ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน*
พันธกรณี
รายละเอียด
ไม่แก้กฎหมาย
แก้กฎหมาย
(ระบุข้อและสาระสาคัญ)
(ระบุมาตราและสาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
Article 1 Objective
ข้อบทที่ ๑ วัตถุประสงค์
√
The objectives of the ASEAN Framework
วัตถุประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ คือ
Agreement on the Facilitation of Cross Border
(ก) เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการขนส่ งผู้ โดยสารข้ ามพรมแดน
Transport of Passengers by Road Vehicles
ระหว่ างและท่ ามกลางภาคี คู่ สั ญ ญาโดยยานพาหนะทางถนน
(hereinafter referred to as “this Agreement”) are:
และ
(a) to facilitate cross border transport of
(ข) เพื่ อประสานและทาให้ระเบี ยบปฏิ บัติและข้อกาหนดเกี่ยวกั บ
passengers between and among the
การขนส่ ง ศุ ล กากร การตรวจคนเข้ า เมื่ อ ง และการกั ก กั น
Contracting Parties by road vehicle; and
โรคติดต่อ เกิดความเรียบง่าย เพื่อวั ตถุประสงค์แห่งการอานวย
(b) to simplify and harmonise transport,
ความสะดวกในการขนส่ งผู้ โดยสารโดยยานพาหนะทางถนน
customs, immigration and quarantine
ตามที่ได้กาหนดไว้ในความตกลงนี้
procedures and requirements for the
purpose of facilitation to transport of
ข้ อ บทที่ ๑ เป็ น การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องความตกลงฯ โดยยั งไม่ มี
passengers by road vehicles as provided
การกาหนดพันธกรณีให้ภาคีคู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม จึงไม่มีประเด็นที่ต้อง
for in this Agreement.
แก้ไขกฎหมายภายใน
Article 2 Principles
ข้อบทที่ ๒ หลักการ
√
The Contracting Parties shall be guided by the
ภาคีคู่สัญญาจะได้รับคาแนะนาตามหลักการภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ดังนี้
following principles under this Agreement:
(ก) ความแน่นอน : ภาคีคู่สัญญารับรองว่าการใช้กฎหมาย ระเบียบ
(a) Consistency: The Contracting Parties shall
ระเบียบปฏิบัติ และระเบียบทางบริหาร รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ
ensure the consistent application of the
ของแต่ละประเทศภาคีคู่สัญญาจะเป็นไปด้วยความแน่นอน
relevant laws and regulations, procedures
(ข) ความเรี ย บง่ า ย : ภาคี คู่ สั ญ ญารั บ รองที่ จ ะพยายามปรั บ ปรุ ง
and administration guidelines and other
ให้ ก ระบวนการและข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การขนส่ งผู้ โ ดยสาร
ruling within each Contracting Party;
ในอาเซียนมีความเรียบง่าย
(b) Simplicity: The Contracting Parties shall
(ค) ความโปร่งใส : ภาคีคู่สั ญ ญาจะเปิ ดให้สาธารณะรับรู้ถึงข้อมู ล
endeavour to ensure the simplification of
กฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบปฏิบัติ และประกาศของฝ่ายบริหาร
all passenger transport procedures and
ที่ เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ยความรวดเร็ ว โปร่ ง ใส
* จัดทาโดยนางวรรธน์มน บุญญาธิการ นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ กองกฎหมายต่างปรเทศ
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requirements in ASEAN;
และเข้าถึงได้ง่าย
(c) Transparency: The Contracting Parties
(ง) ประสิ ท ธิ ภ าพ : ภาคี คู่ สั ญ ญารั บ รองที่ จ ะบริ ห ารการขนส่ ง
shall make all laws, regulations,
ข้ า มพรมแดนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและใช้ ไ ด้ ผ ล
procedures
and
administrative
เพื่ ออ าน วย ค วาม ส ะด วกใน การเค ลื่ อน ย้ า ย ผู้ โด ย ส าร
notifications pertaining to the relevant
โดยยานพาหนะทางถนนระหว่างและท่ามกลางภาคีคู่สัญญา
authorities publicly available in a prompt,
(จ) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน : ภาคีคู่สัญญาจะพยายามจัดให้เกิด
transparent and readily accessible
ความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ท่ า มกลาง
manner;
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกแก่การขนส่ง
(d) Efficiency: The Contracting Parties shall
ผู้โดยสารในอาเซียน
ensure the efficient and effective
administration of cross border transport
ข้ อ บทที่ ๒ เป็ น การก าหนดหลั ก การของความตกลงฉบั บ นี้ โดยมี
to facilitate movement of passengers
การกาหนดพั นธกรณี อย่างกว้างให้ ประเทศสมาชิกอาเซีย ได้ปฏิ บัติ ตาม
between and among the Contracting
ซึ่ ง ประเทศไทยสามารถด าเนิ น การได้ โ ดยใช้ ม าตรการทางบริ ห าร
Parties by road vehicles; and
และมาตรการทางกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ
(e) Mutual Assistance: The Contracting Parties
(๑) ในเรื่ อ งการเปิ ด ให้ ส าธารณะรับ รู้ถึ งข้ อ มู ล กฎหมาย ฯลฯ นั้ น
shall endeavour to provide their utmost
ตามมาตรา ๗ (๔) ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
cooperation and mutual assistance
พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๐ ก าห น ด ให้ ห น่ วย งาน ข อ งรั ฐ ต้ อ งส่ งก ฎ
among the concerned agencies involved
มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบ
in the facilitation of passenger transport
แผน นโยบาย หรือการตีความ (เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพ
in ASEAN.
อย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง) ลงพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา
(๒) ในเรื่องการขนส่งข้ามพรมแดนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ใช้ได้ผลนั้น ได้มีพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
ขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ รองรับอยู่แล้ว
Article 3 Definitions
ข้อบทที่ ๓ นิยาม
√
For the purpose of this Agreement:
เพื่อวัตถุประสงค์ของความตกลงนี้ ความหมายต่อไปนี้จะใช้กับคาที่ขีดเส้นใต้
(a) “cabotage” means the transport of
ก. “การขนส่ งภายในประเทศ” หมายถึ ง การขนส่ ง ผู้ โดยสาร
passengers embarking in the territory of a
ซึ่ งเดิ น ทางภายในดิ น แดนของภาคี คู่ สั ญ ญาเพื่ อ เดิ น ทางลง
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Contracting Party and disembarking at a
ณ สถานที่ภายในดินแดนของภาคีคู่สัญญานั้น
place within the territory of the same
ข. “หน่วยงานที่มีอานาจ” หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
Contracting Party;
ในการควบคุ ม กิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขนส่ ง และการน า
“Competent Authority” means the
ความตกลงนี้ไปปฏิบัติ
agency or agencies of a Contracting Party
ค. “ใบอนุญาตขนส่งข้ามพรมแดน” หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกโดย
responsible for regulating transportหน่วยงานที่ มีอานาจของประเทศผู้ส่งแก่ยานพาหนะทางถนน
related activities and for implementing
ของประเทศนั้ น เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น การขนส่ ง
this Agreement;
ผู้โดยสารข้ามพรมแดน ไม่ว่าจะเป็นบริการขนส่งไม่ประจาทาง
“cross border transport permit” means a
หรือประจาทาง
permit issued by the Competent
ง. “ประเทศผู้ส่ง” หมายถึง สาหรับผู้ประกอบการขนส่งคือประเทศ
Authority of the Home Country to its road
ที่ จั ด ตั้ ง และส าหรั บ ยานพาหนะทางถนนคื อ ประเทศที่
vehicle for the purposes of operating
จดทะเบียน
scheduled transport service or nonจ. “ประเทศผู้รับ ” หมายถึง ประเทศที่การดาเนินการขนส่งข้าม
scheduled transport service;
พรมแดนภายใต้ความตกลงนี้เกิดขึ้น
“Home Country” means for transport
ฉ. “บริการขนส่งไม่ประจาทาง” หมายถึง บริการขนส่งที่ดาเนินการ
operators, the country of their
โดยผู้ประกอบกิจการขนส่งในการบรรทุกผู้โดยสารพร้อมบัญชี
