปกรณ์ และบริกำรต่ำงๆ ทีจ่ ำเ ป็น  เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิจะตอ้งจัดหำรำยกำร
น้ีไวใ้ห้แก ่ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ในทนัททีีเ่ ร่ิมตน้ระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ ตำม
มำตรำ 8  รำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งถูกปรบัปรุงให้เป็นปัจจุบนั ตำมที่จ ำเป็น เพื่อสะทอ้นถึงขอ้มูลใหม่ๆ และพฤตกิำรณ์ตำ่งๆ 
ทีเ่ปล่ียนแปลงไป 

 

ง. เจ้ำหน้ำที่ทีเ่ กี่ยวขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัิ อำจทบทวนหรือยกเ ลิกกำรตดัสินใจที่วำ่ขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพิบตัภิำยในประเทศ มีแนวโน้มทีจ่ะเพียงพอทีจ่ะตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรไดแ้ลว้ (และดงันั้น จึงไม่
จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ) หลงัจำกมีขอ้มูลใหม่ๆ ไดท้กุเมื่อ 

 

มำตรำ 6 กำรร้องขอควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 
 

ก. เมื่อไดร้บัค  ำแนะน ำจำก เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิแลว้ ประธำนำธิบดี/นำยกรฐัมนตรี อำจท  ำกำร
รอ้งขอควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัิระหวำ่งประเทศ  และค  ำร้องขอดังกล่ำว อำจถูกส่งตรงไปย ังผูม้ีบทบำท
ชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ทีเ่ฉพำะเจำะจง หรือ อำจท  ำกำรส่งค  ำรอ้งขอท ัว่ไปไปยงัประชำคมระหวำ่งประเทศโดยรวม 
ซึ่งในกรณีหลังน้ี ค  ำร้องขอดังกล่ำว จะตอ้งถูกส่งตรงไปย ังหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวขอ้งในระดับภูมิภำค และส ำนักงำน
ประสำนงำนในกำรบรรเทำภ ัยพิบตัแิห่งสหประชำชำตเิพื่อขอควำมชว่ยเหลือในกำรเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่ำวไปยงัผูอ้ำจมี
บทบำทให้ควำมชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ 

 

ข. ค  ำรอ้งขอดงักล่ำว จะตอ้งมีส่ิงดงัตอ่ไปน้ี แนบมำดว้ย: 

 
หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 

บทบัญญัติของ หมวดที่ 2 อำจระบุไวใ้นกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติแห่งชำติ หรือข้อบังคับต่ำง  ๆในกำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
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(i) ขอ้มูลเกี่ยวกบัขอบเขตและประเภทของความชว่ยเหลือทีต่อ้งการ ตามรายการซึ่งจัดท  าขึ้นโดยเจ้าหน้าที่               
ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบริหารจัดการภ ัยพิบตัิ ตามมาตรา 5 เ วน้แต่การเก็บรวมรวมข ้อมูลดงักล่าว อาจท  าให้เกิด
ความล่าชา้เกนิควร ในการออกค  ารอ้งขอดงักล่าว และ 

(ii) ขอ้มูลเกี่ยวกบัวธีิปฏิบตัิ ส าหรบัผูม้ีบทบาทช่วย เหลือระหว่างประเทศ ในการจัดท  าขอ้เสนอ หรือให้ความ
ชว่ยเหลือ ตามมาตรา 7 

 

มำตรำ 7 ข้อเสนอและกำรยอมรบัควำมช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ 
 

ก. เวน้แต่ได้ก  ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืนในข ้อ (ง) แลว้ ผูม้ีบทบำทช่วย เหลือระหวำ่งประเทศอำจให้ควำมชว่ยเหลือในกำร
บรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศใน [ช่ือประเทศ] ถำ้ไดจ้ัดท  ำขอ้เสนอซึ่งไดร้บักำรยอมรบัตำมมำตรำน้ี แลว้เทำ่นั้น 

 

ข. ประเทศทีใ่ห้ควำมชว่ยเหลือ และองคก์รระหวำ่งรฐับำล (รวมท ัง้องค์กำรสหประชำชำติ) ทีส่นใจให้ควำมชว่ยเหลือในกำร
บรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ จะตอ้งยื่นขอ้เสนอไปยงักระทรวงกำรตำ่งประเทศ โดยผำ่นสถำนทตูทีเ่หมำะสมของ [ช่ือ
ประเทศ] ขอ้เสนอดงักล่ำว ควรระบไุวใ้นขอ้ก  ำหนดท ัว่ไป เกีย่วกบัประเภท จ ำนวน และวธีิกำรส่งมอบ และระยะเวลำที่
ประมำณกำรไวใ้นกำรชว่ยเหลือ หลงัจำกนั้น กระทรวงกำรตำ่งประเทศจะตอ้งปรึกษำหำรือกบัเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำร
บริหำรจัดกำรภยัพิบตัเิกีย่วกบัขอ้เสนอดังกล่ำว เมื่อไดม้ีค  ำชี้แนะจำกเจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภ ัยพิบตัิ 
แลว้ กระทรวงกำรตำ่งประเทศ อำจยอมรบัขอ้เสนอดงักล่ำว ท ัง้หมดหรือเพียงบำงส่วน 

 

ค. ประเทศทีใ่ห้ควำมชว่ยเหลือ ซึ่งวำงแผนชว่ยเหลือโดยผ่ำนผูม้ีบทบำททำงทหำรจะตอ้งจัดท  ำขอ้เสนอดังกล่ำวตำม
ขอ้บงัคบัซึ่งจะตอ้งจัดท  ำขึ้น ภำยใต ้“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี หรือขอ้ตกลงระหวำ่ง [ช่ือประเทศ] และประเทศทีใ่ห้ควำม
ชว่ยเหลือ หรือขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัภูมิภำค  ขอ้เสนอดงักล่ำวอำจไดร้บักำรยอมรบัท ัง้หมดหรือเพียงบำงส่วน โดย
มีเงื่อนไขทีเ่ฉพำะเจำะจงตำมทีไ่ดก้  ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัหรือขอ้ตกลงดงักล่ำวขำ้งตน้  

 

ง. ในกรณีที่มีค  ำรอ้งขอท ัว่ไป ส ำหรบัควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหว่ำงประเทศ ซึ่งได้จัดท  ำขึ้นตำมมำตรำ              
6(ก) ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศซึ่งเคยมีสิทธิไดร้บับริกำรทำงกฎหมำยตำมหมวดที ่5 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” 
ฉบบัน้ี ไม่จ ำเป็นตอ้งจัดท  ำขอ้เสนออย่ำงเป็นทำงกำร แตอ่ย่ำงไรกต็ำม จะตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก  ำหนดของค  ำร้องขอท ัว่ไป 
และจะตอ้งแจ้งให้ เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัทิรำบถึงประเภท จ ำนวนและระยะเวลำทีป่ระมำณ
กำรไวใ้นกำรชว่ยเหลือ (อย่ำงน้อย**ช ัว่โมง) ล่วงหน้ำกอ่นเดินทำงมำถึง บทบญัญตัน้ีิจะไม่ใชบ้งัคบักบัประเทศทีใ่ห้ควำม
ชว่ยเหลือ หรือองคก์รระหวำ่งรฐับำล 

 

จ. ถำ้ไม่มีค  ำรอ้งขอท ัว่ไป ส ำหรับควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัิระหวำ่งประเทศ ผูม้ีบทบำทช่วย เหลือระหวำ่ง
ประเทศอำจจัดท  ำขอ้เสนอทีม่ิไดจ้ัดท  ำขึ้นโดยสมคัรใจไปยงั กระทรวงกำรตำ่งประเทศ โดยผำ่นสถำนทตูทีเ่หมำะสมของ 
[ช่ือประเทศ] กระทรวงกำรตำ่งประเทศ จะตอ้งปรึกษำหำรือกบัเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิและเมื่อ
ไดร้บัค  ำชี้แนะจำกเ จ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิแลว้ กระทรวงกำรตำ่งประเทศอำจยอมรับขอ้เสนอ
ดงักล่ำว ท ัง้หมดหรือเพียงบำงส่วน 

 

ฉ. เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัจิะตอ้งตดัสินใจวำ่จะยอมรบัหรือปฏเิสธขอ้เสนอให้ควำมชว่ยเหลือใน
กำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศดว้ยควำมเร่งด่วนทีเ่หมำะสมกบัพฤตกิำรณ์ 
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มำตรำ 8 ระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศและกำรฟ้ืนฟูขัน้ต้น 
ก. ระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัิระหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ จะตอ้งเ ร่ิมตน้ขึ้ นพร้อมๆ กนั เ มื่อไดม้ีกำรออก                 

ค  ำรอ้งขอ ส ำหรบัควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ ภำยใต ้มำตรำ 6 หรือเมื่อได้มีกำรยอมรบัขอ้เสนอ 
ภำยใต ้มำตรำ 7 และจะตอ้งด ำเนินตอ่ไปจนกวำ่จะส้ินสุดลงตำมมำตรำ 9 หรือ มำตรำ 10 ตำมทีเ่หมำะสม 

 

ข. บริกำรทำงกฎหมำย ตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้น หมวดที ่6 จะตอ้งมีผลบงัคบัใชใ้นระหว่ำงระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัิ
ระหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้เทำ่นั้น 

 

มำตรำ 9 กำรส้ินสุดระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 
 

ก. โดยอาศัยการประเมินความตอ้งการปัจจุบนั และข ้อมูลอ่ืน ๆ และได้ปรึกษาหารือกบัผูม้ีบทบาทชว่ย เหลือแล้ว เ มื่อ
เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข ้องในการบริหารจัดการภยัพิบตัิทราบว่าความตอ้งการความชว่ยเหลือในการบรรเทาภ ัยพิบตักิ  าลังจะ
ส้ินสุดลง จะตอ้งแจ้งให้ประธานาธิบดี/นายกรฐัมนตรี/คณะกรรมการระดับสูงหรือสภาบริหารจัดการภ ัยพิบตัแิห่งชาติ 
ทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบวนัทีส้ิ่นสุดระยะเ วลาในการบรรเทาภยัพิบตัริะหวา่งประเทศ โดยค  านึงถึงผลกระทบต่อ
กจิกรรมที่ตอ้งท  าอย่างต่อเ น่ืองในการบรรเทาภยัพิบตั ิการส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อการมีผล
บงัคบัใชอ้ย่างตอ่เน่ืองของระยะเวลาในการฟ้ืนฟูข ั้นตน้ระหวา่งประเทศ  

 

ข. วนัที่ส้ินสุดระยะเ วลาดงักล่าว จะตอ้งประกาศให้ผูม้ีบทบาทช่วย เหลือทราบ ไม่เ กนิ  [** ] วนั  ก่อนวนัที่ได้เสนอไว ้การ
ประกาศดังกล่าวจะตอ้งมีข ้อมูลเกี่ยวกบัความตอ้งการอย่างต่อเ น่ืองที่ได้คาดหมายไว ้ส าหรบัสินคา้และบริการตา่งๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการให้ความชว่ยเหลือในการฟ้ืนฟูข ั้นตน้ (ถา้มี) 

 

ค. เมื่อได้มีการออกประกาศ ตามมาตราน้ีแลว้ เ จ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งในการบริหารจัดการภยัพิบตั ิจะตอ้งปรึกษาหารือกบั          
ผูม้ีบทบาทชว่ยเหลือ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือรน้ในงานดา้นการบรรเทาภยัพิบตัิ เพื่อทีจ่ะลดผลกระทบใดๆ ในทาง
ลบ จากการส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว และ (ถา้จ าเป็น) เพื่อท  าให้แน่ใจวา่ไดม้ีการส่งมอบความรบัผดิชอบอย่างเพียงพอ 

 

มำตรำ 10 กำรส้ินสุดระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูขัน้ต้นระหว่ำงประเทศ 
 

ก. โดยอาศัยการประเมินความตอ้งการปัจจุบนั และข ้อมูลอ่ืนๆ และไดป้รึกษาหารือกบั ผูม้ีบทบาทชว่ยเหลือแลว้ เ มื่อ
เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข ้องในการบริหารจัดการภ ัยพิบตั ิทราบวา่ความตอ้งการความชว่ยเหลือในการฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ก  าลังทีจ่ะ
ส้ินสุดลง จะตอ้งแจ้งให้ ประธานาธิบดี/นายกรัฐมนตรี/คณะกรรมการระดบัสูงหรือสภาบริหารจัดการภยัพิบตัแิห่งชาติ 
ทราบ เพื่อให้ความเห็นชอบวนัทีส้ิ่นสุดระยะเวลาในการฟ้ืนฟูข ั้นตน้ระหวา่งประเทศ โดยค  านึงถึงผลกระทบตอ่กจิกรรม
ทีต่อ้งท  าอย่างตอ่เน่ืองในการฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 

ข. วนัทีส้ิ่นสุดระยะเวลาดงักล่าว จะตอ้งประกาศให้ ผูม้ีบทบาทชว่ยเหลือ ทราบ ไม่เกนิ [90] วนั กอ่นวนัทีไ่ดเ้สนอไว ้
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ก. เมื่อได้มีกำรออกประกำศตำมมำตรำน้ีแลว้ เจ้ำหน้ำที่ทีเ่ กีย่ วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัจิะตอ้งปรึกษำหำรือกบั          
ผูม้ีบทบำทช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่ำงกระตอืรือร้นในงำนให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน เพื่อทีจ่ะลด
ผลกระทบใดๆ ในทำงลบ จำกกำรส้ินสุดระยะเ วลำดงักล่ำว และ (ถำ้จ ำเ ป็น) เพื่อท  ำให้แน่ใจวำ่ไดม้ีกำรส่งมอบควำม
รบัผดิชอบอย่ำงเพียงพอ 

 

มำตรำ 11 กำรสนับสนุนระหว่ำงประเทศ ส ำหรบั (ชือ่ประเทศ) สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือน
แดงของแต่ละประเทศ 

 

ก. โดยไม่ค  ำนึงถึงบทบญัญตัิในมำตรำ 7 และโดยสอดคลอ้งกบัหลกักำรส ำคญั และบทบำทช่วยเหลือตำมทีไ่ด้ก  ำหนดไวใ้น 
[กฎหมายหรือค  าส่ังของสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ] สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงของ  
[ช่ือประเทศ] อำจรอ้งขอควำมชว่ยเหลือจำกสมำชกิตำ่งประเทศรำยใด ของ “กลุ่มองคก์รกำชำดและเส้ียววงเดือนแดงระหวำ่ง
ประเทศ” เพื่อเพิ่มเติมงำนดำ้นกำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรฟ้ืนฟูของตนได้ทกุเมื่อ และจะตอ้งแจ้งให้หน่วยงำนบริหำร
จัดกำรภยัพิบตัแิห่งชำตทิรำบถึงค  ำรอ้งขอใดๆ ดงักล่ำว 

 

ข. ในกรณีที่ค  ำร้องขอท ัว่ไป ส ำหรบัควำมชว่ยเหลือระหว่ำงประเทศย ังมิไดจ้ัดท  ำขึ้ นตำมมำตรำ 6 เมื่อได้รบัค  ำรอ้งขอจำก 
สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงของ [ช่ือประเทศ] แลว้ หน่วยงำนบริหำรจัดกำรภยัพิบตัแิห่งชำตอิำจให้ควำมเห็นชอบ
ส ำหรบักำรเร่ิมระยะเวลำในกำรบรรเทำภ ัยพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้อันเกีย่วเ น่ืองกบัควำมชว่ย เหลือจำก
สมำชกิตำ่งประเทศของ “กลุ่มองคก์รกำชำดและเส้ียววงเดือนแดงระหวำ่งประเทศ”  ระยะเวลำเหล่ำน้ีจะตอ้งด ำเนินตอ่ไป
จนกวำ่จะส้ินสุดลง ตำมมำตรำ 9 หรือ มำตรำ 10 ตำมทีเ่หมำะสม 
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หมวดท่ี 3 กำรประสำนงำนและกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรบัควำมช่วยเหลอืใน
กำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 

มำตรำ 12 อ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรประสำนงำนของหน่วยงำนซ่ึงท ำหน้ำท่ีเป็นศูนยป์ระสำนงำน 
 

