๑
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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พิธีสาร ๕ โครงการประกันภัยรถยนต์ผ่านแดนภาคบังคับของอาเซียน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
RECALLING the ASEAN Framework Agreement on
the Facilitation of Goods in Transit signed on 16
December 1998 in Ha Noi, Viet Nam, (hereinafter
referred to as "the Agreement");
RECOGNISING that Articles 14 and 25 thereof
provide for the conclusion of implementing Protocols
which shall form integral parts of the Agreement;
RECALLING further the Hanoi Plan of Action which
was adopted by the Heads of State and Government
of ASEAN at the Sixth ASEAN Summit in Ha Noi, Viet
Nam on 16 December 1998 stipulates to operationalise
the Agreement by the year 2000;
CONSCIOUS of the need to compensate victims of
road traffic accidents caused by Transit Transport
Operators and Road Transit Transport Vehicles for
damage they may have sustained as a result of such
accidents;
NOW, WHEREFORE, THE CONTRACTING PARTIES
HAVE
AGREED AS FOLLOWS:

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย
✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

ระลึ ก ถึ ง กรอบความตกลงอาเซี ย น ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ
ว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่ ง
สินค้าผ่านแดนที่ได้มีการลงนาม เมื่อวันที่ ๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม (ต่อไปนี้เรียกว่า “ความตกลง”) ;
ยอมรับ ข้อบทที่ ๑๔ และ ๒๕ ของกรอบ
ความตกลงฯ ที่กาหนดให้มีพิธีสารดาเนินงาน
ตามความตกลงฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ
ตกลงฯ ;
ระลึ ก ถึ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารฮานอยที่ ผู้ นา
ประเทศและหัวหน้ารัฐบาลของอาเซียนมีมติ
เห็นชอบในที่ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ครั้ง
ที่ ๖ ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่
๑๖ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดให้มี การ
ปฏิบัติตามข้อตกลงภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ตระหนักถึง ความจาเป็น ในการชดเชย
ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจร
บนท้ อ งถนนที่ เ กิ ด จากผู้ ป ระกอบการขนส่ ง
และยานพาหนะขนส่ ง เพื่ อ คุ้ ม ครองความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ด้วยเหตุนี้ ภาคีคู่สัญญาจึงตกลงกันดังนี้
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Article 1
Definitions
For the purpose of this Protocol, the following
expressions shall have the meaning herein assigned to
them:
a. National Bureau means the duly designated
agency or instrumentality in each of the Contracting
Parties to perform functions necessary for the
operation of the ASEAN Scheme of Compulsory Motor
Vehicle Insurance as established under this Protocol;
b. Insurer means the insurance company which is a
member of any one of the National Bureaux;
c. Council of Bureaux means the body composed
of representatives of all National Bureaux as
established under Article 11 of this Protocol;
d. Blue Card means the identification card,
evidencing the existence of a compulsory motor
vehicle insurance policy, issued by the National
Bureaux of the Contracting Parties, in accordance with
the provisions of this Protocol;
e. Road Transit Transport Vehicle means the type
of road vehicles for the use of carrying goods across

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย
✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

ข้อบทที่ ๑
ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ
บทนิยาม
ด้ ว ยความมุ่ ง ประสงค์ ข องพิ ธี ส ารนี้
ให้ข้อความต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
ก. ส านั ก งานประกั น ภั ย รถผ่ า นแดน
แห่งชาติ หมายถึง หน่วยงาน หรือ หน่วยงาน
ย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การตาม
โครงการประกันภัยรถยนต์ผ่านแดนภาคบังคับ
ของอาเซียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พิธีสารนี้
ข. ผู้ รั บ ประกั น ภั ย หมายถึ ง บริ ษั ท
ประกั น ภั ย ซึ่ ง เป็ น สมาชิ ก ของส านั ก งาน
ประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการประกันภัยรถผ่านแดน
หมายถึ ง องค์ ก รที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจาก
สานักงานประกันภัย รถผ่านแดนแห่งชาติ ทุก
ประเทศภาคีที่ทาการจัดตั้งขึ้นภายใต้ ข้อบทที่
๑๑ ของพิธีสารนี้
ง. Blue Card หมายถึ ง บั ต รประจ าตัว
ที่ แ สดงการประกั น รถยนต์ภ าคบั งคับ ที่ ออก
โดยสานักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ
ของแต่ละภาคี ตามบทบัญญัติของพิธีสารนี้;
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the territory of one or more Contracting Parties, when
the passage across such territory or territories, with or
without transhipment, warehousing, breaking bulk or
change in the mode of transport, is only a portion of a
complete journey beginning and terminating beyond
the frontier of one or more Contracting Parties across
the territory the vehicle passes and as described either
on a Certificate of Insurance or on the Blue Card;
f. Insurance Policy means the contractual
document issued by an Insurer to an insured to cover
death or bodily injuries and/ or property damages
arising out of the use of a road transit transport vehicle;
g. Policy Holder means a legal or natural person
who takes out a compulsory motor vehicle insurance
policy or one who holds a valid Blue Card;
h. Road Traffic Accident means a happening or
occurrence related to a road transit transport vehicle
causing death or bodily injuries and/or property
damage;
i. Transit Transport Operators means owners,
drivers and/or agents of road transit transport vehicles
who (1) have the appropriate national permit or licence