establishment; and for road vehicles, the
รายชื่อ ผู้โดยสารเพื่ อรับ จ้าง หรือสิน จ้างจากจุด เริ่ม ต้น ภายใน
country of their registration;
ดินแดนของประเทศคู่สัญ ญาประเภทหนึ่งถึงหรือข้ามดินแดน
“Host Country” means the territory of
ของประเทศคู่สัญญาอื่น ๆ หรือภาคีคู่สัญญา
the Contracting Party where cross border
ช. “ผู้ โ ด ยส าร” ห ม าย ถึ ง บุ ค ค ล ใด ๆ ซึ่ งได้ รั บ การขน ส่ ง
transport operation under this Agreement
โดยผู้ประกอบการขนส่งเพื่อวัตถุประสงค์ตามความตกลงฉบับนี้
is performed and where passengers
ไม่ว่าเพื่อรับจ้าง สินจ้าง หรือผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใด
disembark;
ซ. “ยานพาหนะทางถนน” หมายถึ ง รสบั ส หรื อ มิ นิ บั ส ใด ๆ
“non-scheduled transport service” means
ที่ จ ดทะเบี ย นในดิ น แดนของภาคี คู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ งที่ ข นส่ ง
a transport service that does not qualify
ผู้โดยสารโดยรับจ้าง หรือได้ สินจ้างและได้รับใบอนุญ าตขนส่ง
as a scheduled transport service that is
ข้ามพรมแดนที่ออกให้โดยหน่วยงานที่มีอานาจของภาคีคู่สัญญานั้น
provided by transport operators to carry
ฌ. “บริการขนส่งประจาทาง” หมายถึง บริการขนส่งบนเส้นทางเฉพาะ
passengers with a passenger list for hire,
ตามตารางเส้ นทางที่ แน่ชัด ซึ่งมีการกาหนดจุดจอดไว้ล่ วงหน้ า

หมายเหตุ

(g)

(h)

(i)

(j)
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reward or any other form of
และมีการเก็บค่าโดยสารตามที่กาหนดไว้ เข้าถึงได้สาหรับทุกคน
consideration from the place of origin in
ไม่ว่าจะเป็นตามลาดับก่อนหลัง หรือการจองล่วงหน้า
one Contracting Party to or across the
ญ. “ประเทศที่มีการผ่านแดน” หมายถึง ประเทศของภาคีคู่สัญญา
other Contracting Party or Parties
ที่มีการจราจรผ่านแดนผ่าน
according to a vehicle itinerary;
ฎ. “ผู้ประกอบการขนส่ง” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้
“passenger” means any person who is
ได้รับ อนุญ าตจากหน่ วยงานที่ มี อานาจให้ ด าเนิ น กิจ การขนส่ ง
carried by a transport operator for the
ผู้โดยสารข้ามพรมแดนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความ
purpose of this Agreement whether for
ตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าเพื่อรับจ้าง สินจ้าง หรือผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใด
hire, reward or any other form of
ฏ. “การเดิ น ทางโดยไม่ มี ผู้ โ ดยสาร” หมายถึ ง ส่ ว นหนึ่ ง ของ
consideration;
การดาเนินการขนส่งที่ไม่มีผู้โดยสารบนยานพาหนะทางถนน
“road vehicle” means any bus or minibus
that is registered in the territory of a
ข้ อ บทที่ ๓ เป็ น การก าหนดบทนิ ย ามของถ้ อ ยค าต่ า ง ๆ ซึ่ งยั งไม่ มี ก าร
Contracting Party for the carriage of
กาหนดพันธกรณีให้ภาคีคู่สัญญาต้องดาเนินการ จึงไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไข
passengers for hire, reward or any other
กฎหมายภายใน
form of consideration and is issued a
cross border transport permit by the
Competent Authority of that Contracting
Party;
“scheduled transport service” means a
transport service over a specified route,
according to a fixed route table with
predetermined stopping places and for
which set fares are changed, which is
accessible to everyone either on a firstcome, first-served basis, or with prior
booking;
“Transit Country” means the territory of
the Contracting Party through which
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traffic in transit passes;
(k) “transport operator” means any natural
or legal person, who is authorized by a
Competent Authority to operate cross
border transport of passengers for the
purpose of this Agreement, whether for
hire, reward or any other form of
consideration;
(l) “unladen journey” means a part of the
transport operation without any
passenger on board the road vehicle; and
(m) “vehicle itinerary” means the tour
programme which includes information
on stopover duration during the tour,
names of tourist places to be visited and
names of hotels for the tourist group.
Article 4 Scope of Application
ข้อบทที่ ๔ กรอบการใช้บังคับ
√
1. This Agreement shall apply to:
๑. ความตกลงฉบับนี้จะใช้กับ
(a) cross border transport of passengers by
(ก) การขนส่งผู้โดยสารโดยยานพาหนะทางถนนข้ามพรมแดน
road vehicles:
๑) ระหว่างและท่ามกลางดินแดนของภาคีคู่สัญญา
(i) between and among the territories of the
๒) ที่ด าเนิ นการโดยผู้ป ระกอบการขนส่ งที่ จัด ตั้ งตามกฎหมาย
Contracting Parties;
และระเบียบของภาคีคู่สัญญา และ
(ii) carried out by transport operators
๓) ที่ใช้ยานพาหนะทางถนนซึ่งจดทะเบียนในประเทศคู่สัญญา
established in a Contracting Party in accordance
ที่ผู้ประกอบการขนส่งจัดตั้งขึ้น
with its laws and regulations; and
(ข) การขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนนร่วมกับ
(iii) using road vehicles registered in the
การขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง
Contracting Party where the transport operator is
(ค) การเดิน ทางซึ่งเกี่ยวข้องกั บการบริการเหล่านี้ โดยยานพาหนะ
established;
ทางถนนที่ไม่มีผู้โดยสาร
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(b) cross border transport of passengers by
๒. ความตกลงนี้ไม่นามาใช้กับการขนส่งภายในประเทศ
road vehicles combined with other mode of
transport as part of the journey; and
ข้อบทที่ ๔ เป็นการกาหนดขอบเขตการใช้บังคับความตกลงฯ ซึ่งยังไม่มี
(c) unladen journeys of road vehicles
การก าหนดพั น ธกรณี ให้ ภ าคี คู่ สั ญ ญาต้ อ งด าเนิ น การ จึ งไม่ มี ป ระเด็ น
concerned with the services referred to in subที่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน
paragraphs (a) and (b).
2. This Agreement does not apply to cabotage.
Article 5 Grant of Rights
ข้อบทที่ ๕ การให้สิทธิ
√
1. Subject to the provisions of this Agreement,
๑. ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ งความตกลงนี้ แต่ ล ะภาคี คู่ สั ญ ญาจะให้ สิ ท ธิ
each Contracting Party shall grant to other
ในการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารข้ า มพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนนแก่
Contracting Parties the right to undertake cross
ภาคีคู่สัญญาอื่น
border transport of passengers by road vehicles.
๒. ภายใต้บทบัญญัติแห่งความตกลงนี้ แต่ละภาคีคู่สัญญาจะพยายามให้มี
2. Subject to the provisions of this Agreement,
การอ านวยความสะดวกส าหรั บ การขนส่ ง ผู้ โ ดยสารข้ า มพรมแดน
each Contracting Party shall endeavor to provide
โดยยานพาหนะทางถนน
facilities for cross border transport of passengers
๓. ผู้ ประกอบการขนส่ ง ยานพาหนะทางถนน ผู้ โดยสาร พนั กงานขั บรถ
by road vehicles.
และบุคคลอื่นบนยานพาหนะทางถนนจะไม่ได้รับความล่าช้าหรือข้อจากัดใด ๆ
3. Transport operators, road vehicles, passengers,
ที่ไม่จาเป็น หากปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ
driver and other persons on board the road
ที่มีการผ่านแดนและประเทศผู้รับ
vehicles, provided that they comply with the
๔. สาหรับการรับและส่งผู้โดยสารภายใตประเทศที่มีการผ่านแดน
relevant laws and regulations of the Transit
ก) ส าหรับ บริการขนส่งประจ าทาง ยานพาหนะทางถนนที่ ผ่านแดน
Country and the Host Country, shall not be
ของภาคีคู่สัญญาอื่นจะได้รบั สิทธิในการรับและส่งผูโ้ ดยสาร ณ จุดที่กาหนด
subject to any unnecessary delays or restrictions.