ก. หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิซึ่งต ัง้ขึ้นโดยกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัแิห่งชำต ิจะตอ้ง
เป็นหน่วยงำนกลำงซึ่งท  ำหน้ำทีเ่ป็นศูนย์ประสำนงำน ส ำหรบักำรตดิตอ่ประสำนงำนระหวำ่งรฐับำลของ [ช่ือประเทศ] และ
ผูม้ีบทบำทให้ควำมชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ โดยส่งเสริมกำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรประสำนงำน และกำรก  ำกบัดูแล
กำรให้ควำมชว่ย เหลือเพื่อกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิระหวำ่งประเทศตำมหมวดน้ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และหน่วยงำนที่
เกีย่วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภ ัยพิบตัจิะตอ้งเป็นผูม้ี ส่วนร่วมหลกั ส ำหรับกลไกกำรประสำนงำนระหวำ่งประเทศหรือ
ในระดบัภูมิภำคทีใ่ชบ้งัคบั รวมท ัง้กลไกตำ่งๆ ขององคก์ำรสหประชำชำต ิ

 

ข. เจ้ำหน้ำที่ทีเ่ กีย่ วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัิจะตอ้งแจ้งให้ ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ และหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งใน
ระดบัชำต ิ(จังหวดั/อ ำเ ภอ/ประเทศ) และหน่วยงำนรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน เ กีย่ วกบัสิทธิและควำมรับผิดชอบ ภำยใต ้
“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี และสรำ้งควำมเข ้ำใจเกีย่วกบักฎหมำย ระเบยีบหรือวธีิปฏบิตัอ่ืินๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรรเทำ
ภยัพิบตัแิละกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 

ค. ในระหวำ่งระยะเ วลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัิระหวำ่งประเทศและกำรฟ้ื นฟูข ั้นตน้ เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ กีย่วขอ้งในกำรบริหำร
จัดกำรภยัพิบตัิ อำจรอ้งขอ/สัง่กำร ให้หน่วยงำนรำชกำรใดๆ ทีเ่กีย่ วขอ้ง ด ำเนินมำตรกำร หรือจัดหำทรพัย์สินหรืออำคำร
สถำนที ่ทีจ่ ำเป็นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแกง่ำนของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ในกำรให้กำรบรรเทำภยัพิบตัิ 
หรือควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ หน่วยงำนตำ่งๆ ดงักล่ำว จะตอ้ง/อำจปฏบิตัติำมเท่ำทีจ่ะสำมำรถท  ำไดภ้ำยใน
ภำรกจิตำมกฎหมำยของตน ค  ำรอ้งขอ/ค  ำสัง่ใดๆ ซึ่งอำจก  ำหนดภำระทีส่  ำคญัตอ่หน่วยงำนทีใ่ห้ควำมร่วมมือนั้ น อำจถูก
ทบทวนเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอ โดยเจ้ำหน้ำทีร่ะดบัสูง ทีเ่หมำะสม 

 

ง. ในระหวำ่งระยะเ วลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัิระหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ กีย่วขอ้งในกำรบริหำร
จัดกำรภยัพิบตัิอำจรอ้งขอให้ผูม้ีบทบำทภำคเอกชนใดๆ ด ำเนินมำตรกำรตำ่งๆ โดยสมคัรใจ ดว้ยคำ่ใชจ่้ำยของตนเอง 
ตำมทีจ่ ำเป็นเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแกง่ำนของผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือระหว่ำงประเทศ ในกำรให้กำรบรรเทำภยัพิบตัิ 
หรือควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ซึ่งอำจรวมถึงค  ำรอ้งขอเพื่อลดหรือยกเ ลิกคำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ฤชำธรรมเนียม 
ส ำหรับบริกำรต่ำงๆ ทีส่  ำคญั ซึ่งก  ำหนดไวโ้ดย ผูม้ีบทบำทช่วยเหลือระหวำ่งประเทศ และ/หรือ เพื่อขยำยช ัว่โมงท  ำกำร 
ส ำหรบักำรให้บริกำรดงักล่ำว 

 

จ. เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่ วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัิ จะตอ้งท  ำให้แน่ใจวำ่ไดใ้ห้ควำมเอำใจใส่อย่ำงเหมำะสมแกก่ำรให้
ควำมชว่ย เหลือระหวำ่งประเทศที่อำจมีขึ้นในกำรสรำ้งสถำนกำรณ์จ ำลอง กำรฝึกฝน และกำรฝึกอบรมทีต่นไดจ้ัดให้มี
ขึ้น 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
บทบัญญัติของ หมวดที่ 3 อำจระบุไวใ้นเนื้อหำของกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำร
จัดกำรภัยพิบัติแห่งชำติ หรือข้อบังคับต่ำงๆ ในกำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำย
ดังกล่ำว 
นอกจำกนี้  โครงสร้ำงทำงสถำบันที่เฉพำะเจำะจง ซึ่ งถูกเสนอแนะไว ้ณ ที่นี้  อำจ
ไม่เหมำะสมกับทุกประเทศ และไม่จ ำเป็นต่อกำรบังคับใช้ของ  “กฎหมำย
ต้นแบบ” ฉบับนี้  แต่ได้ถูกเสนอแนะไวว้ำ่ หน้ำที่ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำง
ต่ำง  ๆของกฎหมำยนี้จะต้องถูกจัดสรรอยำ่งชัดเจน ให้แก่บำงหน่วยงำนของรัฐ  
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มำตรำ 13 หน่วยปฏิบติักำรเฉพำะกิจ เก่ียวกับกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรบัควำมช่วยเหลือในกำร
บรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 

 

ก. หน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิเกีย่วกบักำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบัควำมชว่ย เหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ 
(ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบบัน้ี  เรียกวำ่ “หน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิ”) ได้กอ่ต ั้งขึ้นภำยใตก้ำรก  ำกบัดูแลของเจ้ำหน้ำที่ที่
เกีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิโดยมีบทบำทเบือ้งตน้ในกำรเสริมสรำ้งกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรบักำรน ำไป
ปฏบิตัขิอง “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ในกรณีที่มีภยัพิบตัิเกดิขึ้นซึ่งตอ้งกำรควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิ
ระหวำ่งประเทศ 

 

ข. หน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิ จะตอ้งประกอบดว้ยตวัแทนจำก: 
 

(i) หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิ
 

(ii) กระทรวง/ทบวง/กรมทีเ่หมำะสม 
 

(iii) สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงของ [ช่ือประเทศ] 
 

(iv) องคก์รพฒันำเอกชนภำยในประเทศซึ่งมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิ และ 
 

(v) สมำชกิอ่ืนใด ตำมทีเ่จ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัอิำจเชญิให้เขำ้มีส่วนร่วมซึ่งรวมท ัง้ (แตไ่ม่
จ ำกดัถึง) เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวขอ้งจำกส ำนักงำนระดับจังหวดั/อ ำเภอ/ประเทศ และหน่วยงำนรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน 
และผูม้ีส่วนได้เสีย อ่ืนๆ ในระดบัชำติ ตลอดจนหน่วยงำนทีเ่ กีย่วขอ้งขององค์กำรสหประชำชำติ องคก์รระดับ
ภูมิภำค องคก์รพ ัฒนำเอกชนตำ่งประเทศ หรือสมำชกิตำ่งประเทศของกลุ่มองค์กรกำชำดและเ ส้ียววงเดือนแดง
ระหวำ่งประเทศ 

 

ค. หน่วยปฏบิตัิกำรเฉพำะกจิจะตอ้งให้ค  ำแนะน ำทำงเทคนิคเกีย่วกบักำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรบัควำมชว่ยเหลือในกำร
บรรเทำภยัพิบตัิระหวำ่งประเทศให้แก ่เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่ วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัติำมทีร่อ้งขอ และเพื่อปฏบิตัิ
ตำมบทบำทน้ี  หน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิจะตอ้ง: 

 

(i) จัดเตรียมและปรบัปรุงคูม่ือ แนวทำง แผน หรือวธีิปฏบิตัอ่ืินๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ถึงและกำรประสำนงำนเพื่อ
กำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 

(ii) เรียบเรียงและปรบัปรุงขอ้มูลเกีย่วกบักลไกกำรประสำนงำนแบบทวภิำค ี ในระดบัภูมิภำคและระหวำ่งประเทศทีม่ี
อยู่ ซึ่งใชบ้งัคบักบั [ช่ือประเทศ] และจะตอ้งให้ค  ำแนะน ำแกเ่จ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิ
เกีย่วกบักำรพฒันำกลไกตำ่งๆ ดงักล่ำวเพิ่มเตมิ 

 

(iii) จัดท  ำและเกบ็รกัษำรำยชือ่ของบคุลำกรซึ่งถูกเสนอชือ่โดยกระทรวงตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อมีส่วนร่วมใน “ทมีงำน
อ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ” ตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นมำตรำ 14 และชว่ยเหลือ 
เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัใินกำรจัดประชมุ “ทมีงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศ
แบบจุดเดียวเบด็เสร็จ” โดยทนัทหีลงัจำกทีไ่ดเ้ร่ิมระยะเวลำกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟู
ข ั้นตน้ตำมมำตรำ 8 ถำ้จ ำเป็นส ำหรบัปริมำณของควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ ทีค่ำดไว ้
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(iv) แจ้งให้เจ้ำหน้ำทีท่ี่เกีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัทิรำบเกีย่วกบักำรพฒันำมำตรฐำนคณุภำพส ำหรบักำร
บรรเทำภยัพิบตัแิละกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ตำมที่ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมวดที่ 4 ของ “กฎหมำย
ตน้แบบ” ฉบบัน้ี 

 

(v) จัดท  ำวิธีปฏิบตัิ เ อกสำร ขอ้ก  ำหนด และข ้อมูลเ กี่ยวกบัควำมรับผิดชอบของ ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือภำยใต ้
“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ีตำมหมวดที ่ 4 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี 

 

(vi) ด ำเนินงำนอ่ืนๆ ทีเ่กีย่ วขอ้งกบักำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ ตำมที่รอ้งขอโดย 
เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ง. หน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิ จะตอ้งประชมุกนั: 
 

(i) โดยทนัท ีเ มื่อเร่ิมระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศตำมมำตรำ 8 เพื่อให้แน่ใจถึงกำรปฏบิตักิำรที่
มีประสิทธิภำพของ “ทมีงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ” ตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้น
มำตรำ 14 และเพื่อแจ้งให้เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่ วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัทิรำบเกีย่วกบักำรบงัคบัใชว้ธีิปฏบิตัิ
ทีเ่กี่ยวข ้อง คูม่ือ และขอ้มูลทำงเทคนิคอ่ืนๆ เกีย่วกบักำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำร
บรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ และ 

 

(ii) (ตำมทีจ่ ำเ ป็นเป็นอย่ำงอ่ืน และไม่วำ่ในกรณีใด จะตอ้งไม่ต  ำ่กวำ่ปีละครั้ง) เพื่อทบทวนกำรเตรียมควำมพรอ้มใน
ระดบัชำตใินกำรน ำเอำบทบญัญตัขิอง “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ไปปฏบิตัิและเพื่อด ำเนินงำนตำมหน้ำทีท่ีต่น
ไดร้บัมอบหมำยตำมมำตรำน้ี  

 

มำตรำ 14 ทีมงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงประเทศแบบจุดเดียวเบด็เสรจ็  
 

ก. “ทมีงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ”  จะตอ้งจัดต ั้งขึ้นตำมมำตรำน้ี  เพื่อรวบรวมและ
เร่งรดัขอ้ก  ำหนดทำงกฎหมำยเกีย่วกบักำรเขำ้ออกประเทศ ของบคุลำกรระหวำ่งประเทศ สินคำ้ อุปกรณ์ และกำรขนส่ง 
ทีก่  ำลงัเขำ้มำ ตลอดจนข ั้นตอนกำรยื่นขอให้มีสิทธิตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นหมวดที ่ 5 

 

ข. ในกำรปรึกษำหำรือกบัหน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิเกีย่วกบักำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรบัควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภ ัย
พิบตัริะหวำ่งประเทศ เ จ้ำหน้ำทีท่ีเ่ กีย่วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัจิะตอ้งก  ำหนดจ ำนวน กำรเป็นสมำชกิ อ ำนำจ
หน้ำที ่และวิธีปฏบิตัติำ่งๆ ส ำหรบั “ทมีงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศแบบจุดเ ดียวเบ็ดเสร็จ” โดยสอดคลอ้ง
กบั “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี และกฎหมำยอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ค. “ทมีงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหว่ำงประเทศแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ” จะตอ้งประกอบด้วยตวัแทนของกระทรวงและ
หน่วยงำนตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จำกรำยชือ่ทีจ่ัดท  ำขึ้นและปรบัปรุงให้เป็นปัจจุบนัโดยหน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิเกีย่วกบักำร
เตรียมควำมพรอ้มส ำหรบัควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศตำมมำตรำ 13 

 

ง. เมื่อเร่ิมระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศตำมมำตรำ 8 “ทมีงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศแบบ
จุดเดียวเบด็เสร็จ” จะตอ้งส่งไปยงัจุดเขำ้ออกหลกั เพื่อให้ควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภ ัยพิบตัริะหวำ่งประเทศ รวมท ั้ง
ทีส่นำมบนิ ทำ่เรือ และจุดผำ่นแดน ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แตก่รณี 
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จ. ถำ้ไม่มี “ทมีงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศแบบจุดเ ดียวเบด็เสร็จ” ทีจุ่ดผำ่นแดน ใดๆ อย่ำงไรกต็ำม เจ้ำหน้ำที่
ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรก  ำกบัดูแลกำรเขำ้ออกประเทศของบุคลำกรระหวำ่งประเทศ สินคำ้ อุปกรณ์ และกำรขนส่ง จะตอ้งใช ้
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี 

 

มำตรำ 15 กำรประสำนงำนเชิงปฏิบติักำร ของผู้มีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ 
 

ก. เจ้ำหน้ำที่ระดับชำต ิ(ระดบัจังหวดั/อ ำเภอ/ประเทศ) และเจ้ำหน้ำทีส่่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งพยำยำมรวมเอำบทบำทของผูม้ี
บทบำทช่วย เหลือระหว่ำงประเทศไวใ้นแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน และกลไกส ำหรบักำรประสำนงำน เพื่อ
ปฏบิตักิำรบรรเทำภยัพิบตัแิละให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ (ซึ่งรอ้งขอควำมชว่ยเหลือและค  ำแนะน ำตำมควำม
เหมำะสมจำก “ ผูป้ระสำนงำนบรรเทำภยัพิบตัแิห่งสหประชำชำต”ิ) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง จะตอ้งพยำยำมอ ำนวยควำม
สะดวกให้แกง่ำนของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ในขณะที่ถ่วงดุลระหวำ่งควำมตอ้งกำรเร่งด่วนของผูท้ีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจำกภยัพิบตั ิและกำรป้องกนัทีจ่ ำเป็นเกีย่วกบัควำมปลอดภยัต่อสำธำรณะ สุขภำพ กำรประสำนงำน และกำร
ก  ำกบัดูแล 

 

ข. ผูม้ีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศจะตอ้งให้ควำมร่วมมือและประสำนงำนกบัเจ้ำหน้ำทีร่ะดับชำต ิ(ระดบัจังหวดั/
อ ำเภอ/ประเทศ) และเจ้ำหน้ำทีส่่วนทอ้งถ่ินในกำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ของตน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะตอ้งจัดหำข ้อมูลทีต่นมีอยู่ให้กบัเจ้ำหน้ำทีด่งักล่ำว ตำมควำมตอ้งกำรของผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบจำกภัย
พิบตั ิและตำมสถำนทีต่ ัง้ ประเภทและขอบเขตของกำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรปฏบิตัเิพื่อให้ควำมชว่ยเหลือในกำรฟ้ืนฟู
ข ั้นตน้ของตนตำมทีก่  ำหนดไวส้ ำหรบักำรปฏบิตัทิีม่ีประสิทธิภำพและมีกำรประสำนงำน 

 

ค. เมื่อไดพ้ิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบ ถึงควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งประสำนงำนและก  ำกบัดูแลงำนของตนอย่ำงเพียงพอแล้ว 
ห้ำมมิให้ เจ้ำหน้ำทีข่อง [ช่ือประเทศ] พยำยำมขดัขวำงมิให้ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือระหว่ำงประเทศกระท  ำกำรตำมหลัก
มนุษยธรรมตำมทีไ่ดก้  ำหนดไวใ้น มำตรำ 16 

 