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
จ. ยานพาหนะขนส่งผ่านแดน หมายถึง
ประเภทของยานพาหนะที่ ใ ช้ ใ นการบรรทุก
สิ น ค้ า ข้ า มอาณาเขตของประเทศภาคี ห นึ่ ง
หรือมากกว่า เมื่อข้ามอาณาเขตหรือดิ นแดน
โดยมีหรือไม่มี การถ่ายลา การคลังสินค้า การ
แยกหีบห่อ หรือการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง
หรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมส่วน
หนึ่ ง ของเส้ น ทางการขนส่ ง ผ่ า นแดนโดยมี
จุ ด เริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ที่ พ รมแดนของภาคี
คู่สัญญาหนึ่ง หรือมากกว่า รวมถึงตามที่ได้
ระบุ ไ ว้ใ นเอกสารรับ รองการประกันภัยหรือ
บัตร Blue Card
ฉ. กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง เอกสาร
สัญญาที่ออกโดยผู้รับประกันภัยที่มอบไว้แก่
ผู้ เ อาประกั น ภั ย เพื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครองการ
เสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายและ /
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการ
ใช้ยานพาหนะขนส่งผ่านแดน
ช. ผู้ถือกรมธรรม์ หมายถึง บุคคลหรือนิติ
บุคคลที่ทาประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ
ผู้ถือที่บัตร Blue Card โดยชอบด้วยกฎหมาย

หมายเหตุ
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ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

to operate transport services and who have a proven
compliance record to the rules and procedures under
the said permit or licence, and (2) are duly registered
as transit transport operators by the respective
National Transit Transport Coordinating Committee
(NTTCC);

Article 2
Application
Pursuant to Article 3 and paragraphs 2 and 3 of
Article 14 of the Agreement, the Contracting Parties
hereby agree to apply the provisions of this Protocol
to the establishment of an ASEAN Scheme of
Compulsory Motor Vehicle Insurance to enable Transit
Transport Operators and Road Transit Transport

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ซ. อุบัติเหตุทางถนน หมายถึง เหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยานพาหนะที่ขนส่งผ่านแดน
โดยเป็นเหตุให้เกิดการให้เสียชีวิต บาดเจ็บทาง
ร่างกายและ / หรือทาให้ทรัพย์สินได้รับความ
เสียหาย
ญ. ผู้ประกอบการขนส่ง หมายถึง เจ้าของ
ผู้ ขั บ ขี่ แ ละ/หรือ ผู้แ ทนขนส่งสิ นค้ าผ่านแดน
ที่ซึ่ง (๑) มีใบอนุญาตขับขี่ หรื อใบอนุญาตให้
ดาเนินการขนส่ง และได้รับการจดทะเบียน/
บั น ทึ ก ตามกฎระเบี ย บและขั้ น ตอนการออก
ใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และ (๒) ได้รับการจด
ทะเบียนอย่างถูกต้องในฐานะผู้ประกอบการ
ขนส่ งผ่ า นแดน โดยคณะกรรมการประสาน
การขนส่งผ่านแดนแห่งชาติ (NTTCC);
ข้อบทที่ ๒
การบังคับใช้
ตามข้ อ บทที่ ๓ วรรค ๒ และ วรรค ๓
ของข้อบทที่ ๔ ของความตกลง ประเทศภาคี
สมาชิกตกลงกันที่จะใช้บทบัญญัติของพิธีสาร
นี้ เ พื่ อ จั ด ตั้ ง โครงการประกั น ภั ย รถยนต์ผ่าน
แ ด น ภ า ค บั ง คั บ ข อ ง อ า เ ซี ย น เ พื่ อ ใ ห้
ผู้ประกอบการขนส่งรวมถึงยานพาหนะสาหรับ