เว้นแต่มีการกาหนดเป็นอย่างอื่นโดยหน่วยงานที่มีอานาจของประเทศที่มี
4. For picking up and dropping off within the
การผ่านแดนและประเทศผู้รับที่ผู้โดยสารนั้นจะลง
Transit Country:
ข) ส าหรั บ บริ ก ารขนส่ ง ไม่ ป ระจ าทาง ห้ า มยานพาหนะทางถนน
(a) For a scheduled transport service, a road
ที่ ผ่ า นแดนของประเทศคู่ สั ญ ญาอื่ น รั บ และส่ ง ผู้ โ ดยสาร ณ จุ ด ใด ๆ
vehicle in transit through the territory of the other
ในประเทศที่มีการผ่านแดน เว้นแต่มีการกาหนดเป็นอย่างอื่นโดยหน่วยงาน
Contracting Party shall be granted the rights to
ที่มีอานาจของประเทศที่มีการผ่านแดนและประเทศผู้รับที่ผู้โดยสารนั้นจะลง
pick up and drop off passengers at
อย่างไรก็ตาม การหยุดพักของผู้โดยสารในประเทศที่มีการผ่านแดนนั้ น
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embarkation/disembarkation points, except as
สามารถกระทาได้ โดยเป็นไปตามตารางการท่องเที่ยวของยานพาหนะทาง
otherwise agreed by the Competent Authorities of
ถนนซึ่งจะต้องทาการเดินทางต่อไปยังประเทศผู้รับ
that Transit Country and the Host Country.
(b) For a non-scheduled transport service, a
road vehicle in transit through the territory of the
other Contracting Party shall be prohibited from
picking up and dropping off passengers at any
point within the Transit Country, except as
otherwise agreed by the Competent Authorities of
that Transit Country and the Host Country where
the aforementioned passengers will disembark.
However, any stopover of passengers will
disembark. However, any stopover of passengers
within the Transit Country is allowed according to
the vehicle itinerary, which shall continue its
journey to the Host Country.
Article 6 Designation of Cross Border Transport
ข้อบทที่ ๖ การกาหนดเส้นทางการขนส่งข้ามพรมแดนและสิ่งอานวย
√
Routes and Facilities
ความสะดวกต่าง ๆ
1. The Contracting Parties shall adopt a list of
๑. ภาคีคู่สัญญาทั้งหลายกาหนดเส้นทางการขนส่งข้ามพรมแดนไว้ในตาราง
designated cross border transport routes as
แนบท้าย ๑ ของความตกลงนี้
specified in Schedule 1 which is annexed to this
๒. ภาคี คู่ สั ญ ญาอาจเสนอแก้ ไ ขและ/หรื อ ขยายเส้ น ทางการขนส่ ง
Agreement.
ข้ามพรมแดนได้เป็นครั้งคราว การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เสนอโดยภาคี
2. A Contracting Party may initiate proposals for
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนั้น จะต้องได้รับการตกลงร่วมกันของภาคีคู่สัญญาหรือ
the modification, including expansion, of the
ภาคีคู่สัญญาที่เป็นประเทศเพื่อนบ้าน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
designated cross border transport routes from
ให้ส่งไปยังเลขาธิการอาเซียน
time to time. Any proposed modification by one
๓. เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย ภาคีคู่สัญญาจะพยายามจัดสิ่งอานวย
Contracting Party shall be with the mutual
ความสะดวกต่าง ๆ สาหรับผู้โดยสารโดยยานพาหนะทางถนนตามเส้นทาง
agreement of the immediate neighbouring
ดังกล่าวภายในดินแดนของตนเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
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Contracting Party or Parties and such modification
shall be deposited with the Secretary-General of
ข้ อ บทที่ ๖ เป็ น การก าหนดพั น ธกรณี ให้ ภ าคี คู่ สั ญ ญาก าหนดเส้ น ทาง
ASEAN.
การขนส่งข้ามพรมแดนและจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาหรับผู้โดยสาร
3. For the benefit of safety, the Contracting Parties
โดยยานพาหนะทางถนน ซึ่ งอยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ของกรมการขนส่ งทางบก
shall endeavor to provide, in their territories,
กระทรวงคมนาคม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก
facilities for cross border transport of passengers
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
by road vehicles on the routes as specified in
Schedule 1 at appropriate intervals.
Article 7 Points of Entry and Exit
ข้อบทที่ ๗ จุดเข้าและออกประเทศ
√
1. The Contracting Parties agree to designate
๑. ภาคี คู่ สั ญ ญาตกลงที่ จ ะก าหนดจุ ด เข้ าและออกประเทศ ณ จุ ด ข้ า ม
points of entry and exit at border crossing points
พรมแดนไว้ ใ นตารางแนบท้ า ย ๑ ของความตกลงนี้ เพื่ อ อ านวย
as specified in Schedule 1 which is annexed to
ความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน
this Agreement to facilitate cross border
๒. ภาคี คู่ สั ญ ญาอาจเสนอการปรั บ เปลี่ ย นจุ ด เข้ า และออกประเทศได้
passenger transport.
เป็นครั้งคราว การปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เสนอโดยภาคีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งนั้น
2. The Contracting Parties may initiate proposals
จะต้ อ งได้ รั บ การตกลงร่ ว มกั น ของภาคี คู่ สั ญ ญาหรื อ ภาคี คู่ สั ญ ญา
for the modification of the points of entry and
ที่ เป็ น เพื่ อ นบ้ า นกั น และการแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วให้ ส่ ง ไปยั ง
exit from time to time. Any proposed modification
สานักเลขาธิการอาเซียนเก็บไว้ด้วย
by one Contracting Party shall be with the mutual
๓. ภาคี คู่ สั ญ ญาจะพยายามเท่ า ที่ เป็ น ไปได้ แ ละอยู่ ภ ายใต้ เขตอ านาจ
agreement of the immediate neighbouring
ของภาคีคู่สัญญา ในการจัดให้จุดเข้าและออกประเทศ ซึ่งอยู่ติดกับจุดเข้า
Contracting Party or Parties and such modification
และออกประเทศของภาคีคู่สัญ ญาอื่น ๆ มี บริเวณควบคุม ที่มี มาตรการ
shall be deposited with the Secretary-General of
ตรวจสอบเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการตรวจยานพาหนะทางถนน
ASEAN.
ผู้ โ ดยสาร พนั ก งานขั บ รถ และบุ ค คลอื่ น บนยานพาหนะทางถน น
3. The Contracting Parties shall endeavor to
และสั ม ภาระของแต่ ล ะบุ ค คล ทั้ ง นี้ หากภาคี คู่ สั ญ ญา ๒ ประเทศ
provide, whenever possible, and within their
หรือมากกว่านั้นมีการตกลงร่วมกัน เจ้าหน้าที่ของภาคี คู่สัญญาเหล่านั้น
national jurisdiction, points of entry and exit
สามารถดาเนินการตรวจสอบร่วมกัน ณ สถานที่เดียวกันได้ และรับรองว่า
which are physically adjacent with control areas
จะมีบุคลากรที่เหมาะสมในการดาเนินพิธีการตรวจการเข้าและออกให้เสร็จ
with checking requirements in order to facilitate
สิ้นอย่างฉับไว
the examination of the road vehicles, passengers,
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drivers and other people on-board and their
ข้อบบที่ ๗ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกในการขนส่ง
baggage. Subject to mutual agreement, two or
ผู้โดยสารข้ามพรมแดนในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าและออกประเทศ อันได้แก่
more Contracting Parties may allow joint
การก าหนดจุ ด เข้ า และออกประเทศ การตรวจยานพาหนะทางถนน
examination to be conducted at the same place
ผู้ โดยสาร พนั ก งานขั บ รถ และบุ ค คลอื่ น บนยานพาหนะทางถนนและ
by officials of these Contracting Parties and shall
สัมภาระของแต่ละบุคคล โดยการดาเนินการดังกล่าวสามารถดาเนินการได้
endeavor to ensure that adequate manpower
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้ งนี้ การด าเนิ น การ
resources are made available for the expeditious
ดังกล่าวเป็น อานาจหน้าที่ของ (๑) กระทรวงมหาดไทยในการกาหนดจุด
completion and clearance of entry and exit
ผ่านแดน โดยกาหนดจุดผ่านแดนไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย และ
formalities.