(i) ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือระหวำ่งประเทศจะตอ้งร่วมมือกบักลไกเพื่อกำรประสำนงำนระหวำ่งประเทศหรือใน
ระดบัภูมิภำคใดๆ ซึ่งได้รบัควำมเห็นชอบโดยเฉพำะเ จำะจงส ำหรับกำรปฏิบตัิกำรเฉพำะโดยเจ้ำหน้ำที่ที่
เกีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิรวมท ัง้เจ้ำหน้ำทีข่ององคก์รที่เหมำะสมในระดบัภูมิภำค และเจ้ำหน้ำที่
ขององคก์ำรสหประชำชำต ิ
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หมวดท่ี 4 ควำมรบัผิดชอบทัว่ไปของผู้มีบทบำทช่วยเหลือ 
 

มำตรำ 16 หลกักำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบัติระหว่ำงประเทศ 
 

ก. รฐับำลของ [ช่ือประเทศ] มีควำมรบัผดิชอบหลกัทีจ่ะตอ้งปฏิบตักิำรเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัใินอำณำเขตของประเทศ  
ของตน และผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือจะมีบทบำทชว่ยเหลือและเตมิเตม็ควำมพยำยำมในกำรบรรเทำภยัพิบตัภิำยในประเทศ 

 

ข. ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือจะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยของแตล่ะประเทศ และเคำรพในวฒันธรรมของประชำคมทีต่นให้ควำม
ชว่ยเหลือ 

 

ค. ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ จะตอ้งปฏบิตัติำมหลกัมนุษยธรรม, หลกัควำมเป็นกลำง และหลกัของกำรไม่ล ำเอียงในกำรให้ควำม
ชว่ยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง จะตอ้งก  ำหนดล ำดบัควำมส ำคญักอ่นหลงัในกำรให้
ควำมชว่ยเหลือของตน ตำมควำมจ ำเป็นเทำ่นั้น และจะตอ้งไม่: 

 

(i) เขำ้มีส่วนเกีย่วขอ้งในกำรสรำ้งควำมแตกตำ่งอนัไม่พึงประสงค ์กำรกดีกนั หรือควำมชื่นชอบ ตำมสถำนภำพ เช่น 
สญัชำต ิเชือ้ชำต ิ ชำตพินัธ์ุ ศำสนำ ชนช ัน้ เพศ รสนิยมทำงเพศ ควำมพิกำร อำยุ หรือ ควำมคดิเห็นทำงกำรเมือง 

 

(ii) พยำยำมสนับสนุนจุดยืนทีเ่ฉพำะเจำะจงทำงกำรเมืองหรือทำงศำสนำ หรือแทรกแซงกจิกำรภำยในทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบั
ปฏบิตักิำรเพื่อบรรเทำภยัพิบตั ิ

 

(iii) พยำยำมแสวงหำผลประโยชน์จำกกำรให้ควำมชว่ยเหลือของตน หรือ 
 

(iv) รวบรวมข ้อมูลทีล่ะเ อียดอ่อน ซึ่งมีลกัษณะทำงกำรเมือง เ ศรษฐกจิ หรือทำงทหำรซึ่งไม่เกีย่วขอ้งกบักำรบรรเทำภ ัย
พิบตั ิหรือกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 

ง. นอกจำกน้ี องคก์รพฒันำเอกชนจะตอ้งปฏบิตัติำมหลกัของเสรีภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจะตอ้งไม่กระท  ำกำรเป็นเคร่ืองมือ
ส ำหรบันโยบำยตำ่งประเทศของรฐับำลใดๆ 

 

มำตรำ 17 กำรเคำรพในศกัด์ิศรีและสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวของผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจำกภยัพิบติั 
 

ก. ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือซึ่งให้ควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภ ัยพิบตัริะหวำ่งประเทศ จะตอ้งเคำรพในศักด์ิศรีของผูท้ีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจำกภยัพิบตั ิโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง จะตอ้งปรึกษำหำรือกบัผูร้บัประโยชน์จำกกำรให้ควำมชว่ยเหลือของตน ในดำ้น
กำรออกแบบ กำรน ำไปปฏบิตั ิกำรก  ำกบัดูแล และกำรประเมินผลเกีย่วกบักำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ของตน 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  
บทบัญญัติของ หมวดที่ 4 อำจระบุไวใ้น กฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติแห่งชำติ หรือข้อบังคับต่ำง  ๆในกำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
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ข. ผูม้ีบทบำทช่วยเหลือจะตอ้งเคำรพสิทธิในควำมเป็นส่วนตวัของผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภัยพิบตัใินกำรบริหำรจัดกำร
ขอ้มูลของตน และจะตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลทีร่ะบุตวับคุคลไดเ้ กีย่วกบัผูร้บัประโยชน์ของตน ถำ้มีควำมส ำคญัตอ่กำรให้
ควำมชว่ย เหลือดำ้นมนุษยธรรมเท่ำนั้น และจะตอ้งหลีกเล่ียงกำรลอกเลียนแบบในกำรให้ควำมชว่ยเหลือ หรือจะตอ้ง
ป้องกนักำรฉอ้ฉล 

 

มำตรำ 18 คุณภำพของสินค้ำและบริกำร 
 

ก. ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือจะตอ้งท  ำให้แน่ใจวำ่สินคำ้และบริกำรตำ่งๆ ที่ตนไดจ้ัดหำไวน้ั้น เหมำะสมตอ่ควำมตอ้งกำรและ
พฤตกิำรณ์ตำ่งๆ ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภัยพิบตั ิและเป็นไปตำมข ้อก  ำหนดของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี  และ 
กฎหมำยท ัง้ปวงทีใ่ชบ้งัคบัของ [ช่ือประเทศ] 

 

ข. (เวน้แตไ่ดอ้ธิบำยไวใ้น ขอ้ (ค) ของมำตรำน้ี) ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ จะตอ้งใชพ้ยำยำมของตนอย่ำงเ ตม็ที ่ตำมพฤตกิำรณ์
ท ัง้หมดเพื่อให้แน่ใจว่ำสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ที่ตนไดจ้ัดหำไวน้ั้ น เป็นไปตำมมำตรฐำนข ั้นต  ่ำใน  “กฎบตัรแห่ง
มนุษยธรรมและมำตรฐำนข ั้นต  ำ่ในกำรตอบสนองดำ้นมนุษยธรรมของโครงกำรสเฟียร์” 

 

ค. ถำ้ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ เชือ่ว่ำพฤตกิำรณ์ตำ่งๆ ท  ำให้ไม่สำมำรถใชค้วำมพยำยำมใดๆ ที่จะปฏบิตัติำมแง่มุมทีส่  ำคญัของ
มำตรฐำนสเฟียร์ ดงันั้ น ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลืออำจแจ้งให้เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัทิรำบ และขอ
ควำมเห็นชอบล่วงหน้ำ ส ำหรบักำรยกเวน้จำกขอ้ก  ำหนดของขอ้ (ข) ของมำตรำน้ี 

 

(มำตรำ 18 (ข) และ (ค) ท่ีเ ป็นทำงเลือก: ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือจะตอ้งปฏบิตัิตำมมำตรฐำนคณุภำพทำงเทคนิคตำมทีร่ะบไุวใ้น
ขอ้ก  ำหนดซึ่งจะพฒันำขึ้นโดยเจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิโดยปรึกษำหำรือกบัหน่วยปฏบิตักิำรเฉพำะกจิทำง
เทคนิคเกีย่วกบักำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภ ัยพิบตัริะหวำ่งประเทศภำยใน [6 เดือน] นับต ัง้แต ่“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี
เร่ิมมีผลบงัคบัใช)้ 
 

มำตรำ 19 กำรเคล่ือนย้ำยหรือท ำลำยสินค้ำท่ีไม่ใช้แล้ว อปุกรณ์ท่ีใช้งำนไม่ได้ และขยะอ่ืนๆ 
 

ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือจะตอ้งท  ำให้แน่ใจว่ำสินคำ้หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ตนไดน้ ำเขำ้มำ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภยัพิบตั ิหรือกำร
ให้ควำมชว่ย เหลือในกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ซึ่งไม่ใชแ้ลว้ ตลอดจนขยะอ่ืนใด (รวมท ัง้ขยะอันตรำย) ซึ่งเกิดขึ้นจำกตน ในระหวำ่งกำร
ปฏบิตักิำรบรรเทำภ ัยพิบตั ิหรือกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ไดถู้กเคล่ือนยำ้ย ท  ำลำย  น ำกลบัมำใชใ้หม่ หรือถูกก  ำจัด
เป็นอย่ำงอ่ืน ในลักษณะทีป่ลอดภยั มีประสิทธิภำพ และเป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้มและเป็นไปตำมกฎหมำยของ [ช่ือประเทศ] และดว้ย
คำ่ใชจ่้ำยของตนเอง 
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หมวดท่ี 5 กำรมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย 
 

มำตรำ 20 กำรให้บริกำรทำงกฎหมำยแก่ผู้มีบทบำทท่ีมีสิทธิ 
 

ก. บริกำรทำงกฎหมำย ทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นหมวดที่ 6 ไดจ้ัดหำไวใ้ห้แกผู่ม้ีบทบำททีม่ีสิทธิเทำ่นั้ น และให้มีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะ
ในระหวำ่งระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ เวน้แตไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นอย่ำงอ่ืนใน หมวด
ที ่6 บริกำรทำงกฎหมำยจะมีผลบงัคบัใชอ้ย่ำงเทำ่เทยีมกนัในระหวำ่งระยะเวลำท ัง้สองชว่งน้ี  

 

ข. บริกำรทำงกฎหมำยท ั้งหมด ทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นหมวดที ่6 จะตอ้งจัดหำไวใ้ห้แกผู่ม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ซึ่ง
ถือไดว้ำ่มีสิทธิตำมมำตรำ 21 หรือไดร้บัควำมเห็นชอบวำ่มีสิทธิตำมมำตรำ 22 

 

ค. บริกำรทำงกฎหมำยทีไ่ด้อธิบำยไวใ้นตอนที ่1-5 ของหมวดที ่6 จะตอ้งจัดหำไวใ้ห้แกผู่ม้ีบทบำทชว่ยเหลือภำยในประเทศ
ซึ่งถือได้วำ่มีสิทธิตำมมำตรำ 21 หรือได้รบัควำมเห็นชอบว่ำมีสิทธิตำมมำตรำ 22 เทำ่นั้ น อนัเกี่ยวเน่ืองกบับคุลำกร
ระหวำ่งประเทศ สินคำ้ อุปกรณ์ และกำรขนส่ง ซึ่งตนไดน้ ำเ ขำ้จำกตำ่งประเทศไปย ังประเทศดังกล่ำวเพื่อให้กำรบรรเทำ
ภยัพิบตั ิหรือให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 

มำตรำ 21 กำรมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย ส ำหรบัผู้มีบทบำทช่วยเหลือ บำงรำย 
 

ก. เมื่อเร่ิมระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ ตำมมำตรำ 8 ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ ดงัตอ่ไปน้ี ให้ถือวำ่มีสิทธิที่
จะไดร้บับริกำรทำงกฎหมำย ทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้น หมวดที ่6 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี โดยไม่มีข ั้นตอนกำรยื่นค  ำขอ
เพิ่มเตมิใดๆ ตำมมำตรำ 22 

 

(i) ประเทศทีใ่ห้ควำมชว่ยเหลือ 
 

(ii) องคก์รระหวำ่งรฐับำลทีเ่กีย่วขอ้งรวมท ัง้องคก์ำรสหประชำชำต ิ และองคก์รในระดบัภูมิภำค 
 

(iii) สภำกำชำดและสภำเส้ียววงเดือนแดงของ [ช่ือประเทศ] และสมำชกิตำ่งประเทศของกลุ่มองคก์รกำชำดและเส้ียววง
เดือนแดงระหวำ่งประเทศ และ 

 

(iv) ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลืออ่ืนใดซึ่งเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัมิีควำมประสงคท์ีจ่ะให้ถือว่ำมีสิทธิ 
 

ข. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงบริกำรทำงกฎหมำยดังกล่ำว เ จ้ำหน้ำทีท่ีเ่ กีย่ วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภ ัยพิบตัิ 
จะตอ้งจัดหำ “หนังสือรับรองกำรมีสิทธิ” ไวใ้ห้แกผู่ม้ีบทบำทชว่ยเหลือตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นขอ้ (ก) เมื่อไดร้บักำรรอ้ง
ขอ 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  
บทบัญญัติของ หมวดที่ 5 อำจระบุไวใ้นกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติแห่งชำติ หรือข้อบังคับต่ำง  ๆในกำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
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มำตรำ 22 กำรย่ืนค ำขอเพ่ือให้มีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย โดยผู้มีบทบำทช่วยเหลือ 
 

ก. โดยขอ้ยกเวน้ของผูท้ีถื่อวำ่มีสิทธิตำมมำตรำ 21 ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือทีต่อ้งกำรมีสิทธิดงักล่ำวจะตอ้งยื่นค  ำขอตำมมำตรำ
น้ี ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือระหวำ่งประเทศอำจยื่นค  ำขอไดเ้ฉพำะในกรณีทีไ่ด้รบักำรรบัรองว่ำเป็นบคุคลตำมกฎหมำยใน
ตำ่งประเทศ หรือภำยใตก้ฎหมำยระหวำ่งประเทศ 

 

ข. กำรมีสิทธิของธุรกจิเ อกชนในกำรไดร้บับริกำรทำงกฎหมำย ให้จ ำกดัเพียงกำรไดร้ับควำมชว่ยเหลือซึ่งตนมิไดแ้สวงหำ
ผลก  ำไรหรือผลประโยชน์ทำงกำรคำ้อ่ืนๆ 

 

ค. กำรยื่นค  ำขอมีสิทธินั้น อำจจัดท  ำขึ้นล่วงหน้ำกอ่นมีเหตกุำรณ์ภยัพิบตัใิดๆ เกดิขึ้น หรือภำยหลงัจำกเร่ิมมีภยัพิบตัเิกดิขึ้ น  
ในกรณีที่กำรมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำยได้ถูกมอบให้ล่วงหน้ำกอ่นมีภ ัยพิบตัเิกิดขึ้น ให้ยงัคงมีผลบงัคบัใชเ้ป็น
เวลำ [5 ปี] หลังจำกทีไ่ดม้ีกำรยื่นค  ำขอใหม่ บริกำรทำงกฎหมำยดงักล่ำวให้มีผลบงัคบัใชใ้นระหว่ำงระยะเวลำในกำร
บรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ เทำ่นั้น 

 

ง. ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ ทกุรำย ซึ่งตอ้งกำรมีสิทธิดงักล่ำว จะตอ้งยื่น: 
 

(i) ส ำเนำรบัรองถูกตอ้งของเอกสำรซึ่งเป็นหลกัฐำนกำรเป็นบคุคลตำมกฎหมำยของตนในเขตอ ำนำจตำ่งประเทศ หรือ
ภำยใตก้ฎหมำยระหวำ่งประเทศ (ในกรณีของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ) หรือภำยใตก้ฎหมำยของ [ช่ือ
ประเทศ] (ในกรณีของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือภำยในประเทศ) 

 

(ii) ชือ่และรำยละเอียดติดต่อ โดยครบถ้วนของตวัแทนผูร้ับมอบอ ำนำจและที่อยู่ของส ำนักงำนใหญข่ององค์กร
ดงักล่ำว (ถำ้มี) ใน [ช่ือประเทศ] 

 

(iii) เอกสำรเกี่ยวกบัประสบกำรณ์ในอดีตและขีดควำมสำมำรถในปัจจุบนัในกำรบรรเท ำภ ัยพิบตัิหรือให้ควำม
ชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ทีม่ีประสิทธิภำพของตน 

 

(iv) เอกสำรเกีย่วกบักำรประกนัควำมรบัผิดทีเ่พียงพอ และ 
 

(v) ใบรบัรองเกีย่วกบัขอ้ผูกพนัขององคก์รของตนและหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัควำมรับผดิชอบซึ่งไดก้  ำหนดไวใ้นหมวดที ่ 4  
 

มำตรำ 23 กำรก ำหนดสิทธิและหนังสือรบัรองกำรมีสิทธิต่ำงๆ 
 

ก. เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัิจะตอ้งตอบสนองต่อค  ำขอใดๆ ภำยใตม้ำตรำ 22 โดยกำรให้ควำม
เห็นชอบค  ำขอดงักล่ำว หรือโดยกำรออก “หนังสือรบัรองกำรมีสิทธิ” ส ำหรบับริกำรทำงกฎหมำยทีเ่ กีย่วขอ้งตำมหมวดที่ 
6 หรือโดยกำรให้  ค  ำบอกกล่ำววำ่ค  ำขอดงักล่ำวมิไดร้บัควำมเห็นชอบ 