(๒) ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งในการตรวจบุ ค คลและยานพาหนะ
ที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร
Article 8 Transport of Passengers
ข้อบทที่ ๘ การขนส่งผู้โดยสาร
√
1. Each Contracting Party shall allow the use of
๑. ภาคี คู่สั ญ ญาจะยอมให้ ใช้ย านพาหนะทางถนนที่ จดทะเบี ยนในภาคี
road vehicles registered in other Contracting
คู่สัญญาอื่น ในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนในดินแดนของตน
Parties to provide cross border transport of
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งความตกลงนี้
passenger services in its territory in accordance
๒. ภาคี คู่ สั ญ ญาตกลงว่ า จ านวนยานพาหนะทางถนนที่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้
with Article 5 of this Agreement.
ในบริ ก ารขนส่ งไม่ ป ระจ าทางจะไม่ เกิ น กว่ าห้ าร้ อ ย (๕๐๐) คั น ต่ อ ภาคี
2. The Contracting Parties agree that the number
คู่สัญญา หลังจากนั้นการกาหนดจานวนยานพาหนะทางถนนจะมีการหารือ
of road vehicles to be used for non-scheduled
เป็นช่วง ๆ ในระหว่างภาคีคู่สัญญา
transport services shall not exceed five hundred
๓. เส้ น ทาง ความถี่ จุ ด ขึ้ น /ลง ค่ า โดยสาร ข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค
(500) vehicles per Contracting Party. Thereafter,
และจานวนยานพาหนะทางถนน ที่จะใช้ในบริการขนส่งประจาทางจะต้อง
the number of road vehicles to be used for nonได้รับการตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศผู้ส่งและประเทศ
scheduled transport services shall be discussed
ผู้รับและประเทศที่มีการผ่านแดน ถ้ามี
periodically between the Contracting Parties.
๔. ในการเข้าสู่ประเทศผู้รับทุกครั้ง ระยะเวลาสูงสุดในการขับขี่ยานพาหนะ
3. The routes, frequency, embarkation points,
ทางถนนและระยะเวลาการอยู่อาศัยของบุคคลบนยานพาหนะทางถนน
disembarkation points, fares, technical
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศผู้รับ
requirements and number of road vehicles to be
used for scheduled transport services shall be
ข้อบทที่ ๘ เป็นการกาหนดพันธกรณี ดังนี้
mutually agreed upon in writing by the Home
(๑) ให้ ภ าคี คู่ สั ญ ญายอมรั บ ให้ ย านพาหนะทางถนนที่ จ ดทะเบี ย น
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Country, the Host Country, and Transit Countries,
ในภาคีคู่สัญญาอื่นเข้ามาให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน
if any.
ในดินแดนของตนได้ ซึ่งพันธกรณีข้อนี้สามารถดาเนินการได้ตาม
4. For each entry into the Host Country, the
มาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
maximum allowable operation period of road
ที่ ก าหนดห้ า มมิ ใ ห้ น ารถที่ จ ดทะเบี ย นในต่ า งประเทศมาใช้
vehicles and stay of all persons onboard the road
ประกอบการขนส่งในประเทศไทย เว้นแต่เพื่อการขนส่งระหว่าง
vehicles shall be subject to the national laws and
ประเทศและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางแล้วเท่านั้น
regulations of the Host Country.
(๒) กาหนดจ านวนยานพาหนะทางถนนที่ อ นุ ญ าตให้ ใช้ ในบริการ
ขนส่งไม่ประจาทาง และกาหนดให้ภาคีคู่สัญญาซึ่งเป็นประเทศผู้
ส่ง ประเทศผู้รับ และประเทศที่มีการผ่านแดนทาความตกลงเป็น
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเส้นทาง ความถี่ จุดขึ้น/ลง ค่าโดยสาร
เป็ น ต้ น ซึ่ ง พั น ธกรณี ดั ง กล่ า วสามารถด าเนิ น การได้ โ ดยใช้
มาตรการทางบริหาร
(๓) กาหนดให้ระยะเวลาสูงสุดในการขับขี่ยานพาหนะทางบถนนและ
ระยะเวลาของบุ ค คลบนยานพาหนะทางถนนเป็ น ไปตาม
กฎหมายและระเบียบของประเทศผู้รับ ซึ่งพันธกรณีข้อนี้สามารถ
ดาเนินการได้ตามกฎหมายภายในของประเทศไทย
ดังนั้น พั น ธกรณี ตามข้อ บทที่ ๘ ไม่ จาเป็น ต้ องแก้ไขกฎหมาย
ภายในของประเทศไทย
Article 9 Cross Border Transport Permit
ข้อบทที่ ๙ ใบอนุญาตขนส่งข้ามพรมแดน
√
The Contracting Parties are encouraged to
ภาคีคู่สัญญารับที่จะประสานข้อกาหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขนส่ง
harmonise cross border transport permit
ข้ามพรมแดนเพื่ออานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน
requirements in order to facilitate cross border
transport of passengers.
ข้อบทที่ ๙ เป็น การกาหนดให้ ภาคีคู่ สัญ ญาทั้ งหลายมีก ารตกลงร่วมกั น
เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตขนส่งข้ามพรมแดน ซึ่งพันธกรณีข้อนี้
สามารถดาเนินการได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร
Article 10 Technical Requirements of Road
ข้อบทที่ ๑๐ ข้อกาหนดทางเทคนิคของยานพาหนะทางถนน
√
Vehicles
ยานพ าห น ะท างถนนจะต้ อ งเป็ นไป ตาม มาตรฐาน ทางเท คนิ ค
Road vehicles shall satisfy the technical and
และความปลอดภั ย ที่ ใ ช้ บั งคั บ ในประเทศผู้ ส่ ง ของตน อย่ า งไรก็ ต าม
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safety standards in force in their Home Country.
ในเรื่องของน้าหนักรถ น้าหนักบรรทุกลงเพลา ขนาด และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
However, with respect to maximum weights, axle
ทางเทคนิคอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่มีการผ่านแดน
loads, dimensions and other technical
และประเทศผู้รับ
considerations, road vehicles traveling to the
territory of other Contracting Parties must comply
ข้อบบทที่ ๑๐ เป็ นการกาหนดให้ม าตรฐานด้ านความปลอดภั ยสาหรับ
with the standards of those Contracting Parties.
ยานพาหนะทางถนนต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่มีการผ่านแดน
และป ระเทศผู้ รั บ ดั ง นั้ น ป ระเทศไทยจึ ง สามารถใช้ ม าตรฐาน
ความปลอดภัยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่จาเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
เพื่อเป็นการกาหนดมาตรฐานใหม่
Article 11 Mutual Recognition of Inspection
ข้อบทที่ ๑๑ การยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ
√
Certificates
๑. ภาคี คู่ สั ญ ญารับ ที่ จ ะท าการตรวจสภาพรถที่ จ ดทะเบี ย นในดิ น แดน
1. The Contracting Parties undertake to institute
ของตนเพื่อใช้ในการขนส่งข้ามพรมแดนตามรอบระยะเวลา
periodic inspection of road vehicles registered in
๒. ภาคี คู่ สั ญ ญาจะยอมรั บ หนั ง สื อ รั บ รองการตรวจสภาพรถซึ่ ง ใช้
their respective territories and used for cross
ในการขนส่งข้ามพรมแดนที่ออกให้โดยภาคีคู่สัญ ญาอื่นตามความตกลง
border transport operations.