 

(i) ส ำหรบัค  ำขอใดๆ ซึ่งไดจ้ัดท  ำขึ้ นในระหวำ่งกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิระหวำ่งประเทศ เจ้ำหน้ำที่ทีเ่ กีย่ วข ้องในกำร
บริหำรจัดกำรภยัพิบตัจิะตอ้งตอบสนองตอ่ค  ำขอดงักล่ำวภำยใน [ระบุเวลา] หลงัจำกไดร้บัเอกสำรทีต่อ้งใชท้ ัง้หมด 
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(ii) ส ำหรับค  ำขอใดๆ ซึ่งไดจ้ัดท  ำขึ้นหลังจำกส้ินสุดระยะเวลำในกำรบรรเทำภ ัยพิบตัริะหวำ่งประเทศ แต่อยู่ใน
ระหวำ่งกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่ วขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภ ัย
พิบตัจิะตอ้งตอบสนองตอ่ค  ำขอดงักล่ำวภำยใน [ระบุเวลา] หลงัจำกไดร้บัเอกสำรท ัง้หมดทีต่อ้งใช ้

 

ข. เมื่อไดใ้ห้ควำมเห็นชอบค  ำขอตำมมำตรำ 22 หรือเมื่อได้มีกำรรอ้งขอจำกผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ ซึ่งถือไดว้่ำมีสิทธิตำม
มำตรำ 21 แลว้ เ จ้ำหน้ำที่ทีเ่ กีย่ วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภ ัยพิบตัิจะตอ้งออกหนังสือรับรอง ซึ่งแสดงว่ำผูม้ีบทบำท
ชว่ยเหลือดงักล่ำวมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย ภำยใตห้มวดที่ 6 ทีเ่ กีย่ วขอ้ง ในกรณีของ ผูม้ีบทบำทช่วย เหลือ
ภำยในประเทศ หนังสือรบัรองดงักล่ำวจะตอ้งระบวุำ่กำรมีสิทธิดังกล่ำวให้ครอบคลุมถึงบริกำรทำงกฎหมำยในตอนที ่1 -
5 ของหมวดที ่6 

 

ค. หนังสือรบัรอง ซึ่งไดอ้อกให้ตำมมำตรำน้ีให้มีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเ วลำ [5 ปี] นับต ั้งแตว่นัทีไ่ดอ้อกหนังสือรบัรอง
ดงักล่ำวและอำจตอ่อำยุออกไปไดโ้ดยกำรตดัสินใจใหม่ ภำยใตม้ำตรำ 21 หรือมำตรำ 22 

 

มำตรำ 24 กำรส้ินสุดกำรมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย 
 

กำรมีสิทธิไดร้บับริกำรทำงกฎหมำยภำยใต ้หมวดที ่ 6 ทีเ่กีย่วขอ้งของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลืออำจส้ินสุดลง เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอจำก ผูม้ี
บทบำททีม่ีสิทธิทีเ่กีย่วขอ้ง หรือเมื่อส้ินสุดกำรบริกำรทำงกฎหมำยในกรณีทีไ่ม่ปฏบิตัติำม “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ตำมมำตรำ 57 
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หมวดท่ี 6 กำรมีสิทธิได้รบับริกำรทำงกฎหมำย 
 

ตอนท่ี 1 บุคลำกรระหว่ำงประเทศ 
 

มำตรำ 25 วีซ่ำส ำหรบักำรปฏิบติังำนเพ่ือกำรบรรเทำภยัพิบติั 
 

ก. บคุลำกรระหวำ่งประเทศของผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิจะมีสิทธิได้รบัวซี่ำส ำหรับกำรปฏบิตังิำนเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัิ                
เวน้แตม่ีขอ้วติกกงัวลด้ำนควำมมัน่คงแห่งชำติ หรือกำรสำธำรณสุข และควำมปลอดภยัของประชำชน ทีเ่ กีย่ วขอ้งกบั
ปัจเจกบคุคลที่เฉพำะเจำะจง ซึ่งท  ำให้หมดโอกำสทีจ่ะไดร้บัสิทธิดงักล่ำว วซี่ำส ำหรับกำรปฏบิตังิำนเพื่อกำรบรรเทำภ ัย
พิบตั ิจะออกให้โดยไม่มีคำ่ธรรมเนียมใดๆ เป็นระยะเวลำแรกเร่ิม [3 เดือน] และสำมำรถต่ออำยุวซีำ่ดงักล่ำวไดโ้ดยไม่มี
คำ่ธรรมเนียมเป็นระยะเวลำไม่เกนิ [6 เดือน] จำกภำยใน [ช่ือประเทศ] และเทำ่ทีจ่ ำเป็นหลงัจำกนั้น ตลอดระยะเวลำในกำร
บรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 

ข. ในระหวำ่งระยะเวลำในกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิระหวำ่งประเทศนั้น วีซำ่ส ำหรบักำรปฏิบตัิงำนเพื่อกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิ              
จะออกให้แก ่บุคลำกรระหวำ่งประเทศของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิเมื่อเดินทำงมำถึงยงัจุดเขำ้ออกประเทศ (หรือโดยกำรยื่น
ค  ำขอล่วงหน้ำไปยงัสถำนทตูทีเ่หมำะสม) ซึ่งจะตดัสินชี้ขำดภำยใน [ระบุเวลา] 

 

ค. ภำยหลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ แตอ่ยู่ในระหวำ่งระยะเวลำกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อ
กำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ระหว่ำงประเทศ วซี่ำส ำหรบักำรปฏบิตังิำนเพื่อบรรเทำภยัพิบตัจิะออกให้โดยยื่นค  ำขอล่วงหน้ำไปย ัง
สถำนทตูทีเ่หมำะสมของ [ช่ือประเทศ] ซึ่งจะตดัสินชี้ขำดภำยใน [ระบุเวลา] 

 

ง. ผูถื้อวีซำ่ส ำหรับกำรปฏบิตังิำนเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัจิะไดร้ับอนุญำตให้ด ำเนินงำนเพื่อกำรบรรเทำภ ัยพิบตัแิละกำร  
ให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ส ำหรบัหน่วยงำนผูใ้ห้กำรสนับสนุนของตนในระหวำ่งระยะเวลำในกำรบรรเทำ
ภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้  โดยไม่จ ำเป็นตอ้งขอใบอนุญำตพ ำนักอำศัย หรือใบอนุญำตท  ำงำนแยก
ตำ่งหำก 

 

(มำตรำ 25 “วีซ่ำส ำหรบักำรปฏิบติังำนเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบติั” ท่ีเป็นทำงเลือก:  
 

บคุลากรระหวา่งประเทศของผูม้ีบทบาททีม่ีสิทธิ จะมีสิทธิยกเลิกขอ้ก  าหนดเกีย่วกบัวซีา่เข ้าออกประเทศ รวมท ัง้คา่ธรรมเนียม หรือค่า
ฤชาธรรมเนียมใดๆ ทีเ่ กีย่วขอ้ง บุคลากรระหวา่งประเทศซึ่งเขา้ไปย ัง [ช่ือประเทศ] ภายใตก้ารยกเลิกวซีา่ส าหรบัการปฏบิตังิานเพื่อ
บรรเทาภยัพิบตัจิะได้รบัอนุญาตให้ด าเนินงานเพื่อบรรเทาภยัพิบตัแิละให้ความชว่ยเหลือเพื่อการฟ้ืนฟูข ั้นตน้ส าหรบัหน่วยงานผูใ้ห้
การสนับสนุนของตน โดยไม่จ าเป็นตอ้งขอใบอนุญาตพ านักอาศยั หรือใบอนุญาตท  างานแยกตา่งหาก ตราบเทา่ทีย่งัคงปฏบิตัหิน้าที่
เป็นบคุลากรระหวา่งประเทศของหน่วยงานผูใ้ห้การสนับสนุนของตน บคุลากรระหวา่งประเทศดงักล่าวจะมีสิทธิพ  านักอาศยัหรือ
กลบัเข ้ามายงัประเ ทศดงักล่าวไดบ้อ่ยครั้งเทา่ทีจ่ าเ ป็น ตลอดระยะเวลาในการบรรเทาภยัพิบตัริะหวา่งประเทศและการฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 
ภายหลงัจากเวลาดงักล่าว บคุลากรระหวา่งประเทศดงักล่าวอาจยื่นค  าขอวซีา่ทีเ่กีย่วขอ้ง จากภายในประเทศดงักล่าว) 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
ถ้ำบทบัญญัติของหมวดที่ 6 ได้ระบุไวใ้นกฎหมำยฉบับอื่นใด นอกเหนือจำก
กฎหมำยเฉพำะตัว ควรอ้ำงอิงกลับไปยงัวิธีป ฏิบัติในกำรขอมีสิทธิ ที่ได้
อธิบำยไวใ้น หมวดที่ 5 

 มำตรำ 25 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำยวำ่ด้วยกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
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มำตรำ 26 กำรรบัรองคุณสมบติัทำงวิชำชีพของบุคลำกรชำวต่ำงชำติ 
 

ก. ผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิซึ่งมีควำมประสงค์ทีจ่ะเ คล่ือนยำ้ยบคุลำกรระหว่ำงประเทศเพื่อปฏบิตังิำนทีต่อ้งกำรกำรรบัรองตำม
กฎหมำย  ส ำหรบัคณุสมบตัิทำงวชิำชพีของบุคลำกรชำวตำ่งชำตจิะตอ้งรบัรองควำมถูกตอ้งของคณุสมบตัเิหล่ำนั้ นภำยใต ้
กฎหมำยของประเทศซึ่งตนไดร้บัสิทธิดงักล่ำว และขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรของตนเพื่อกำรปฏิบตังิำนทีไ่ดมุ้่งหมำย
ไว ้

 

ข. ภำยใน [6 เดือน ] นับต ั้งแตว่นัที ่“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้เจ้ำหน้ำทีท่ี่เกี่ยวขอ้งในกำรบริหำรจัดกำร                 
ภยัพิบตัจิะตอ้งจัดท  ำรำยชือ่ประเทศ และ/หรือ สถำบนักำรศึกษำ ซึ่งบคุลำกรดำ้นสำธำรณสุข สถำปนิก วศิวกร และนัก
วชิำชีพอ่ืนๆ ทีเ่ กีย่วข ้อง อำจไดร้บักำรรับรองคณุสมบตัขิองบุคลำกรชำวตำ่งชำตขิองตนโดยอตัโนมตั ิโดยผูม้ีบทบำทที่
มีสิทธิตำมข ้อ (ก) ของมำตรำน้ี  รำยชื่อดังกล่ำวจะตอ้งถูกทบทวนอย่ำงน้อย  [ปีละคร้ัง] และถูกตีพิมพ์ [โดยทาง
อิเล็กทรอนิกส์] 

 

ค. เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวขอ้งย ังจะตอ้งจัดท  ำวธีิปฏิบตัิโดยสะดวกซึ่งจะใชส้ ำหรับกำรประเมินและกำรรบัรองคณุสมบตัิของ
บคุลำกรชำวต่ำงชำตซิึ่งมำจำกประเทศหรือสถำบนัตำ่งๆ ทีม่ิไดร้วมไวใ้นรำยชือ่ดังกล่ำวขำ้งตน้เมื่อไดร้บักำรรบัรองโดยผู ้
มีบทบำททีม่ีสิทธิ ซึ่งเป็นผูใ้ห้กำรสนับสนุนของตนตำมขอ้ (ก) ของมำตรำน้ี 

 

ง. กำรรับรองคุณสมบตัิภำยใตม้ำตรำน้ี ให้ยกเ วน้บคุลำกรระหว่ำงประเทศของ ผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิจำกขอ้ผูกพ ันใดๆ 
ส ำหรบักำรเป็นสมำชกิภำคบงัคบัของสมำคมนักวชิำชพี หรือข ั้นตอนกำรจดทะเบยีนทำงวชิำชพีอ่ืนๆ ภำยใน [ช่ือประเทศ] 
จนกระท ัง่ส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ 

 

จ. กำรรบัรองคณุสมบตัภิำยใตม้ำตรำน้ีจะยงัคงมีผลบงัคบัใชจ้นกระท ัง่ส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟู
ข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ แตท่ ั้งน้ี จะตอ้งไม่มีกำรกระท  ำผดิกฎหมำยอำญำของปัจเจกบคุคล หรือกำรประพฤตผิดิของนัก
วชิำชพีอ่ืนๆ ซึ่งเพียงพอทีจ่ะห้ำมมิให้ปัจเจกบคุคลดงักล่ำวปฏบิตังิำนทำงวชิำชพีของตน ใน [ช่ือประเทศ] 

 

มำตรำ 27 กำรรบัรองใบอนุญำตขบัข่ีของบุคลำกรชำวต่ำงชำติ 
 

เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งจะตอ้งยินยอมให้กำรรบัรองใบอนุญำตขบัขี่ของบุคลำกรชำวตำ่งชำติเป็นกำรช ัว่ครำว ส ำหรบับคุลำกรระหวำ่ง
ประเทศของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิในระหวำ่งระยะเวลำกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 
 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
มำตรำ 26 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติ หรือในกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำกับดูแลที่เ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับกำรรับรอง
คุณสมบัติทำงวชิำชีพ 

 มำตรำ 27 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำยวำ่ด้วยกำรขนส่ง 
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มำตรำ 28 กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงพ้ืนท่ีท่ีได้รบัผลกระทบจำกภยัพิบติั 
 

บคุลำกรระหวำ่งประเทศของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิจะไดร้บัอนุญำตให้เขำ้ถึงพื้นทีท่ีไ่ดร้ับผลกระทบจำกภัยพิบตั ิและผูท้ีต่อ้งกำรควำม
ชว่ยเหลือเพื่อบรรเทำภยัพิบตัแิละฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ท ัง้น้ี ภำยใตข้อ้ก  ำหนดเกีย่วกบักำรประสำนงำนตำมมำตรำ 15 และขอ้จ ำกดัตำ่งๆ ดำ้น
ควำมมัน่คงแห่งชำติ ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือกำรสำธำรณสุขซึ่งถูกพิจำรณำในบริบทของควำมเร่งด่วนของควำม
ตอ้งกำรกำรบรรเทำภยัพิบตั ิและจะไดร้บัอนุญำตให้จัดหำสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ของตน ให้แก่ผูท้ีไ่ดร้ับผลกระทบจำกภยัพิบตัิ 
โดยตรง 
 

ตอนท่ี 2 กำรเข้ำถึงสินค้ำและอปุกรณ์ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 
 

มำตรำ 29 กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนศุลกำกรและกำรได้รบักำรปฏิบติัโดยมีสิทธิก่อน 
 

ตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไวเ้พิ่มเตมิใน ตอนที ่2 น้ี เจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกรจะตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำเขำ้อย่ำงรวดเร็ว ส ำหรบักำรขนส่ง
สินคำ้และอุปกรณ์โดยผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ และจะตอ้งให้ผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิไดร้บักำรปฏบิตัิโดยมีสิทธิก่อน ในกำรจัดกำรสินคำ้ 
 

มำตรำ 30 หน้ำท่ีในกำรปฏิบติัตำม โดยผู้มีบทบำทท่ีมีสิทธิ 
 

เพื่อให้ไดป้ระโยชน์จำกบริกำรทำงกฎหมำยใน ตอนที ่2 น้ี ผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิจะตอ้ง: 
 

ก. ส ำแดงว่ำสินคำ้และอุปกรณ์ท ัง้หมดทีต่นมีควำมประสงคท์ี่จะน ำเข ้ำภำยใตต้อนที ่2 น้ี มีไวเ้พื่อกำรบรรเทำภยัพิบตั ิหรือ
กำรให้ควำมช่วย เหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้เท่ำนั้ น และจะตอ้งปฏิบตัติำมมำตรฐำนใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ภำยใตก้ฎหมำย
ภำยในประเทศ รวมท ัง้ตำมทีไ่ดก้  ำหนดไวใ้น “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี หรือขอ้ก  ำหนดของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี  
และ 

 