ว่าด้ว ยการยอมรับ หนั งสือ รับ รองการตรวจสภาพรถที่ ใช้ในเชิ งพาณิ ชย์
2. The Contracting Parties shall recognise the
สาหรับรถบรรทุกสินค้าและรถบริการสาธารณะที่ออกโดยประเทศสมาชิก
inspection certificates of road vehicles used for
อาเซียน ลงนามที่สิงคโปร์ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
cross border transport that the other Contracting
Parties have issued, in accordance with the
ข้อบทที่ ๑๑ เป็นการกาหนดพันธกรณี ดังนี้
Agreement on the Recognition of Commercial
(๑) ให้คู่ภาคีตรวจสภาพรถที่จดทะเบียนในดินแดนของตนตามกรอบ
Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles
ระยะเวลา ตามมาตรา ๗๒ ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
and Public Service Vehicles Issued by ASEAN
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กาหนดเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถไว้ กล่าวคือ
Member Countries signed on 10 September 1998
มาตรา ๗๒ กาหนดให้รถที่จะนามาจดทะเบียนและเสียภาษีต้อง
in Singapore.
ผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพ หรือจากสถาน
ตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต
(๒) ให้ภาคีคู่สัญญายอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถที่ออกให้
โดยภาคีคู่สัญญาอื่น
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Article 12 Mutual Recognition of Driving
ข้อบทที่ ๑๒ การยอมรับใบขับขี่ระหว่างกัน
√
Licenses
ภาคี คู่ สั ญ ญาจะยอมรั บ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ซึ่ งออกให้ โดนภาคี คู่ สั ญ ญาอื่ น
The Contracting Parties shall recognise domestic
เพื่ อเป็ นไป ตามค วาม ตกลงว่ า ด้ ว ยการยอมรั บ ใบ อนุ ญ าต ขั บ ขี่
driving licenses issued by all other Contracting
ภายในประเทศที่ อ อกให้ โ ดยประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ลงนาม ที่
Parties in accordance with the Agreement on the
กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
Recognition of Domestic Driving Licenses Issued
by ASEAB Countries signed on 9 July 1985 in Kuala
ข้อบทที่ ๑๒ เป็ นการกาหนดให้ ประเทศสมาชิกยอมรับใบอนุ ญ าตขับ ขี่
Lumpur, Malaysia.
ระหว่ า งกั น ส าหรั บ ประเทศไทยได้ มี ก ารก าหนดในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว
ไว้ในมาตรา ๑๐๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งกาหนดว่า ในกรณีที่มีความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน
คนต่ า งด้ า วซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น การชั่ ว คราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และมีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ห รือสมาคมยานยนต์ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตจากรัฐบาลของประเทศ
ที่มีความตกลงดังกล่าวกับรัฐบาลไทย อาจใช้ใบอนุญาตขับรถของประเทศ
นั้ น ขั บ รถในราชอาณาจั ก รได้ ต ามประเภทและชนิ ด ของรถที่ ร ะบุ ไว้ ใน
ใบอนุญาตขับรถนั้น แต่ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาและหรือความตกลงที่มี
อยู่ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และตามบทบัญ ญั ติ
ทั้ ง หลายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ข องผู้ ขั บ รถตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ดังนั้น ในกรณีนี้จึงไม่ต้องแก้กฎหมายภายใน
Article 13 ASEAN Scheme of Compulsory Motor
ข้อบทที่ ๑๓ แผนประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของอาเซียน
√
Vehicle Insurance
๑. ยานพาหนะทางถนนที่ จะวิ่งเข้ าดิ น แดนของภาคีคู่ สัญ ญาอื่น จะต้ อ ง
1. Road vehicles travelling to the territory of other
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ
Contracting Parties shall comply with the
ของประเทศผู้รับ ทั้งยังต้องประกันภัยต่อการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทางกาย
compulsory motor vehicle insurance required by
และ/หรื อ ความเสี ย หายทางทรั พ ย์ สิ น อั น เกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนน
those Contracting Parties so as to be adequately
อย่างเหมาะสม
insured against death or bodily injuries and/or
๒. ภาคีคู่สัญญาจะต้องดาเนินการที่เกี่ยวข้อเพื่อที่จะประสานหรือจัดทา
property damages arising from road traffic
แผนประกัน ภัย รถยนต์ ภาคบั งคั บของอาเซียนที่ เหมาะสมกับ การขนส่ ง
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accidents.
ผู้โดยสารข้ามแดนโดยยานพาหนะทางถนน
2. The Contracting Parties shall undertake
necessary actions to harmonise or establish a
common ASEAN Scheme of Compulsory Motor
Vehicle Insurance applicable to cross border
transport of passengers by road vehicles.
Article 14 Immigration
ข้อบทที่ ๑๔ การตรวจคนเข้าเมือง
√
Passengers, drivers and other person on board the
เมื่ อ เดิ น ทางข้ า มพรมแดนผู้ โ ดยสาร พนั ก งานขั บ รถ และบุ ค คลอื่ น
road vehicles shall, when crossing the border into
บนยานพาหนะทางถนนจะต้ อ งมี ห นั งสื อ เดิ น ทางที่ ใช้ ได้ ต ามกฎหมาย
the territory of a Contracting Party, have valid
หรือเอกสารเดินทางระหว่างประเทศแทนหนังสือเดินทาง และจะต้องมีวีซ่า
passports or recognized international travel
หรือเอกสารอื่นเทียบเท่าหากมีการกาหนดไว้สาหรับพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
document used in lieu of passports as well as
ตามกฎหมายของประเทศที่มีการผ่านแดนหรือประเทศผู้รับ
valid visas or equivalent documents, when
required, for immigration clearance in compliance
ข้อบทที่ ๑๔ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับกระบวนการเข้าเมือง ซึ่งสามารถ
with the national laws and regulations of that
ดาเนิน การได้ ตามพระราชบั ญ ญั ติค นเข้าเมือ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไม่ต้อ ง
Contracting Party.
แก้ไขกฎหมายภายใน
Article 15 Health Inspection
ข้อบทที่ ๑๕ การตรวจสุขอนามัยของบุคคล
√
1. Passengers, drivers, and other persons on board
เมื่ อ เดิ น ทางข้ า มพรมแดน ผู้ โ ดยสาร พนั ก งานขั บ รถ และบุ ค คลอื่ น
the road vehicle shall, when crossing the border
บนยานพาหนะทางถนน จะต้อ งผ่ านการตรวจสุข อนามัย โดยประเทศ
into the territory of a Contracting Party, be
ที่มีการผ่านแดนและประเทศผู้รับ ตามกฎหมายและระเบียบของประเทศ
subjected to the health inspections of that
นั้น และสอดคล้อ งกับ ระเบี ย บด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ ซึ่ งได้ มี
Contracting Party and be in compliance with the
การนามาใช้ แก้ไขและปรับปรุงเป็นระยะโดยสมัชชาองค์การอนามัยโลก
national laws and regulations of the Contracting
Party.
ข้อบทที่ ๑๕ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยของผู้ที่จะ
2. The health inspection of each Contracting Party
เดินทางข้ามพรมแดนมายังประเทศที่มีการผ่ านแดนและประเทศผู้รับที่ให้
shall be in compliance with the International
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น จึงไม่ต้องแก้ไข
Health Regulations as adopted, amended and
กฎหมายภายใน อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทยตามมาตรา ๑๒ (๕)
revised from time to time by the World Health
แห่งพระราชบัญญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กาหนดห้ามมิให้บุคคล
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Assembly of the World Health Organization
ที่ยั งมิ ได้ ป ลูก ฝีป้ อ งกั น ไข้ท รพิ ษ หรือ ฉีด วัคซี น หรือ ปฏิ บั ติก ารอย่างอื่ น
(“WHO”), where applicable.
ตามวิชาการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายบัญญัติและไม่ยอม
ให้ แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทาการเช่น ว่านั้นเข้ามาในราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ยังได้มี (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันไข้
เหลืองจากประเทศหรือดินแดนที่เป็ นเขตติด โรคไข้เหลือง (๒) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง การสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรคไข้ เ หลื อ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่หรือเมืองท่า
นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กาหนดหลักเกณฑ์
เฉพาะสาหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลืองอีกด้วย
Article 16 Sanitary Inspection
ข้อบทที่ ๑๖ การตรวจสุขอนามัยสิ่งของ
√
1. Road vehicles and baggage shall, when
เมื่ อ เดิ น ทางข้ า มพรมแดน ยานพาหนะทางถนนและสั ม ภาระจะต้ อ ง
transported across the border into the territory of
ถูก ตรวจด้ านสุข อนามั ย โดยประเทศที่ มี ก ารผ่ านแดนและประเทศผู้รั บ
a Contracting Party, be subjected to the sanitary
ตามกฎหมายและระเบี ย บของประเทศนั้ น และสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บ
inspections of that Contracting Party and shall
ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการนามาใช้ แก้ไขและปรับปรุง
comply with national laws and regulations of the
เป็นระยะโดยสมัชชาองค์การอนามัยโลก
Contracting Party.
2. The sanitary inspection of each Contracting
ข้อบทที่ ๑๖ เป็นการกาหนดให้หลักเกณฑ์การตรวจสุขอนามัยยานพาหนะ
Party shall be in compliance with the
และสัมภาระที่จะเข้าไปในประเทศที่มกี ารผ่านแดนและประเทศผู้รับเป็นไป
International Health Regulations as adopted,
ตามกฎหมายและระเบี ย บของประเทศนั้ น ๆ ดั งนั้ น จึ งไม่ ต้ อ งแก้ ไ ข
amended and revised from time to time by the
กฎหมายภายใน
World Health Assembly of the World Health
Organization (“WHO”), where applicable.
Article 17 Customs Inspection
ข้อบทที่ ๑๗ พิธีการศุลกากร
√
Road vehicles, passengers, drivers and other
เมื่อเดินทางข้ามพรมแดน ยานพาหนะทางถนน ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ
persons on board the road vehicles and their
และบุคคลอื่นบนยานพาหนะทางถนน และสัมภาระ จะต้องผ่านพิธีการ
baggage shall, when crossing the border into the
ศุ ล กากรของประเทศคู่ ภ าคี แ ละปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
territory of a Contracting Party, be subjected to
ของประเทศนั้น ๆ
the custom inspections of that Contracting Party
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and be in compliance with the national laws and
ข้ อ บทที่ ๑๗ เป็ น การก าหนดให้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ก ากร
regulations of the Contracting Party.
เป็ น ไปตามกฎหมายและกฎระเบี ย บภายในของประเทศนั้ น ๆ ดั งนั้ น
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทยได้มีการ
กาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐
Article 18 Security Inspection
ข้อบทที่ ๑๘ การตรวจด้านความมั่นคง
√
Road vehicles, passengers, drivers and other
เมื่อเดินทางข้ามพรมแดน ยานพาหนะทางถนน ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ
persons on board the road vehicles and their
และบุคคลอื่นบนยานพาหนะทางถนน และสัมภาระ จะต้องผ่านการตรวจ
baggage shall, when crossing the border into the
ด้านความมั่นคงของประเทศคู่ภาคีและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
territory of a Contracting Party, be subjected to
ของภาคีคู่สัญญา
the security inspections of that Contracting Party
and be in compliance with the national laws and
ข้อบทที่ ๑๘ เป็นการกาหนดให้หลักเกณฑ์การตรวจด้านความมั่นคงเป็นไป
regulations of that Contracting Party.
ตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น จึงไม่ต้อง
แก้ไขกฎหมายภายใน อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทยได้มีการกาหนด
เรื่องดังกล่าวไว้ในมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
กล่ า วคื อ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ เ ป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ว่ า เป็ น บุ ค คล
ที่ เป็ น ภั ย ต่ อ สั งคม หรื อ จะก่ อ เหตุ ร้ า ยให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ ความสงบสุ ข
หรือความปลอดภั ยของประชาชน หรือ ความมั่ น คงแห่ งราชอาณาจั ก ร
หรื อ บุ ค คลซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ บาลต่ า งประเทศได้ อ อกหมายจั บ เข้ า มา
ในราชอาณาจักรไทย
Article 19 Provision of Greater Facilitation
ข้อบทที่ ๑๙ ข้อบทเรื่องการอานวยความสะดวกที่มากกว่า
√
This Agreement does not entail in any way the
ความตกลงนี้ไม่เป็นเงื่อนไขให้ต้องยกเลิกการอานวยความสะดวกที่มากกว่า
withdrawal of facilitation measures which are
ที่กาหนดไว้ในความตกลงนี้ตราบเท่าที่สาระสาคัญและเงื่อนไขสอดคล้อง
greater than those provided for in this Agreement
กั บ หลั ก ที่ ว างไว้ ใ นความตกลงนี้ นอกจากนี้ ความตกลงนี้ ไ ม่ ห้ า ม
as long as the terms and conditions are consistent
ภาคี คู่สั ญ ญาท าการอานวยความสะดวกที่ ม ากกว่านี้ หากภาคีคู่ สัญ ญา
with the principles embodied In this Agreement.
จะตกลงกันในอนาคต
This Agreement does not also preclude the grant
of greater facilitation measures, which may be
ข้อบทที่ ๑๙ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับข้อบทเรื่องการอานวยความสะดวก
agreed between Contracting Parties in the future.
ที่มากกว่า ซึ่งประเทศไทยสามารถดาเนินการได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร
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จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน
Article 20 Harmonisation and Simplification of
ข้อบทที่ ๒๐ การประสานและการทาให้กฎหมายภายในเกิดความเรียบง่าย
√
Domestic Legislation
ความตกลงนี้ ส นั บ สนุ น ให้ ภ าคี คู่ สั ญ ญ าท าให้ ก ฎหมาย ระเบี ย บ
The Contracting Parties are encouraged to
และระเบี ย บของฝ่ า ยบริ ห ารภายในประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขนส่ ง
harmonise and simplify their respective national
ผู้ โดยสาร ประสานกั น และเรี ย บง่ า ยขึ้ น โดยสอดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ
laws, regulations and administrative procedures
ในความตกลงนี้
relating to the transport of passengers in
accordance with the provisions of this Agreement.
ข้อบทที่ ๒๐ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับการประสานและการทาให้กฎหมาย
ภายในเกิ ด ความเรี ย บง่ า ย ซึ่ ง ประเทศไทยสามารถด าเนิ น การได้
โดยใช้มาตรการทางบริหาร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน
Article 21 Compliance with National Laws
ข้อบทที่ ๒๑ การปฏิบัติตามกฎหมายภายใน
√
1. Except where otherwise provided in any other
๑. เว้นแต่มีการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงอื่น ๆ ที่มีผลใช้บังคับ
agreements in force between the Contracting
ระหว่างภาคีคู่สัญญา ยานพาหนะทางถนน ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้โดยสาร
Parties, road vehicles, transport operators,
พนักงานขับรถ และบุคคลอื่นบนยานพาหนะทางถนน เมื่ออยู่ในดินแดน
passengers, drivers, and other persons on board
ของภาคีคู่สัญญาอื่น ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบภายในประเทศ
the road vehicles shall, when in the territory of
ที่ใช้บังคับในดินแดนนั้น
the other Contracting Party, comply with the
๒. หากยานพาหนะทางถนน ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ
national laws and regulations in force in that
และบุ ค คลอื่ น บนยานพาหนะทางถนน ได้ ก ระท าละเมิ ด กฎหมาย
Contracting Party.
และระเบียบภายในของประเทศที่มีการผ่านแดนและประเทศผู้รับ ประเทศ
2. Where any road vehicle, transport operator,
ดังกล่าวอาจหน้ามการเข้าประเทศโดยชั่วคราวหรือถาวรได้
passenger, driver or any other person onboard the
road vehicle has infringed the national laws and
ข้อบทที่ ๒๑ เป็นการกาหนดให้ยานพาหนะทางถนน ผู้ประกอบการขนส่ง
regulations of any Contracting Party, temporary or
ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ และบุคคลอื่นบนยานพาหนะทางถนนปฏิบั ติ
permanent access to the territory of that
ตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น จึงไม่ต้อง
Contracting Party may be denied.
แก้ไขกฎหมายภายใน
Article 22 Transparency
ข้อบทที่ ๒๒ ความโปร่งใส
√
1. The Contracting Parties shall ensure the
๑ . ภาคี คู่ สั ญ ญ าจะรั บ รองความโปร่ ง ใสของกฎ หมาย ระเบี ยบ
transparency of their respective laws, regulations
และข้อกาหนดทางเทคนิคของยานพาหนะทางถนนที่กระทบกับการอานวย
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and technical requirements of road vehicles
ความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางถนนภายใต้ความตกลงนี้
which affect the facilitation of transport of
๒. เพื่อวัตถุประสงค์ของความตกลงนี้ ภาคีคู่สัญญาทั้งหมดจะส่งกฎหมาย
passengers under this Agreement.