ข. บรรจุหีบห่อ จ ำแนกประเภท และท  ำเคร่ืองหมำย สินคำ้ทีไ่ดข้นส่งของตนตำมขอ้ก  ำหนดต่ำงๆ ทีไ่ดอ้ธิบำยไวใ้นตอนที ่2 
น้ี และตำมทีไ่ดส้ัง่กำรโดยเจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกร 

 

มำตรำ 31 กำรรบัรองแก่หน่วยงำนศุลกำกร 
 

ผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิอำจท  ำกำรรบัรองโดยตรงแกเ่จ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกรอนัเกีย่วเน่ืองกบักำรขนส่งสินคำ้เพื่อกำรให้ควำมชว่ยเหลือในกำร
บรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ หรือโดยผำ่นบคุคลภำยนอกทีไ่ดร้บัมอบหมำยซึ่งกระท  ำกำรในนำมของตน 
 

มำตรำ 32 กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำ ภำษี และข้อจ ำกัดต่ำงๆ 
 

กำรขนส่งสินคำ้และอุปกรณ์โดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิจะตอ้งไดป้ระโยชน์จำก: 
 

ก. กำรไดร้บัยกเวน้ภำษีและอำกรตำ่งๆ ท ัง้หมด 
 

ข. กำรยกเลิกขอ้ห้ำมและขอ้จ ำกดัทำงเศรษฐกจิ ยกเวน้สินคำ้และอุปกรณ์พิเศษประเภทตำ่งๆ ตำมทีไ่ดก้  ำหนดไวใ้นตอนที ่3 
ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี และ 

 
หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 

มำตรำ 28 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือก ใน กฎหมำยวำ่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรภัย
พิบัติ หรือข้อบังคับต่ำง  ๆในกำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

 บทบัญญัติของ ตอนที่ 2 ของหมวดที่ 6 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือก ใน กฎหมำย
วำ่ด้วยศุลกำกร หรือข้อบังคับต่ำง  ๆในกำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
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ค. กำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรโดยไม่ค  ำนึงถึงประเทศแหล่งก  ำเนิด หรือประเทศทีสิ่นคำ้ดังกล่ำวไดม้ำถึง ท ัง้น้ี  ภำยใตบ้งัคบั
ของกำรก  ำกบัดูแลดว้ยเหตผุลของควำมมัน่คงแห่งชำต ิ และกำรสำธำรณสุข 

 

มำตรำ 33 กำรปรบัปรุงข้อก ำหนดในกำรจัดท ำเอกสำร 
 

เจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกร จะตอ้ง: 
 

ก. ตรวจหรือปล่อยสินคำ้และอุปกรณ์ทีจ่ัดส่งโดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิโดยอำศยักำรส ำแดงสินคำ้แบบง่ำยหรือ
แบบช ัว่ครำว ซึ่งอย่ำงน้อยจะตอ้งให้ขอ้มูลทีจ่ ำเป็นส ำหรบัเจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกรเพื่อระบสิุนคำ้และอุปกรณ์ดงักล่ำว และให้
อยู่ภำยใตบ้งัคบั (เมื่อเห็นวำ่จ ำเป็น) ของกำรกรอกใบส ำแดงสินคำ้โดยครบถว้นภำยในระยะเวลำทีร่ะบไุว ้

 

ข. อนุญำตให้มีกำรส ำแดงสินคำ้เพียงครั้งเดียวส ำหรบักำรน ำเขำ้สินคำ้และอุปกรณ์ท ัง้หมดโดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำทที่
มีสิทธิ 

 

ค. อนุญำตให้มีกำรส ำแดงสินคำ้ และเอกสำรประกอบใดๆ เกีย่วกบักำรขนส่งสินคำ้หรืออุปกรณ์ทีจ่ัดส่งโดยหรือในนำมของ ผู ้
มีบทบำททีม่ีสิทธิ ซึ่งจะถูกยื่นโดยทำงอิเล็กทรอนิกส์ และโดยไม่มีคำ่ธรรมเนียมใดๆ 

 

ง. อนุญำตให้มีกำรยื่นและจดทะเบยีน หรือตรวจสอบใบส ำแดงสินคำ้ และเอกสำรประกอบกอ่นกำรมำถึงของสินคำ้หรือ
อุปกรณ์ทีจ่ัดส่งโดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรปล่อยสินคำ้และอุปกรณ์ดังกล่ำว
เมื่อมำถึง และ 

 

จ. ยกเลิกขอ้ก  ำหนดใดๆ ในกำรแปลรำยละเอียดตำ่งๆ ในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขนส่งสินคำ้หรืออุปกรณ์ทีจ่ัดส่งโดยหรือ
ในนำมของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ เ วน้แต่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อประโยชน์ในกำรปล่อยสินคำ้หรือกำรผ่ำนพิธีกำร
ศุลกำกร 

 

มำตรำ 34 ชัว่โมงท ำกำรเพ่ิมเติม ส ำหรบัหน่วยงำนศุลกำกร 
 

ในระหวำ่งระยะเวลำกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศเทำ่นั้น เจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกร จะตอ้ง: 
 

ก. (เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอ และโดยไม่มีคำ่ใชจ่้ำยเพิ่มเตมิ) ปฏิบตัหิน้ำทีท่ี่จ ำเป็นส ำหรบักำรปล่อยสินคำ้ หรือกำรผำ่นพิธีกำร
ศุลกำกร ส ำหรบักำรขนส่งสินคำ้หรืออุปกรณ์ซึ่งน ำเ ขำ้โดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำทที่มีสิทธินอกช ัว่โมงท  ำกำรที่
ก  ำหนดไว ้และ/หรือ ห่ำงไกลจำกส ำนักงำนศุลกำกรเมื่อจ ำเป็น และ 

 

ข. ประสำนงำนภำยในช ัว่โมงท  ำกำร และขีดควำมสำมำรถของกระทรวงทบวงกรมอ่ืนใดทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวขอ้งใน
กำรให้ควำมเห็นชอบกำรขนส่งสินคำ้ทีก่  ำลงัเขำ้มำ และเมื่อใดกต็ำมทีเ่ป็นไปได ้จะตอ้งด ำเนินกำรปฏบิตักิำรร่วม เชน่ กำร
ควบคมุร่วมกนัโดยเจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกร รวมท ัง้กำรมีส่วนร่วมใน “ทมีงำนอ ำนวยควำมสะดวกระหวำ่งประเทศแบบจุดเดียว
เบด็เสร็จ” ถำ้ไดก้  ำหนดไวภ้ำยใตม้ำตรำ 14 
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มำตรำ 35 กำรตรวจสอบ และหลกัประกันต่อศุลกำกร 
 

ในระหวำ่งระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ เทำ่นั้น เจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกร จะตอ้ง: 
 

ก. ด ำเนินมำตรกำร ตำมทีเ่ห็นวำ่จ ำเป็น (โดยอำศยักำรวเิครำะห์ควำมเส่ียง) เพื่อท  ำให้แน่ใจวำ่ไดม้ีกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยศุลกำกร และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตรวจสอบกำรส ำแดงสินคำ้ทีจ่ัดส่งโดยหรือในนำมของ ผูม้ี
บทบำททีม่ีสิทธิ 

 

ข. ใชก้ำรวเิ ครำะห์ควำมเส่ียง โดยอำศยัขอ้มูลข ั้นสูง เพื่อก  ำหนดวำ่สินคำ้และอุปกรณ์ใดที่น ำเ ขำ้โดยหรือในนำมของผูม้ี
บทบำททีม่ีสิทธิจะตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบ และขอบเขตของกำรตรวจสอบดงักล่ำว และ 

 

ค. ยกเลิกหลักประกนัใดๆ ต่อศุลกำกร (เทำ่ที่เป็นไปได้) ซึ่งโดยปกติจะก  ำหนดไว ้ส ำหรับกำรขนส่งสินคำ้และอุปกรณ์ที่
น ำเข ้ำโดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิ อย่ำงไรกต็ำม ถำ้ในกรณียกเ วน้หลกัประกนัต่อศุลกำกร ถือไดว้ำ่จ ำเป็น 
เจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกรจะตอ้งยอมรบัไวเ้ป็นหลกัประกนักิจกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดจำกผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือ (ถ้ำ
เหมำะสม) เป็นหลกัประกนัท ัว่ไปตอ่ศุลกำกร 

 

มำตรำ 36 ข้อตกลงเก่ียวกับกำรวำงต ำแหน่งล่วงหน้ำ ส ำหรบัวสัดุคงคลงั 
 

เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งอำจเขำ้ท  ำขอ้ตกลงกบัผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิเพื่อขยำยบริกำรทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งของตอนที ่ 3 น้ี เกีย่วกบักำร
วำงต  ำแหน่งล่วงหน้ำ ส ำหรบัวสัดุคงคลงัใน [ช่ือประเทศ] เพื่อเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบัภยัพิบตัทิีอ่ำจเกดิขึ้น หรือภำยหลงัจำกมีกำร
เตอืนภยัพิบตัทิีเ่ฉพำะเจำะจง 
 

ตอนท่ี 3 กำรเข้ำออกประเทศโดยสะดวกและข้อจ ำกัดในกำรใช้สินค้ำและอปุกรณ์ท่ี
เฉพำะเจำะจง ส ำหรบักำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 

 

มำตรำ 37 อปุกรณ์โทรคมนำคม 
 

ก. ผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิจะได้รบัอนุญำตให้น ำเข ้ำอุปกรณ์โทรคมนำคมเพื่อประโยชน์ในกำรบรรเทำภยัพิบตั ิหรือกำรให้
ควำมชว่ย เหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้โดยไม่มีขอ้จ ำกดัใดๆ ยกเวน้ตำมที่ก  ำหนดไว ้เพื่อประโยชน์แกค่วำมมัน่คงแห่งชำติ 
หรือควำมสงบเรียบรอ้ยของประชำชน 

ข. เมื่อได้ให้ค  ำบอกกล่ำวเกีย่วกบัชือ่ ควำมถ่ี (ถ้ำมี) และสถำนทีต่ ั้ง ทีต่อ้งกำรใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคมดงักล่ำว ทีน่ ำเ ขำ้โดย
หรือในนำมของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ เจ้ำหน้ำทีโ่ทรคมนำคมทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งยกเลิกข ้อก  ำหนดใดๆ ในออกใบอนุญำต 
หรือคำ่ธรรมเนียมในกำรใชอุ้ปกรณ์โทรคมนำคมดงักล่ำว 

ค. เจ้ำหน้ำทีโ่ทรคมนำคมทีเ่ กีย่วขอ้งยงัจะตอ้งให้ผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิมีควำมส ำคญัในระดบัเ ดียวกนักบัหน่วยปฏบิตัิกำร
ฉกุเฉนิภำยในประเทศ ในกำรเขำ้ถึงชอ่งควำมถ่ี และกำรใชจ้ำนดำวเทยีม ส ำหรบักำรโทรคมนำคม และกำรโอนขอ้มูลอัน
เกีย่วเน่ืองกบักำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  
มำตรำ 37 อำจระบุไวใ้นกฎหมำยวำ่ด้วยกำรโทรคมนำคม หรือข้อบังคับต่ำง  ๆใน
กำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
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มำตรำ 38 ยำ 
 

ก. ผูม้ีบทบำททีม่ี สิทธิจะไดร้ับอนุญำตให้น ำเขำ้ยำและอุปกรณ์กำรแพทย์ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิและให้
ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ตรำบใดทีผู่ม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก  ำหนดของมำตรำน้ี 

 

ข. ยำและอุปกรณ์กำรแพทย์ใดๆ ดงักล่ำว จะตอ้งเหมำะแกค่วำมตอ้งกำรของผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจำกภัยพิบตั ิและจะตอ้ง
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยเพื่อกำรใชใ้นประเทศแหล่งก  ำเนิด ตำมกฎหมำยของประเทศนั้น ตลอดจนใน [ช่ือประเทศ] ตำม
กฎหมำยเกีย่วกบัยำทีเ่หมำะสม ตำมขอ้ (ค) และ (ง) ขำ้งล่ำงน้ี จะตอ้งแยกควำมแตกตำ่งระหวำ่งยำทีจ่ะรบับริจำคส ำหรับ
กำรใชเ้ป็นอย่ำงอ่ืน และยำทีผู่ม้ีบทบำททีม่ีสิทธิตอ้งกำรใชใ้นกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ โดยตรง 

 

ค. ยำที ่ผูม้ีบทบำททีม่ี สิทธิตอ้งกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทย์โดยตรงในกำรบรรเทำภยัพิบตัิหรือกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำร
ฟ้ืนฟูข ั้นตน้นั้น จะตอ้ง: 

 

(i) ขนส่งและบ  ำรุงรกัษำไวโ้ดย ผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิในสภำพทีเ่หมำะสมเสมอ เพื่อให้แน่ใจถึงคณุภำพของยำดงักล่ำว 
และ 

 

(ii) ไดร้บักำรปกป้องจำกกำรยกัยอกและกำรใชไ้ปในทำงที่ผดิ 
 

ง. ยำทีจ่ะรบับริจำคส ำหรบักำรใชเ้ป็นอย่ำงอ่ืนนั้น จะตอ้ง: 
 

(i) (เ มื่อส่งมำถึง) มีระยะเวลำใชไ้ดอ้ย่ำงน้อย 12 เดือน กอ่นถึงวนัหมดอำยุ เ วน้แต่ได้ให้ควำมเห็นชอบไวโ้ดย
เฉพำะเจำะจง โดยเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

(ii) ขนส่งและบ  ำรุงรกัษำไวใ้นสภำพทีเ่ หมำะสม เพื่อให้แน่ใจถึงคณุภำพของยำดงักล่ำว จนกวำ่จะไปถึงยงัผูร้ับ
ภำยในประเทศทีมุ่่งหมำยไว ้และ 

 

(iii) ปิดฉลำกไวอ้ย่ำงเหมำะสมในภำษำทีส่ำมำรถเขำ้ใจไดใ้นประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ พรอ้มท ัง้ชือ่เรียกสำกล และชื่อ
สำมญัทำงยำ หมำยเลขรุ่นกำรผลิต รูปแบบยำ ควำมแรงของยำ ชือ่ผูผ้ลิต ปริมำณบรรจุ สภำพกำรเกบ็รกัษำ และวนั
หมดอำยุ 

 

มำตรำ 39 อำหำร 
 

อำหำรทีน่ ำเข ้ำโดยผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิจะตอ้งผำ่นกำรรับรองตำมวธีิปฏบิตัทิี่สะดวกซึ่งก  ำหนดไวโ้ดยขอ้บงัคบัตำ่งๆ ซึ่งจะจัดท  ำขึ้ น
โดยหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งดำ้นกำรเกษตรหรือสำธำรณสุขภำยใน [6 เดือน] นับต ัง้แตว่นัที ่“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้

 
 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
มำตรำ 38 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำยเกี่ยวกับยำ หรือข้อบังคับต่ำง  ๆ
ในกำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 

 เจตนำรมณ์ที่แท้จริงของมำตรำ 39 อำจสำมำรถบรรลุได้ โดยกำรใช้ข้อบังคับ
ต่ำง  ๆส ำหรับกฎหมำยวำ่ด้วยควำมปลอดภัยของอำหำร 

 

 

 
 



 
 

39 
 

   กฎหมำยต้นแบบ: หมวดท่ี 6  

มำตรำ 40 ยำนพำหนะน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
 

เจ้ำหน้ำทีก่ำรขนส่งทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งให้กำรรบัรองช ัว่ครำวเกีย่วกบักำรจดทะเบยีนในตำ่งประเทศ และป้ำยทะเบยีนของยำนพำหนะ 
ทีน่ ำเขำ้โดยผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิในระหวำ่งทีร่อกำรจดทะเบยีนและป้ำยทะเบยีนในทอ้งถ่ิน 
 

(มำตรำ 40 ท่ีเป็นทำงเลือก: เจ้ำหน้ำทีก่ำรขนส่งทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งเร่งรดัให้มีกำรจดทะเบยีนในทอ้งถ่ินและป้ำยทะเบยีนช ัว่ครำว 
ส ำหรบัยำนพำหนะ ทีน่ ำเขำ้โดยผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ 
 

มำตรำ 41 สุนัขค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
 

สุนัขคน้หำและชว่ย เหลือผูป้ระสบภยัที่น ำเข ้ำช ัว่ครำวโดยผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิจะตอ้งผำ่นกำรรับรอง โดยไม่จ ำเ ป็นตอ้งมีกำรกกักนั
โรค ตรำบใดที่เป็นไปตำมเงื่อนไขและขอ้ก  ำหนดของขอ้บงัคบัพิเ ศษ ซึ่งจะจัดท  ำขึ้นโดยหน่วยงำนที่เกีย่ วขอ้งภำยใน [6 เดือน ] 
นับต ัง้แตว่นัที ่“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช ้
 

ตอนท่ี 4 กำรได้รบัอนุญำตให้ท ำลำยอปุกรณ์และสินค้ำท่ีไม่ใช้แล้ว 
 

มำตรำ 42 กำรท ำลำยอปุกรณ์และสินค้ำท่ีไม่ใช้แล้ว 
 

ก. ตอนที ่4 น้ี ระบุถึงกำรได้รบัอนุญำตให้ท  ำลำยอุปกรณ์และสินคำ้ที่ไม่ใชแ้ล้ว ซึ่งผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิได้รบักำรยกเวน้
คำ่ธรรมเ นียม อำกร ภำษี หรือคำ่ฤชำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมหมวดน้ี และซึ่งย ังคงอยู่ในกำรครอบครองของตน เมื่อส้ินสุด
กำรปฏบิตักิำรเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 

ข. สินคำ้และอุปกรณ์ดงักล่ำว อำจจะ: 
 

(i) เกบ็รกัษำไวโ้ดยผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ ซึ่งเป็นองคก์รไม่แสวงหำผลก  ำไร และใชห้รือแจกจ่ำยโดยผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ
เพื่อวตัถุประสงคด์ำ้นมนุษยธรรม กำรพฒันำ หรือกำรกศุลใน [ช่ือประเทศ] 

 

(ii) น ำเขำ้เพื่อส่งออกตำมมำตรำ 43 
 

(iii) บริจำค ตำมมำตรำ 44 หรือ 
 

(iv) ท  ำลำยตำมมำตรำ 19 
 

ค. นอกจำกน้ี สินคำ้และอุปกรณ์ดงักล่ำว อำจขำย แตเ่ฉพำะ: 
 

(i) ภำยหลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ และ 
 
 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
มำตรำ 40 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเ ลือกใน กฎหมำย
วำ่ด้วยยำนยนต์หรือควำมปลอดภัยบนถนน 

 มำตรำ 41 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกใน กฎหมำย
วำ่ด้วยสุขอนำมัยสัตว ์

 บทบัญญัติของ ตอนที่ 4 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือก
ในกฎหมำยวำ่ด้วยศุลกำกร หรือข้อบังคับต่ำง  ๆใน
กำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
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(ii) เมื่อไดช้  ำระคำ่ธรรมเนียม อำกร ภำษี หรือคำ่ฤชำธรรมเนียมท ัง้ปวง ทีเ่คยถูกยกเลิกหรือยกเ วน้ส ำหรบัสินคำ้ ภำยใต ้
หมวดน้ี 

 

มำตรำ 43 กำรน ำเข้ำเพ่ือส่งออกสินค้ำและอปุกรณ์ 
 

ผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ ซึ่งน ำเขำ้อุปกรณ์หรือสินคำ้ทีไ่ดป้ระโยชน์จำกบริกำรทำงกฎหมำยในหมวดน้ี ไดร้บัอนุญำตให้ส่งออกอุปกรณ์
ใดๆ หรือสินคำ้ทีไ่ม่ใชแ้ลว้โดยไม่มีกำรเรียกเกบ็ภำษีใดๆ อำกรขำออก หรือคำ่ฤชำธรรมเนียม ในลกัษณะเดียวกนัน้ี แตท่ ัง้น้ี: 
 

ก. กำรส่งออกอุปกรณ์หรือสินคำ้ทีไ่ม่ใชแ้ลว้ไดเ้ร่ิมตน้ขึ้นภำยในเวลำไม่เกนิ [3 เดือน] หลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟู
ข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ และ 

 

ข. ผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิจะตอ้งจัดหำหลกัฐำนเอกสำรวำ่อุปกรณ์และสินคำ้ดงักล่ำวได้น ำเขำ้ต ัง้แต่แรกเร่ิมเพื่อวตัถุประสงค์
ในกำรบรรเทำภยัพิบตั ิหรือกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ตำมหมวดน้ี 

 

มำตรำ 44 กำรบริจำคสินค้ำและอปุกรณ์ท่ีไม่ใช้แล้ว 
 

เมื่อสินคำ้และอุปกรณ์ดงักล่ำวไม่จ ำเป็นส ำหรบักำรบรรเทำภยัพิบตัิ หรือกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้อีกต่อไป ผูม้ี
บทบำททีม่ีสิทธิไดร้บัอนุญำตให้บริจำคสินคำ้และอุปกรณ์ใดๆ ทีน่ ำเขำ้ หรือจัดซื้อในทอ้งถ่ินโดยไม่มีกำรเรียกเกบ็ภำษี อำกร หรือ
คำ่ฤชำธรรมเนียมใดๆ ในลกัษณะเดียวกนัน้ี จำกผูบ้ริจำค หรือผูร้บัประโยชน์ แตท่ ัง้น้ี: 
 

ก. กำรบริจำคดงักล่ำวไดม้ีขึ้นภำยในเวลำไม่เกนิ [3 เดือน] หลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ 
 

ข. ผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิจะตอ้งจัดหำหลกัฐำนเอกสำร ให้แกเ่จ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่ วขอ้ง พร้อมท ัง้จัดหำส ำเนำของเอกสำรแสดงตน
ของผูน้ ำเขำ้หรือผูซ้ือ้ให้แกผู่ร้ับประโยชน์ วนัทีน่ ำเข ้ำหรือจัดซือ้ และขอ้เทจ็จริงที่วำ่สินคำ้ดงักล่ำวไดน้ ำเขำ้หรือจัดซื้อ 
ตำมบริกำรทำงกฎหมำย ในหมวดน้ี 

 

ค. ผูร้บัประโยชน์จำกกำรบริจำคจะตอ้งเป็นองคก์รไม่แสวงหำผลก  ำไร องค์กรกำรกศุล หรือองคก์รดำ้นมนุษยธรรม ซึ่งกอ่ต ั้ง
ขึ้นใน [ช่ือประเทศ] หรือหน่วยงำนรำชกำรทีเ่หมำะสมของ [ช่ือประเทศ] และเตม็ใจทีจ่ะยอมรบักำรบริจำค 
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ตอนท่ี 5 กำรขนส่ง 
 

มำตรำ 45 กำรอ ำนวยควำมสะดวกพำหนะในกำรเดินทำง 
 

ยำนพำหนะส ำหรบักำรขนส่งทำงบก ทำงอำกำศ และทำงน ้ ำ ซึ่งควบคุมโดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำททีม่ี สิทธิเพื่อขนส่งบคุลำกรที่
ถูกวำ่จ้ำงภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ สินคำ้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์แกก่ำรบรรเทำภยัพิบตั ิหรือกำรให้ควำมชว่ยเหลือ
เพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ จะตอ้ง: 
 

ก. ไดร้บักำรปฏบิตัโิดยมีสิทธิกอ่น ส ำหรบัทำงผำ่น รวมท ัง้ (ถำ้เหมำะสม) กำรมีสิทธิกอ่นในกำรก  ำหนดเสน้ทำงกำรจรำจร
ทำงอำกำศ และกำรอนุญำตให้ลงจอด 

 

ข. ไดร้ับกำรยกเ วน้คำ่ภำษี ภำษีเพิ่มพิเศษ อำกร คำ่ธรรมเ นียม หรือคำ่ฤชำธรรมเ นียมใดๆ ซึ่งตำมปกตถูิกเรียกเกบ็โดย
หน่วยงำนรำชกำรของ [ช่ือประเทศ] ซึ่งรวมท ัง้ (แตไ่ม่จ ำกดัถึง) 

 

(i) คำ่บริกำรในกำรบนิผำ่นน่ำนฟ้ำ กำรลงจอด กำรจอด กำรขึ้นบนิ และกำรเดินอำกำศ 
 

(ii) คำ่จอดเรือเกนิก  ำหนดเวลำ และคำ่จอดเรือ 
 

(iii) คำ่ผำ่นทำง และ 
 

ค. ไดร้บักำรยกเวน้จำกข ้อห้ำม ขีดจ ำกดั หรือขอ้จ ำกดัใดๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบักำรมำถึง กำรบนิผ่ำนน่ำนฟ้ำ กำรลงจอด  กำร
จอดและออกเดินทำง นอกเหนือจำกทีจ่ ำเป็นเพื่อรบัประกนัถึงควำมมัน่คงแห่งชำติ ควำมปลอดภยัของประชำชน หรือ
สำธำรณสุข 

 

มำตรำ 46 กำรเข้ำออกประเทศ ของผู้ประกอบกิจกำรขนส่ง 
 

เจ้ำหน้ำที่ทีเ่ กีย่ วข ้องจะตอ้งพยำยำมลดและเร่งรัดข ั้นตอนใดๆ ส ำหรบักำรเขำ้ออกประเทศของคนขบั นักบิน และลูกเ รือของ
ยำนพำหนะทีใ่ชข้นส่ง ซึ่งถูกควบคมุโดยหรือในนำมของผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ 
 

มำตรำ 47 ค ำบอกกล่ำวเก่ียวกับกำรขนส่ง 
 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรทำงกฎหมำยในตอนที ่ 5 น้ี ผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ หรือผูใ้ห้บริกำรขนส่งของตน จะตอ้ง: 
 

ก. แจ้งให้เ จ้ำหน้ำทีก่ำรบนิที่เกี่ยวขอ้งทรำบล่วงหน้ำถึงเสน้ทำงกำรบินที่ก  ำหนดไว ้ประเภท และนำมเ รียกขำนของ
เคร่ืองบนิ จ ำนวนของลูกเ รือ คณุลกัษณะของสินคำ้ ตำรำงกำรบนิ และรำยชื่อผูโ้ดยสำรท ัง้หมด และจะตอ้งปฏบิตัติำม
ค  ำสัง่ใดๆ จำกเจ้ำหน้ำทีก่ำรบนิทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบักำรควบคมุกำรจรำจรทำงอำกำศและข ั้นตอนในกำรลงจอด และ 

 
 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
บทบัญญัติของมำตรำต่ำง  ๆในตอนที่ 5 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือก แยกต่ำงหำก
ในกฎหมำยวำ่ด้วยยำนพำหนะทำงบก กำรขนส่งทำงเรือ และกำรบิน 

 มำตรำ 46 ยงัอำจระบุไวใ้นกฎหมำยวำ่ด้วยกำรตรวจคนเข้ำเมือง 
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ข. แจ้งให้เจ้ำหน้ำทีท่ี่เกีย่วขอ้งของกรมเจ้ำทำ่ทรำบล่วงหน้ำถึงทำ่เรือหรือสถำนทีต่ ัง้ทีจ่ะเดินทำงมำถึงของเรือเดินสมุทรแต่
ละล ำ ประเภท ยี่ห้อ และหมำยเลขทะเบยีนของเรือแตล่ะล ำ จ ำนวนของบคุลำกรทีป่ฏบิตังิำนและอยู่บนเรือแตล่ะล ำ และ
อุปกรณ์  ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และวสัดุอ่ืนๆ ซึ่งอยู่บนเรือแต่ละล ำ และจะตอ้งปฏบิตัติำมค  ำสั่งใดๆ จำกเ จ้ำหน้ำที่ที่
เกีย่วขอ้งเกีย่วกบักำรควบคมุเรือทีก่  ำลงัเขำ้มำ หรือข ั้นตอนกำรจอดเรือ 

 

ตอนท่ี 6 ควำมสำมำรถตำมกฎหมำย และกำรว่ำจ้ำง 
 

มำตรำ 48 ควำมสำมำรถตำมกฎหมำย ของผู้มีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ 
 

สถำนภำพของกำรมีสิทธิไดร้บับริกำรทำงกฎหมำยของผูม้ีบทบำทช่วย เหลือระหว่ำงประเทศ รวมถึงควำมสำมำรถตำมกฎหมำย             
ซึ่งอำจเกี่ยวข ้องกบักำรใชห้น้ำที่ตำ่งๆ ของตน และกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องตนในกำรให้กำรบรรเทำภ ัยพิบตั ิหรือกำรให้ควำม
ชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ตำมกฎหมำยของ [ช่ือประเทศ] ในระหวำ่งระยะเวลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำร
ฟ้ืนฟูข ั้นตน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมสำมำรถทีจ่ะ: 
 

ก. เปิดบญัชธีนำคำร 
 

ข. เขำ้ท  ำสญัญำ และสญัญำเชำ่ตำ่งๆ 
 

ค. ซือ้และจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรพัย์ และสงัหำริมทรพัย์ 
 

ง. รบัและจ่ำยเงินทนุของภำครฐัและภำคเอกชน 
 

จ. ส่งเสริมกระบวนพิจำรณำตำมกฎหมำย 
 

ฉ. วำ่จ้ำงและส้ินสุดกำรวำ่จ้ำงบคุลำกรในทอ้งถ่ิน ตำมทีก่  ำหนดไวใ้น มำตรำ 49 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี 
 

มำตรำ 49 กำรว่ำจ้ำงและกำรส้ินสุดกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรในท้องถ่ิน 
 

ก. ภำยใตบ้งัคบัของมำตรำ 4 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี และเวน้แตไ่ดก้  ำหนดไวใ้นมำตรำน้ี ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือ
ระหว่ำงประเทศทีม่ี สิทธิจะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัใน [ช่ือประเทศ] อนัเ กีย่วเน่ืองกบักำรวำ่จ้ำงบคุลำกรใน
ทอ้งถ่ินซึ่งเป็นบคุคลทีต่ำมปกตมิีถ่ินพ  ำนักหรือมีภูมิล ำเนำอยู่ใน [ช่ือประเทศ] 

 

ข. ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือระหวำ่งประเทศทีม่ีสิทธิไม่ตอ้งท  ำกำรจดทะเบียนแยกต่ำงหำกในฐำนะเป็นนำยจ้ำง รวมท ั้งเพื่อ
ประโยชน์แก่กำรจัดเ ก็บภำษี กำรประกนัสังคม และขอ้ก  ำหนดในกำรจดทะเบียนประกนัสงัคมเกีย่วกบักำรว่ำจ้ำง
บคุลำกรในทอ้งถ่ิน 

 
 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
แง่มุมต่ำง  ๆของมำตรำ 48 อำจระบุไวเ้ ป็นทำงเลือกในกฎหมำยวำ่ด้วยกำร
บริหำรจัดกำรภัยพิบัติ กฎหมำยวำ่ด้วยกำรธนำคำร และกฎหมำยว่ำด้วย
แรงงำนสัมพันธ์ 

 มำตรำ 49 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำยวำ่ด้วยแรงงำนสัมพันธ์ 
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ค. โดยไม่ค  ำนึงถึงบทบญัญตัิใดๆ ของกฎหมำยแรงงำนและกำรว่ำจ้ำง ที่ไดก้  ำหนดไวเ้ ป็นอย่ำงอ่ืน ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือ
ระหวำ่งประเทศทีม่ีสิทธิ อำจจะ: 

 

(i) รบัสมคัรปัจเ จกบุคคลใดๆ ซึ่งมีสิทธิตำมกฎหมำยทีจ่ะปฏิบตังิำนตำมที่ไดมุ้่งหมำยไวใ้น [ช่ือประเทศ] โดยผำ่น
ข ั้นตอนทีไ่ม่มีกำรเลือกปฏบิตั ิ และ 

 

(ii) วำ่จ้ำงบคุลำกรในทอ้งถ่ินตำมสญัญำที่ก  ำหนดระยะเ วลำตำยตวัซึ่งอำจมีชว่งเวลำสั้นๆ และอำจต่ออำยุตำมที่
ตอ้งกำรโดยไม่กอ่ให้เกดิขอ้ผูกพนัทีไ่ม่มีก  ำหนดระยะเวลำส้ินสุด 

 