ระเบียบ ข้อกาหนดทางเทคนิคของยานพาหนะทางถนนที่กล่าวมาข้างต้น
2. The Contracting Parties shall submit to the
ของตน รวมถึงข้อมูลใหม่ ๆ ที่จาเป็น ไปยังสานักเลขาธิการอาเซียนภายใน
ASEAN Secretariat, not later than six (6) months
หก (๖) เดือนนับแต่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ
after this Agreement has entered into force, their
๓. หากเอกสารที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ไม่ ได้ เป็ น ภาษาอั งกฤษให้ ส่ งค าแปล
laws, regulations and technical requirements of
เป็นภาษาอังกฤษของเอกสารดังกล่าวให้กับสานักเลขาธิการอาเซียนภายใน
road vehicles referred to in paragraph 1, including
หนึ่ง (๑) ปีนับแต่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ
any amendments or updates.
๔. หากมีข้อมูลใหม่ภายหลังจากระยะเวลาที่ระบุในวรรค ๒ และ ๓ ให้ส่ง
3. If the aforementioned documents are not in
ให้สานักเลขาธิการอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่มีข้อมูล
the English language, their English translation shall
ใหม่นั้น
also be submitted within one (1) year of the entry
into force of this Agreement.
ข้อบทที่ ๒๒ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับความโปร่งใสของกฎหมาย ระเบียบ
4. Any amendments or updates to the laws,
และข้อกาหนดต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยสามารถดาเนินการได้โดยใช้มาตรการ
regulations and technical requirements of road
ทางบริหาร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน
vehicles referred to in paragraph 2 shall be
submitted in English to the ASEAN Secretariat not
later than six (6) months after such amendments
or updates.
Article 23 Assistance for Traffic Accidents
ข้อบทที่ ๒๓ การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
√
In the event that a road vehicle of one
หากยานพาหนะทางถนนของประเทศคู่สัญญาหนึ่งในการจราจรในดินแดน
Contracting Party is involved in a traffic accident
ของภาคี คู่ สัญ ญาอื่ น ให้ ภ าคี คู่ สัญ ญาอื่ น นั้น ให้ ความช่ วยเหลื อ ทุ กอย่ าง
in the territory of another Contracting Party, the
ที่เป็นไปได้แก่ยานพาหนะทางถนน และบุคคลทั้งหมดบนยานพาหนะทาง
latter Contracting Party shall provide all possible
ถนน แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภาคีคู่สัญ ญาที่เกี่ยวข้องทราบ
assistance to the road vehicle and all persons
โดยเร็วที่สุดที่จะทาได้
onboard the road vehicle, and notify the
appropriate authorities of the former Contracting
ข้อบทที่ ๒๓ เป็ นการกาหนดให้ ภ าคี คู่สัญ ญาให้ค วามช่วยเหลื อในกรณี
Party as soon as possible.
ที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างจราจรในประเทศของตน ซึ่ งประเทศไทยสามารถ
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ดาเนินการได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน
Article 24 Institutional Arrangements
ข้อบทที่ ๒๔ การจัดตั้งองค์กร
√
1. The National Transit Transport Coordinating
๑. คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนแห่งชาติ ซึ่งตั้งขึ้นตามข้อ ๒๙
Committee, established under Article 29 of the
แห่งกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่ง
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation
สินค้าผ่านแดน ลงนาม ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
of Goods in Transit signed on 16 December 1998
ของประเทศคู่สัญญาแต่ละประเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน
in Ha Noi, Viet Nan of each Contracting Party shall
และการดาเนินการให้เป็นไปตามความตกลงนี้
be responsible for the coordination and
๒. คณะกรรมการประสานการขนส่ งผ่ า นแดน ซึ่ งตั้ งขึ้ น ตามข้ อ ๒๙
implementation of this Agreement.
แห่งกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้ว ยการอานวยความสะดวกในการขนส่ง
2. The Transit Transport Coordinating Board,
สินค้าผ่านแดน ลงนาม ณ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
established under Article 29 of the ASEAN
จะท าหน้ า ที่ ดู แ ลการประสานงานและด าเนิ น การตามความตกลงนี้
Framework Agreement on the Facilitation of
ในภาพรวม นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการนี้มีอานาจขอรับความช่วยเหลือ
Goods in Transit signed on 16 December 1998 in
จากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งของอาเซี ย น เพื่ อ ขอค าแนะน าได้ ในทุ ก เรื่อ ง
Ha Noi, Viet Nam shall oversee the overall
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามความตกลงนี้
coordination and implementation of this
๓. ให้ ค ณะกรรมการประสานการขนส่ ง ผ่ า นแดนรายงานเกี่ ย วกั บ
Agreement. The Board is further authorized to
การด าเนิ น การตามความตกลงนี้ เป็ น ระยะ ๆ รวมทั้ งขอรั บ การชี้ น า
invite and seek the assistance of other relevant
ที่เหมาะสมสาหรับประเด็นสาคัญที่จาเป็นจากหน่วยงานในระดับรัฐมนตรี
ASEAN coordinating bodies for advice on all
อาเซียนที่เกี่ยวข้อง
matters related to the implementation of this
๔. ให้สานักเลขาธิการอาเซียนให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการประสาน
Agreement.
การขนส่ ง ผ่ า นแดนในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตาม
3. The Transit Transport Coordinating Board shall
ความตกลงนี้ โดยเฉพาะการติ ด ตามและรายงานความคื บ หน้ า
make periodic reports on the implementation of
ในการดาเนินการตามความตกลงนี้ ให้สานักเลขาธิการอาเซียนส่งรายงาน
this Agreement, and seek appropriate guidance on
การประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการประสานการขนส่ ง ผ่ า นแดนส าหรั บ
significant issues as necessary, from the relevant
การดาเนินการในขั้นต่อไป
ASEAN Ministerial bodies.
4. The ASEAN Secretariat shall assist the Transit
ข้อบทที่ ๒๔ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับกลไกภายในของอาเซียน ซึ่งไม่ได้
Transport Coordinating Board in its functions and
กาหนดพันธกรณีเป็นการเฉพาะต่อภาคีคู่สัญญา และประเทศไทยสามารถ
responsibilities under this Agreement, in particular,
ดาเนินการได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน

หมายเหตุ

ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน*
พันธกรณี
รายละเอียด
ไม่แก้กฎหมาย
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the monitoring and reporting of the progress of
the implementation of this Agreement. The
ASEAN Secretariat shall submit evaluation reports
to the Transit Transport Coordinating Board for
further action.
Article 25 Annexes
ข้อบทที่ ๒๕ ภาคผนวก
√
The Annex(es) to this Agreement shall constitute
ภาคผนวกของความตกลงฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้
an integral part of this Agreement.
ข้อบทที่ ๒๕ เป็นการกาหนดให้ภาคผนวกท้ายความตกลงฯ ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของความตกลงฯ ซึ่งไม่ได้กาหนดพันธกรณีเป็นการเฉพาะต่อ ภาคีคู่สัญญา
จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน
Article 26 Dispute Settlement
ข้อบทที่ ๒๖ การระงับข้อพิพาท
√
The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute
ให้ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ จ ากพิ ธี ส ารว่ า ด้ ว ยกลไกระงั บ ข้ อ พิ พ าทของอาเซี ย น
Settlement Mechanism, signed on 29 November
ลงนาม ณ นครหลวงเวียงจั นทน์ สปป. ลาว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิก ายน
2004 in Vientiane, Lao PDR and any amendment
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึ งส่ ว นที่ มี ก ารแก้ ไขในภายหลั ง เพื่ อ ระงับ ข้ อ พิ พ าท
thereto, shall apply to disputes concerning the
ที่เกิดจากความตกลงนี้
interpretation, implementation and2or application
of any of the provisions of this Agreement.