มำตรำ 50 เขตอ ำนำจ เหนือบุคลำกรระหว่ำงประเทศ 
 

โดยไม่ค  ำนึงถึงควำมสงบเรียบรอ้ยของประชำชน หรือบทบญัญตัใิดๆ ของกฎหมำยแรงงำนและกำรวำ่จ้ำงทีไ่ดก้  ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
ศำล ศำลปกครอง และเ จ้ำหน้ำทีข่อง [ช่ือประเทศ] จะตอ้งไม่ใชเ้ ขตอ ำนำจศำลเกีย่วกบัสัญญำต่ำงๆ ระหวำ่ง ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือ
ระหวำ่งประเทศ ทีม่ีสิทธิ และบคุลำกรระหวำ่งประเทศ ทีต่นไดว้ำ่จ้ำง ซึ่งสญัญำตำ่งๆ ดงักล่ำว มีบทบญัญตัวิำ่ดว้ยกำรเลือกกฎหมำยที่
ใชบ้งัคบัซึ่งก  ำหนดเขตอ ำนำจจ ำเพำะของศำลตำ่งประเทศหรือศำลระหวำ่งประเทศ ศำลช  ำระควำม หรือกลไกอ่ืนๆ 
 

ตอนท่ี 7 กำรเสียภำษีของผู้มีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศ ท่ีมีสิทธิ 
 

มำตรำ 51 ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (และภำษีอ่ืนๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน) 
 

ก. กำรให้กำรบรรเทำภยัพิบตัิ และควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้โดยผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศทีม่ีสิทธิจะ
ไดร้บักำรยกเวน้ภำษีมูลคำ่เพิ่ม ภำษีบริกำร และภำษีอ่ืนๆ อำกร ภำษีเพิ่มพิเศษ และคำ่ธรรมเนียมของทำงรำชกำรท ัง้หมด 
ซึ่งไดเ้กดิขึ้นในระหวำ่งระยะเวลำกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่ง
ประเทศทีม่ีสิทธิยงัจะไดร้บักำรยกเวน้กำรจดทะเบยีนภำษีมูลคำ่เพิ่มในระหวำ่งระยะเวลำดงักล่ำว 

 

ข. ในกำรให้บริกำรทำงกฎหมำย เจ้ำหน้ำทีภ่ำษีอำกรทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งด ำเนินมำตรกำรท ัง้ปวงทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อท  ำให้แน่ใจวำ่ผู ้
จัดหำสินคำ้ในทอ้งถ่ินจะไม่ไดร้ับผลกระทบทำงกำรเงินหรือกำรบริหำรในทำงลบใดๆ ในกำรจัดหำสินคำ้หรือบริกำร
ตำ่งๆ ให้แกผู่ม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ทีม่ีสิทธิ 

 

ค. อตัรำภำษีมูลคำ่เพิ่มเ กีย่วกบักำรจัดหำสินคำ้หรือบริกำรให้แก่ ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ทีม่ีสิทธิอนัเกีย่วเน่ือง
กบักำรบรรเทำภ ัยพิบตั ิหรือกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ของตน จะตอ้งมีอตัรำเป็นศูนย์ ถำ้กำรจัดหำสินคำ้
หรือบริกำรดงักล่ำว มีมูลค่ำเกินกวำ่ [มูลค่าท่ีระบุไว้] ดังนั้ น ผูจ้ัดหำสินคำ้และบริกำรดงักล่ำว ไม่ตอ้งคดิค  ำนวณและ
จะตอ้งไม่เรียกเกบ็คำ่ภำษีมูลคำ่เพิ่มใดๆ เ กีย่วกบักำรจัดหำสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำว จำก ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่ง
ประเทศ ทีม่ีสิทธิ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี 
บทบัญญัติของมำตรำ 50 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำยวำ่ด้วยเขตอ ำนำจ
ศำลส ำหรับศำลที่เหมำะสม หรือในกฎหมำยวำ่ด้วยแรงงำนสัมพันธ์ 

 บทบัญญัติของมำตรำต่ำง  ๆในตอนที่ 7 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำย
วำ่ด้วยภำษีอำกรที่เหมำะสม 

 

 

 



 
 

44 
 

   กฎหมำยต้นแบบ: หมวดท่ี 6  

(มำตรำ 51 (ค) ท่ีเป็นทำงเลือก: 
 

แนวคิดในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

กำรจัดหำสินคำ้หรือบริกำรให้แก่ผูม้ีบทบำทช่วยเหลือระหวำ่งประเทศทีม่ีสิทธิอนัเกีย่วเ น่ืองกบักำรบรรเทำภ ัยพิบตัหิรือกำรให้ควำม
ชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ของตน จะไดร้บักำรยกเวน้ภำษีมูลคำ่เพิ่ม ถำ้กำรจัดหำสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำวมีมูลคำ่เกนิกวำ่ [มูล
ค่าท่ีระบุไว้] และดังนั้นผูจ้ัดหำสินคำ้และบริกำรดงักล่ำวไม่ตอ้งคดิค  ำนวณและจะตอ้งไม่เ รียกเกบ็คำ่ภำษีมูลคำ่เพิ่มใดๆ เกีย่วกบักำร
จัดหำสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำวจำกผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ทีม่ีสิทธิ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

แนวคิดท่ีถือว่าไม่มีการจัดหาสินค้าใดๆ ท่ีมีการคิดภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

กำรจัดหำสินคำ้หรือบริกำรให้แก่ ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือระหว่ำงประเทศที่มีสิทธิ อนัเ กีย่วเน่ืองกบักำรบรรเทำภ ัยพิบตัหิรือกำรให้
ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ของตนจะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำเพื่อประโยชน์ทำงภำษีมูลค่ำเพิ่ม ถำ้กำรจัดหำสินคำ้หรือบริกำร
ดงักล่ำวมีมูลค่ำเ กนิกว่ำ [มูล ค่าท่ีระบุไว้ ] ดงันั้น ผูจ้ัดหำสินคำ้และบริกำรดงักล่ำวไม่ตอ้งคดิค  ำนวณและจะตอ้งไม่เ รียกเกบ็ค่ำ
ภำษีมูลคำ่เพิ่มใดๆ เกีย่วกบักำรจัดหำสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำวจำกผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศทีม่ีสิทธิทีเ่กีย่วขอ้ง) 
 

มำตรำ 52 ภำษีเงินได้ (และภำษีอ่ืนๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน) 
 

ก. กจิกรรมตำ่งๆ ของผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือระหวำ่งประเทศทีม่ีสิทธิซึ่งไดด้ ำเนินกำรเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภยัพิบตัิ
หรือให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ จะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำเพื่อประโยชน์ทำงภำษีในระหวำ่งระยะเวลำกำรบรรเทำ
ภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้  ดงันั้ นรำยไดห้รือผลก  ำไรใดๆ ทีแ่ทจ้ริง หรือทีถื่อเป็นรำยไดห้รือผลก  ำไร 
ทีเ่กดิจำกกจิกรรมตำ่งๆ ดงักล่ำว จะไม่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของภำษี อำกร ภำษีเพิ่มพิเศษ และคำ่ธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
ใดๆ ซึ่งมีผลในลกัษณะทีค่ลำ้ยคลึงกนั 

 

ข. กจิกรรมต่ำงๆ ของบุคลำกรระหว่ำงประเทศของผูม้ีบทบำทช่วย เหลือระหว่ำงประเทศที่มีสิทธิซึ่งได้ด ำเนินกำรเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภยัพิบตัหิรือให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ จะไม่ถูกน ำมำพิจำรณำเพื่อประโยชน์ทำง
ภำษีในระหวำ่งระยะเวลำกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหว่ำงประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ดงันั้ น ภำษี อำกร ภำษีเพิ่มพิเศษ และ
คำ่ธรรมเ นียมของทำงรำชกำรใดๆ ซึ่งมีผลในลกัษณะที่คลำ้ยคลึงกนัจะไม่ตอ้งช  ำระอนัเกี่ยวเน่ืองกบักิจกรรมต่ำงๆ 
ดงักล่ำว 

 

ค. บคุลำกรระหวำ่งประเทศ ของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศทีม่ีสิทธิจะตอ้งไม่ถูกปฏบิตัใินฐำนะเป็นผูม้ีถ่ินทีอ่ยู่ใน 
[ช่ือประเทศ] หรือมีควำมเชือ่มโยงอ่ืนใดกบั [ช่ือประเทศ] ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อประโยชน์ทำงภำษี เพรำะเหตทุีบ่คุลำกรระหวำ่ง
ประเทศดงักล่ำวไดป้รำกฏตวัอยู่ใน [ช่ือประเทศ] หรือกจิกรรมตำ่งๆ ซึ่งไดด้ ำเนินกำรในประเทศนั้น ในระหวำ่งระยะเวลำ
กำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้  ดงันั้น บคุลำกรระหวำ่งประเทศดงักล่ำวจะไม่อยู่ภำยใตบ้งัคบั
ของ หรือตอ้งคดิค  ำนวณภำษี อำกร ภำษีเพิ่มพิเศษ กำรสมทบเ งินประกนัสงัคม และคำ่ธรรมเนียมของทำงรำชกำร หรือ
ภำษีเพิ่มพิเศษจำกกำรวำ่จ้ำงซึ่งมีผลในลกัษณะทีค่ลำ้ยคลึงกนั 
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มำตรำ 53 ภำษีทรพัยสิ์น (และภำษีอ่ืนๆ ท่ีคล้ำยคลึงกัน) 
 

ในระหวำ่งระยะเ วลำในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศและกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ภำษี อำกร ภำษีเพิ่มพิเ ศษ หรือคำ่ธรรมเนียมของ
ทำงรำชกำรซึ่งมีผลในลกัษณะที่คลำ้ยคลึงกนัจะไม่งอกเ งยขึ้นหรือตอ้งช  ำระโดยผูม้ีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศทีม่ีสิทธิอัน
เกีย่วเน่ืองกบั: 
 

ก. ทีดิ่น อำคำร หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอำคำร ถ้ำทีดิ่น  อำคำร หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอำคำรดังกล่ำวไดถู้กใชท้ ั้งหมด
หรือเพียงบำงส่วนโดยผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหว่ำงประเทศทีม่ีสิทธิเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรรเทำภยัพิบตัิ หรือกำรให้
ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ และ 

 

ข. ทรพัย์สินของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ ทีม่ีสิทธิ 
 

ตอนท่ี 8 สกุลเงินและบริกำรทำงธนำคำร 
 

มำตรำ 54 กำรอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือน ำเอำเงินทุนและสกุลเงินต่ำงๆ เข้ำมำในประเทศ 
 

เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่ วขอ้งจะตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อน ำเอำเงินทุนและสกลุเงินตำ่งๆ ดงักล่ำว ซึ่งก  ำหนดโดยผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือ
ระหวำ่งประเทศทีม่ีสิทธิเขำ้มำในประเทศเพื่อบรรเทำภยัพิบตัแิละให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 
 

มำตรำ 55 อตัรำแลกเปล่ียนพิเศษ 
 

เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวข ้อง จะตอ้งจัดหำอัตรำแลกเปล่ียนพิเศษทีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยเ ป็นสกลุเ งินของประเทศนั้นส ำหรบัเ งินทุนทีจ่ะ
น ำมำใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นกำรให้กำรบรรเทำภยัพิบตัแิละกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ 

 
 
 
 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  
ตอนที่ 8 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำยวำ่ด้วยกำรธนำคำรหรือบริกำรทำง
กำรเงิน 

 

 

 



 
 

46 
 

   กฎหมำยต้นแบบ: หมวดท่ี 7  

หมวดท่ี 7 กำรก ำกับดูแล, กำรรำยงำน และกำรลงโทษ 
 

มำตรำ 56 กำรก ำกับดูแลผู้มีบทบำทช่วยเหลือ 
 

ก. เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ กีย่วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภ ัยพิบตัิ หรือผูต้รวจกำรแผน่ดินจะตอ้งรบัผดิชอบในกำรก  ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิ
ตำมของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือซึ่งมีควำมรบัผิดชอบตำ่งๆ ภำยใต ้“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
หมวดที ่4 

 

ข. อ ำนวยควำมสะดวกแกเ่จ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิหรือผูต้รวจกำรแผ่นดินในกำรก  ำกบัดูแล ถำ้ผูม้ี
บทบำทชว่ยเหลือจะตอ้งรำยงำนตอ่ตนในชว่งเ วลำอนัสมควรเกีย่วกบักำรบรรเทำภ ัยพิบตัแิละกำรให้ควำมชว่ย เหลือเพื่อ
กำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ทีพ่วกเขำไดด้ ำเนินกำร  รำยงำนต่ำงๆ เหล่ำน้ี  จะตอ้งถูกเผยแพร่ต่อสำธำรณะ (โดยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์) 

 

ค. ขอ้ก  ำหนดเกี่ยวกบักำรจัดท  ำรำยงำนใดๆ ซึ่งบงัคบัใชโ้ดย เ จ้ำหน้ำทีท่ี่เ กีย่ วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัิ หรือ 
ผูต้รวจกำรแผน่ดินภำยใตม้ำตรำน้ี จะตอ้งออกแบบเพื่อลดภำระทำงกำรบริหำรใดๆ ทีม่ีต่อผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือให้เหลือ
น้อยทีสุ่ดเทำ่ทีจ่ ำเป็น 

 

มำตรำ 57 กำรไม่ปฏิบติัตำมโดยผู้มีบทบำทช่วยเหลือ 
 

ก. ถำ้ (โดยอำศยัขอ้มูลที่ตนเห็นวำ่น่ำเชือ่ถือได้) เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตั ิหรือ ผูต้รวจกำรแผน่ดิน 
สงสยัวำ่ ผูม้ีบทบำทชว่ย เหลือรำยใดมิไดป้ฏิบตัติำมควำมรับผดิชอบของตนภำยใต ้“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี อย่ำงมี
นัยส ำคญั และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ควำมรบัผิดชอบของตนภำยใตห้มวดที ่4 จะตอ้งปรึกษำหำรือกบัผูม้ีบทบำทช่วยเหลือ 
โดยทนัท ีเพื่อขอค  ำชี้แจงหรือค  ำอธิบำย ถำ้ย ังคงไม่เป็นทีพ่ึงพอใจ เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กี่ยวข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภยัพิบตัิ 
หรือ ผูต้รวจกำรแผน่ดินจะตอ้งให้ค  ำบอกกล่ำวเป็นหนังสือถึงกำรไม่ปฏบิตัติำมพรอ้มท ัง้ค  ำตดัสินใจวำ่จะ: 

 

(i) ก  ำหนดให้ ผูม้ีบทบำทช่วยเหลือท  ำกำรแกไ้ขเพื่อกำรปฏบิตัติำมดงักล่ำวภำยในระยะเวลำที่ระบไุว ้โดยมีหรือไม่มี
กำรระงบัสิทธิ (ถำ้มี) ของตนทีจ่ะไดร้บับริกำรทำงกฎหมำยภำยใตห้มวดที ่ 6 ไวเ้ป็นกำรช ัว่ครำว  

 

(ii) เพิกถอนสิทธิ (ถำ้มี) ของผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือทีจ่ะไดร้บับริกำรทำงกฎหมำย ภำยใตห้มวดที ่6 
 

(iii) (ในกรณีทีม่ีกำรเสนอขอ้มูลผดิโดยเจตนำ หรือกำรฉอ้ฉล) คดิคำ่ปรบั ตำมทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยระเบียบทีใ่ชบ้งัคบั หรือ 
 

(iv) (ในกรณีที่รำ้ยแรงทีสุ่ด ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ) เพิกถอนควำมยินยอมของ [ช่ือ
ประเทศ] ส ำหรบัตน เพื่อให้กำรบรรเทำภยัพิบตั ิหรือกำรให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ เมื่อเกดิเหตกุำรณ์
ภยัพิบตั ิ

 

ข. ในกรณีทีม่ีกำรตดัสินใจเพื่อกำรเพิกถอนดงักล่ำวตำมขอ้ (ก)(4) ของมำตรำน้ี 
 

 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  
บทบัญญัติของมำตรำต่ำง  ๆใน ตอนที่ 7 อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือก ในกฎหมำยวำ่
ด้วยกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติแห่งชำติ หรือข้อบังคับต่ำงๆ ในกำรน ำไปปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
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ถำ้ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศขำดควำมอิสระทำงกฎหมำยภำยใต ้“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี ทีจ่ะยงัคงอยู่ในประเทศ ดงันั้น 
ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศจึงอำจจ ำเป็นตอ้งเดินทำงออกนอกประเทศภำยในเวลำอย่ำงน้อย 30 วนั นับต ัง้แตว่นัทีม่ีค  ำบอก
กล่ำว 
 

ค. ค  ำตดัสินวำ่จะระงบัหรือเพิกถอนบริกำรทำงกฎหมำย ตำมขอ้ (ก)( i) หรือ (ก)(ii) ของมำตรำน้ีจะไม่มีผลยอ้นหลงั ยกเวน้    
ในกรณีของกำรฉอ้ฉล หรือกำรประพฤตผิดิทำงอำญำ อนัเน่ืองมำจำกผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ 

 

ง. ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือ อำจอุทธรณ์ค  ำตดัสินเชงิลบ ตอ่ผูต้รวจกำรแผน่ดิน หรือหน่วยงำนอ่ืนทีเ่หมำะสม 
 

จ. ไม่มีบทบญัญตัใิดๆ ในมำตรำน้ีทีป้่องกนักำรฟ้องคดีกบัผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ หรือบคุลำกรระหวำ่งประเทศ 
หรือบคุลำกรทีไ่ดร้ับกำรวำ่จ้ำงในทอ้งถ่ิน ส ำหรบัควำมผดิทำงอำญำ หรือกำรบงัคบัใชค้วำมรบัผดิทำงแพ่งภำยใตก้ฎหมำย
ของ [ช่ือประเทศ] 

 

มำตรำ 58 ควำมโปร่งใสเก่ียวกับเงินทุนท่ีได้รบับริจำคระหว่ำงประเทศ 
 

ก. เงินบริจำคระหวำ่งประเทศ ซึ่งไดร้บัไวโ้ดยรฐับำลของ [ช่ือประเทศ] เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภยัพิบตั ิและกำรให้
ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ อำจไดร้บักำรยอมรับโดยหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่วขอ้ง  และเ งินบริจำคดังกล่ำว 
จะตอ้ง: 

 

(i) รวมไวใ้นกองทุนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภ ัยพิบตัแิห่งชำต ิซึ่งถูกต ัง้ขึ้ นโดยกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบริหำรจัดกำร             
ภยัพิบตัแิห่งชำต ิซึ่งระเบยีบปฏบิตัติำ่งๆ จะก  ำหนดไวโ้ดยขอ้บงัคบั และ  

 

(ii) อยู่ภำยใตบ้งัคบัของกำรตรวจสอบโดยเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่หมำะสม ภำยในเวลำไม่เกนิ [6 เดือน] หลังจำกส้ินสุดระยะเวลำ
ในกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศหรือ [3 เดือน] หลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ  
และผลลพัธ์ของกำรตรวจสอบเหล่ำน้ีจะตอ้งถูกเผยแพร่ตอ่สำธำรณะ (โดยวธีิกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ข. เงินบริจำคระหวำ่งประเทศซึ่งไดร้ับไวโ้ดย  ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือภำยในประเทศเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบรรเทำภยัพิบตัิ 
และกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้จะตอ้ง: 

 

(i) บ  ำรุงรกัษำไวใ้นบญัชทีีเ่ปิดไวส้ ำหรบักำรบรรเทำภยัพิบตั ิ และกำรให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ และ 
 

(ii) อยู่ภำยใตบ้งัคบัของกำรตรวจสอบภำยนอกภำยในเวลำไม่เกนิ [6 เดือน] หลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำในกำรบรรเทำภ ัย
พิบตัริะหวำ่งประเทศ หรือ [3 เดือน] หลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำในกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ระหวำ่งประเทศ แลว้แตเ่หตกุำรณ์
ใดจะเกดิขึ้นกอ่น ผลลพัธ์ของกำรตรวจสอบเหล่ำน้ีจะตอ้งรำยงำนตอ่เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่หมำะสม และจะตอ้งถูกเผยแพร่
ตอ่สำธำรณะ (โดยวธีิกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์) 

 
 

หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  
ข้อบังคับของกำรบริจำคเงินระหวำ่งประเทศ อำจครอบคลุมอย ูใ่นกฎหมำยที่ มี
อย ู ่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ กำรด ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงิน และ/หรือ 
องค์กรพัฒนำเอกชน ภำยในประเทศ 
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มำตรำ 59 กำรรำยงำนประจ ำปีเก่ียวกับกำรน ำไปปฏิบติั 
 

เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่วข ้องในกำรบริหำรจัดกำรภ ัยพิบตัจิะตอ้งรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งของรฐัสภำปีละครั้ง เกีย่วกบัมำตรกำร
ตำ่งๆ ทีไ่ด้ด ำเ นินกำรเพื่อกำรน ำไปปฏบิตัิของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี รวมท ัง้กำรด ำเนินมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมกอ่นเกิด
เหตกุำรณ์ภยัพิบตั ิ
 

มำตรำ 60 กำรลงโทษเจ้ำหน้ำท่ี ส ำหรบักำรไม่ปฏิบติัตำม 
 

เจ้ำหน้ำทีข่อง [ช่ือประเทศ] ทีไ่ม่ปฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบตำ่งๆ ของตนภำยใต ้ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี อำจถูกลงโทษทำงวนิัย 
ตำม “ประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำร” และ/หรือ ถูกปรบัเป็นจ ำนวนเงินไม่เกนิ [ระบุจ  านวนเงิน] มำตรำน้ีไม่ลบลำ้งควำมรบัผดิใดๆ 
ในทำงแพ่งหรือทำงอำญำภำยใตก้ฎหมำยอ่ืนๆ ซึ่งอำจรวมเขำ้ไวก้บักำรกระท  ำหรือกำรละเวน้ตำ่งๆ ของเจ้ำหน้ำทีด่งักล่ำว 
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หมวดท่ี 8 กำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติัระหว่ำงประเทศ 
 

มำตรำ 61 กำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบักำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือ 
 

ในกรณีทีม่ีภยัพิบตัเิกดิขึ้นในอีกประเทศหน่ึงซึ่งตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภยัพิบตัริะหวำ่งประเทศ หน่วยงำนศุลกำกร 
ส ำนักงำนตรวจคนเข ้ำเมือง และกรมกำรขนส่ง จะตอ้งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรส่งผำ่นควำมช่วยเหลืออย่ำงรวดเร็วหรือกำรถ่ำย
เรือขำ้มอำณำเขตของประเทศ เพื่อให้ควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภ ัยพิบตัริะหวำ่งประเทศ โดยผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่ง
ประเทศ ซึ่งรวมท ัง้บคุลำกรระหวำ่งประเทศ สินคำ้ อุปกรณ์ และกำรขนส่ง เพื่อเขำ้สู่ประเทศที่ไดร้บัผลกระทบตำมทีไ่ดอ้ธิบำยไว ้
เพิ่มเตมิในหมวดน้ี 
 

มำตรำ 62 ระยะเวลำในกำรให้บริกำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือ 
 

ก. ภำยหลังจำกไดข้อควำมคดิเห็นจำกเจ้ำหน้ำทีท่ี่เกีย่วข ้อง ของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภัยพิบตัิแลว้ เ มื่อเจ้ำหน้ำที่            
ทีเ่กีย่ วขอ้ง มีควำมพึงพอใจวำ่มีแนวโน้มทีจ่ะตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรบรรเทำภ ัยพิบตัิ หรือควำมชว่ยเหลือเพื่อ
กำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ และกำรส่งผ่ำนควำมชว่ยเหลือ หรือกำรถ่ำยเ รือของบคุลำกรระหวำ่งประเทศ สินคำ้ หรืออุปกรณ์ โดย
ผำ่นอำณำเขตของประเทศตนมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งอำจไดส้ ำแดงไวเ้มื่อเร่ิมตน้ “ระยะเวลำ
กำรให้บริกำรส่งผำ่นควำมชว่ยเหลือ” 

 

ข. “ระยะเวลำในกำรให้บริกำรส่งผ่ำนควำมชว่ย เหลือ”  จะย ังคงด ำเนินตอ่ไปจนกวำ่จะส้ินสุดลงโดยเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง 
เมื่อมีควำมพึงพอใจวำ่ “บริกำรส่งผำ่นควำมชว่ยเหลือ” ไม่จ ำเป็นอีกตอ่ไป 

 

ค. กำรส้ินสุด “ระยะเวลำกำรให้บริกำรส่งผ่ำนควำมช่วย เหลือ”  จะตอ้งประกำศให้ผูม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศ 
ทรำบภำยใน [ระยะเวลา] กอ่นวนัทีท่ีเ่สนอไว ้

 

ง. “บริกำรส่งผ่ำนควำมชว่ย เหลือ”  ที่ได้อธิบำยไวใ้นหมวดน้ี จะมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะในระหว่ำง “ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำรส่งผำ่นควำมชว่ยเหลือ” เทำ่นั้น 

 

มำตรำ 63 กำรมีสิทธิได้รบับริกำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือ 
 

ก. ภำยใตบ้งัคบัของขอ้ (ข) ผูม้ีบทบำทช่วยเหลือระหว่ำงประเทศทุกรำยจะมีสิทธิไดร้บั “บริกำรส่งผ่ำนควำมช่วย เหลือ” 
ตำมที่ไดก้  ำหนดไวใ้นหมวดน้ี เมื่อไดม้ีกำรส ำแดงว่ำบคุลำกรระหวำ่งประเทศ อุปกรณ์ และสินคำ้ ทีต่นตอ้งกำรส่งผำ่น
ไปยงั [ช่ือประเทศ] มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้กำรบรรเทำภยัพิบตัหิรือควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้แกป่ระเทศทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจำกภยัพิบตั ิ

 

ข. เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งอำจปฏเิสธ “บริกำรส่งผำ่นควำมชว่ยเหลือ” ให้แกผู่ม้ีบทบำทชว่ยเหลือระหวำ่งประเทศรำยใดในกรณี
ทีม่ีกำรฉอ้ฉลจริง หรือตอ้งสงสยั หรือถำ้จ ำเป็นเพื่อปกป้องควำมมัน่คงแห่งชำต ิหรือกำรสำธำรณสุข  กำรปฏเิสธ “บริกำร
ส่งผำ่นควำมช่วยเหลือ” ดงักล่ำว อำจยื่นอุทธรณ์ไดต้ำมข ั้นตอนทีไ่ด้อธิบำยไวใ้น มำตรำ 57 ของ “กฎหมำยตน้แบบ” 
ฉบบัน้ี 

 
หมำยเหตุในฉบบัร่ำงน้ี  

บทบัญญัติของมำตรำต่ำง  ๆในหมวดที่ 8 นี้  อำจระบุไวเ้ป็นทำงเลือกในกฎหมำย
วำ่ด้วยศุลกำกร หรือข้อบังคับต่ำง  ๆในกำรน ำไปปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
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มำตรำ 64 วีซ่ำส ำหรบักำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบติั 
 

บคุลำกรระหว่ำงประเทศของผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิซึ่งเ ขำ้มำย ัง [ช่ือประเทศ] เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรส่งผ่ำนควำมช่วย เหลือไปย ัง 
ประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพิบตัจิะมีสิทธิไดร้บั “วซีำ่ส ำหรบักำรส่งผำ่นควำมชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตั”ิ [ส าหรับการเข้า
ประเทศเพียงคร้ังเดียว] เมื่อเดินทำงมำถึง เวน้แตม่ีขอ้วติกกงัวลดำ้นควำมมัน่คงแห่งชำต ิหรือกำรสำธำรณสุข และควำมปลอดภยัของ
ประชำชน ทีเ่ กีย่วขอ้งกบัปัจเจกบคุคลทีเ่ฉพำะเจำะจง ซึ่งท  ำให้หมดโอกำสทีจ่ะได้รบัสิทธิดังกล่ำว “วซีำ่ส ำหรบักำรส่งผำ่นควำม
ชว่ยเหลือในกำรบรรเทำภยัพิบตั”ิ จะออกให้โดยไม่มีคำ่ธรรมเนียมใดๆ 
 

(มำตรำ 64 ท่ีเป็นทำงเลือก: บคุลำกรระหวำ่งประเทศ ซึ่งเขำ้มำยงั [ช่ือประเทศ] เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรส่งผำ่นควำมช่วยเหลือ
ไปยงัประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกภยัพิบตั ิจะมีสิทธิยกเลิกขอ้ก  ำหนดเกีย่วกบัวซีำ่เขำ้ออกประเทศ รวมท ัง้คำ่ธรรมเนียม หรือคำ่ฤชำ
ธรรมเ นียมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ภำยใตเ้งื่อนไขทีว่่ำ บคุลำกรระหวำ่งประเทศจะตอ้งออกจำกอำณำเขตของ [ช่ือประเทศ] ภำยใน
ระยะเวลำ [จ  านวนวัน] 
 

มำตรำ 65 สินค้ำและอปุกรณ์ในกำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือ และกำรถ่ำยเรือ 
 

บทบญัญตัิของตอนที ่2 และตอนที ่3 ของหมวดที ่6 ให้ใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบักำรส่งสินคำ้และอุปกรณ์โดยผูม้ีบทบำททีม่ีสิทธิ 
เมื่อไดส้ ำแดงสินคำ้และอุปกรณ์ดงักล่ำวตอ่เจ้ำหน้ำทีศุ่ลกำกรในกำรส่งผ่ำนควำมชว่ย เหลือหรือกำรถ่ำยเรือไปยงัประเทศที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 
 

มำตรำ 66 กำรขนส่งส ำหรบักำรส่งผ่ำนควำมช่วยเหลือ และกำรถ่ำยเรือ 
 
 

บทบญัญตัขิองตอนที่ 5 ของหมวดที ่6 ให้ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม กบัยำนพำหนะส ำหรบักำรขนส่งทำงบก ทำงอำกำศ และทำงน ้ ำของ
ผูม้ีบทบำทที่มีสิทธิเพื่อส่งผำ่นควำมชว่ยเหลือโดยผ่ำนแผ่นดิน น่ำนน ้ ำ หรือน่ำนฟ้ำของ [ช่ือประเทศ] เพื่อให้กำรบรรเทำภยัพิบตัิ 
หรือให้ควำมชว่ยเหลือเพื่อกำรฟ้ืนฟูข ั้นตน้ ไปยงัประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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หมวดท่ี 9 กำรน ำไปปฏิบติั บทบญัญติัชัว่ครำว และบทส่งท้ำย 
 

มำตรำ 67 กำรน ำไปปฏิบติัตำมข้อบงัคบั 
 

เจ้ำหน้ำที่ทีเ่กีย่วข ้องอำจจัดท  ำขอ้บงัคบัเกีย่วกบัเร่ืองต่ำงๆ ท ัง้หมดซึ่งจ ำเป็นหรือไดร้บัอนุญำตให้ถูกก  ำหนดขึ้น หรือซึ่งจ ำเป็นเพื่อ
ด ำเนินกำรให้ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช ้หรือเพื่อให้อ ำนำจ ต  ำแหน่ง หน้ำที ่หรืออ ำนำจใดๆ ภำยใต ้“กฎหมำยตน้แบบ” 
ฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช ้
 

มำตรำ 68 กำรยกเลิกและกำรเพิกถอน 
 

[ช่ือของกฎหมายและมาตราต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง / บทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ท่ีได้แสดงรายการไว้ในตาราง [#]] ได้ถกูยกเลิกนับตั้งแต่ 
[วันท่ี] 
 

มำตรำ 69 กำรแยกออกเป็นส่วนๆ ได้ 
 

แต่ละมำตรำของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี  สำมำรถแยกออกเ ป็นส่วนๆ ได้    ถำ้มำตรำใดๆ ดงักล่ำวมิชอบดว้ยกฎหมำย ไม่
สมบรูณ์ หรือไม่มีผลบงัคบัใช ้ไม่วำ่ดว้ยประกำรใดๆ  แตท่ ั้งน้ี กำรมิชอบดว้ยกฎหมำย ควำมไม่สมบรูณ์ หรือกำรไม่มีผลบงัคบัใช ้
ของมำตรำดังกล่ำว จะไม่ส่งผลกระทบหรือท  ำให้เส่ือมเสียควำมชอบดว้ยกฎหมำย ควำมสมบรูณ์ หรือกำรมีผลบงัคบัใชข้องมำตรำ
อ่ืนๆ ของ “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี 
 

มำตรำ 70 กำรมีผลบงัคบัใช้ 
 

“กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี จะเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที ่/ [จ  านวน] วนั นับถดัจำกวนัทีไ่ด้ประกำศไวใ้น [ช่ือเรียกของประกาศของ
ทางราชการ] 
 

มำตรำ 71 บทเฉพำะกำล 
 

เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งอำจจัดท  ำบทเฉพำะกำล ตำมทีจ่ ำเป็นเพื่อกำรน ำไปปฏบิตัขิอง “กฎหมำยตน้แบบ” ฉบบัน้ี 

 
 
 

 