ข้อบทที่ ๒๖ เป็นการกาหนดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ซึ่งประเทศไทย
สามารถดาเนินการได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย
ภายใน
Article 27 Rights and Obligations under Existing
ข้ อ บทที่ ๒๗ สิ ท ธิ แ ละข้ อ ผู ก พั น ภายใต้ ค วามตกลงและอนุ สั ญ ญา
√
International Agreements and Conventions
ระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่
This Agreement shall not affect the rights and
ความตกลงนี้ ห รื อ การปฏิ บั ติ ก ารตามความตกลงนี้ จะไม่ ก ระทบสิ ท ธิ
obligations of any Contracting Party under any
และข้อผูกพันที่ภาคีคู่สัญ ญามีภายใต้ความตกลงหรืออนุสัญ ญาระหว่าง
existing international agreement or conventions to
ประเทศใด ๆ ซึ่งภาคีคู่สัญญาเป็นสมาชิกอยู่
which it is also a party.
ข้ อ บทที่ ๒๗ เป็ น การก าหนดให้ ค วามตกลงนี้ ไ ม่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ
และข้อผูกพันภายใต้ความตกลงหรืออนุสัญญาที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
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ซึ่งไม่ได้กาหนดพันธกรณีใหม่ต่อภาคีคู่สัญญา จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย
Article 28 Suspension of the Agreement
Each Contracting Party, for reasons of national
safety, national security, public order and2or
public health, reserves the right to suspend
temporarily the operation of this Agreement in its
entirety within its territory. The suspension shall
take effect immediately after notification has
been given to the other Contracting Parties and
shall remain in force until further notification. All
notifications shall be made through diplomatic
channels. For the avoidance of doubt, such
suspension shall release the suspending
Contracting Party and other Contracting Parties
from the obligation to perform this Agreement in
their mutual relations during the period of
suspension, but shall no otherwise affect the
operation of this Agreement amongst the
Contracting Parties except for the suspending
Contracting Party.
Article 29 Final Provisions
1. This Agreement shall be signed by the
Contracting Parties and shall be deposited with
the Secretary-General of ASEAN, who shall
promptly furnish a certified copy thereof to each
Contracting Party.
2. This Agreement shall be subject to ratification,

√

ข้อบทที่ ๒๘ การระงับใช้ความตกลง
แต่ละภาคีคู่สัญญาสงวนสิทธิที่จะระงับการดาเนินการตามความตกลงนี้
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของชาติ
ความมั่ น คงของชาติ ความสงบเรี ย บร้ อ ย และ/หรื อ ด้ า นสาธารณสุ ข
โดยการระงับดังกล่าวจะมีผลทันทีภายหลังจากที่ได้แจ้งไปยังภาคีคู่สัญญาอื่น ๆ
ที่ เหลื อ แล้ ว และการระงับ นั้ น จะยั งคงมี ผ ลต่ อ ไปจนกว่ า จะมี ก ารแจ้ ง
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวให้ทาผ่านช่องทางทางการทูต
ข้ อ บทที่ ๒๘ เป็ น การก าหนดเกี่ ย วกั บ การระงั บ ใช้ ค วามตกลงฉบั บ นี้
ซึ่งประเทศไทยสามารถดาเนินการได้โดยใช้มาตรการทางบริหาร จึงไม่ต้อง
แก้ไขกฎหมายภายใน

√

ข้อบทที่ ๒๙ ข้อบทสุดท้าย
๑. ความตกลงนี้ จ ะต้ อ งลงนามโดยภาคี คู่ สั ญ ญาและส่ งให้ เลขาธิ ก าร
อาเซียนซึ่งจะเป็นผู้จัดทาสาเนาที่ได้รับการรับรองไปยังภาคีคู่สญ
ั ญาทุกฝ่าย
ในทันที
๒. ความตกลงนี้จะต้องผ่านการให้สัตยาบัน การเห็นชอบ หรือการยอมรับ
โดยภาคีคู่สัญญาตามขั้นตอนภายในของแต่ละประเทศ
๓. หนังสือสัตยาบันสาร หรือหนังสือแสดงการเห็นชอบหรือยอมรับ จะต้อง
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approval or acceptance by the Contracting Parties
ส่งไปยังเลขาธิการอาเซียน ผู้ซึ่งจะแจ้งให้ภาคีคู่สัญญาทุกฝ่านทราบถึงการ
in accordance with their respective internal
ส่งมาในแต่ละครั้ง
procedures.
๔. ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบ (๓๐) นับจากวันที่ได้มีการ
3. Each Contracting Party shall, upon the
ส่ งสั ต ยาบั น สาร หรื อ หนั งสื อ แสดงการเห็ น ชอบหรื อ ยอมรั บ ครบ ๓
completion of its internal procedure of
ประเทศ และให้ ค วามตกลงมี ผ ลระหว่ างภาคี คู่ สั ญ ญาที่ ได้ ให้ สั ต ยาบั น
ratification, approval or acceptance of this
เห็นชอบหรือบอมรับความตกลงแล้วเท่านั้น
Agreement, deposit its instrument of Ratification,
๕. ภายหลังจากความตกลงนี้มีผลใช้บังคับตามวรรค ๔ ความตกลงนี้จะมี
Approval or Acceptance with the Secretaryผลใช้บังคับสาหรับประเทศคู่สัญ ญาอื่น เมื่อถึงกาหนดสามสิบ (๓๐) วัน
General of ASEAN, who shall promptly notify all
หลังจากที่ภาคีคู่สัญญานั้นส่งสัตยาบันสาร หนังสือแสดงการเห็นชอบหรือ
Contracting Parties of such deposit.
ยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน
4. This Agreement shall enter into force on the
๖. มิ ใ ห้ มี ก ารท าข้ อ สงวนส าหรั บ ความตกลงนี้ ไ ม่ ว่ า ในขณะลงนาม
th
thirtieth (30 ) day following the date of the
ให้สัตยาบัน หรือให้ความเห็นชอบ
rd
deposit of the third (3 ) Instrument of Ratification,
๗. การแก้ไขใด ๆ ในความตกลงนี้ อาจกระทาลงเมื่อใดก็ได้ และต้องได้รับ
Approval or Acceptance with the Secretaryการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาคีคู่สัญญาทั้งหมด การแก้ไขเช่นว่า
General of ASEAN, and shall be in force only
นั้น อาจมีผลในวัน ที่ภ าคีคู่ สัญ ญาได้ตกลงกั นไว้ ทั้งนี้ ข้อ กาหนดนี้ ไม่ใช้
among those Contracting Parties who have
บังคับกับมาตรา ๖ (๒) และมาตรา ๗ (๒)
deposited their Instrument of Ratification,
๘. การแก้ไขใด ๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและข้อผูกพันของภาคีคู่สัญญา
Approval or Acceptance.
ที่เกิดขึ้นจากหรือมีฐานมาจากข้อกาหนดของความตกลงนี้ที่เกิดขึ้นก่อน
5. After its entry into force pursuant to paragraph
ส่วนที่แก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
4, this Agreement shall enter into force for any
Contracting Party thirtieth (30th) day after the date
ข้อบทที่ ๒๙ เป็ นการกาหนดเงื่อนไขของการมีผ ลใช้บั งคั บและขั้น ตอน
of deposit of its Instruments of Ratification,
การแก้ไขความตกลงฉบับนี้ ซึ่งประเทศไทยสามารถดาเนินการได้โดยใช้
Approval or Acceptance with the Secretaryมาตรการทางบริหาร จึงไม่ต้องแก้ไขกฎหมายภายใน
General of ASEAN.
6. No reservations shall be made to this
Agreement.
7. Any amendment to this Agreement may be
made at any time, subject to mutual written
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กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน*
พันธกรณี
รายละเอียด
ไม่แก้กฎหมาย
แก้กฎหมาย
(ระบุข้อและสาระสาคัญ)
(ระบุมาตราและสาระสาคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่ต้องแก้ไข)
consent of all the Contracting Parties. Such
amendment shall enter into force on the date as
may be agreed upon by all the Contracting Parties
and shall form part of this Agreement. This
provision shall not apply to paragraph 2 of Article
6 and paragraph 2 of Article 7.
8. Any amendment shall not affect the rights and
obligations of the Contracting Parties arising from
or based on the provisions of this Agreement
before the entry into force of such amendment.
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