หมายเหตุ

ประเทศไทยมี พ ระราชบั ญ ญัติ คุ้ม ครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้
อ านาจหน่ ว ยงานในการออกกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามพิธีสาร โดยมาตรา ๕
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
รักษาการตาม พรบ. และ มาตรา ๖ ให้้มี
ค ณ ะ กร ร ม กา ร ค ณะ ห นึ่ ง เ รี ย กว่ า
“คณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย
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(ข้อและสาระสาคัญ)
Vehicles from each of the Contracting Parties to be
adequately insured against death or bodily injuries
and/ or property damages arising from road traffic
accidents in the territories of the other Contracting
Parties.

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ขนส่ ง จากแต่ ล ะประเทศภาคี ส มาชิ ก ได้ รั บ
ความคุ้ ม ครองอย่ า งเพี ย งพอกรณี เ กิ ด การ
เสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายและ/
หรื อ ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ กิ ด จาก
อุบัติเหตุจราจรในอาณาเขตของประเทศภาคี
สมาชิกอื่น

หมายเหตุ
จากรถ” ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจ า ก
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงคมนาคม
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ผู้ แ ท น
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย กรมป้ อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภั ย ผู้ แ ทนกรมต ารวจ
ผู้แทนสมาคมนายหน้าประกันภัย ผู้แทน
สมาคมประกั น วิ นาศภัย ผู้ แ ทนสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน ผู้ แ ทนแพทยสภา
โดยมาตรา ๖ ทวิ ให้ ค ณะกรรมการ
ดั ง กล่ า วมี อ านาจและหน้ า ที่ (๑) ให้
ค า แ นะ น า แก่ รั ฐ มนตรี ใ นการออก
กฎกระทรวง (๒) กาหนดมาตรฐานกลาง
ข อ ง ร า ย ก า ร แ ล ะ จ า น ว น เ งิ น ค่ า
รั ก ษาพยาบาลและค่า ใช้ จ่ ายอัน จาเป็น
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษั ทหรือ
กองทุนต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย (๓)
พิ จ า ร ณ า ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จ่ า ย
ค่าเสียหายเบื้องต้นและหรือเงินอื่นตาม
พรบ.หรือเกี่ยวกับรายการและจานวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจาเป็น
เ กี่ ย วกั บ กา รรั ก ษาพยา บาลตามที่

๖
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
PROTOCOL 5 ASEAN SCHEME OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE INSURANCE OF THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
พิธีสาร ๕ โครงการประกันภัยรถยนต์ผ่านแดนภาคบังคับของอาเซียน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

Article 3
Compulsory Motor Vehicle Insurance Coverage
The ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle
Insurance as established by this Protocol shall provide,
at least, the minimum requirements prescribed by the
laws and regulations governing compulsory motor
vehicle insurance in force in the country or countries
of transit and of final destination.

✓

Article 4
Obligations of the Contracting Parties
In addition to the responsibilities assumed under
other provisions of this Protocol, the Contracting
Parties shall endeavour to take all necessary measures
for the implementation of this Protocol and, in
particular:

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

นายทะเบี ย นขอความเห็ น หรื อ ตามที่
ผู้ประสบภัยร้องขอ (๔) ปฏิบัติการอื่น
ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น พรบ. หรื อ ตามที่
รัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อบทที่ ๓
เป็นการกาหนดหน้าที่ให้ภาคีปฏิบัติเป็น
ความคุ้ ม ครองประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าค การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
บังคับ
สามารถทาได้ตามกฎหมายที่มีอยู่
จะต้ อ งจั ด เตรี ย มโครงการประกั น ภั ย
รถยนต์ผ่านแดนภาคบังคับของอาเซียนตามที่
ก าหนดในพิ ธี ส ารนี้ อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ให้ มี
ข้อกาหนดขั้นต่าที่กาหนดโดยกฎหมาย และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาค
บังคับที่บังคับใช้ในประเทศ หรือประเทศที่ขน
ส่ ง ผ่ า น รวมถึ ง ประเทศภาคี ที่ เ ป็ น จุ ด หมาย
ปลายทาง
ข้อบทที่ ๔
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภาคี ปฏิ บัติซึ่ง
ข้อกาหนดสาหรับประเทศภาคีสมาชิก ประเทศไทยสามารถทาได้ตามกฎหมายที่
นอกจากความรับผิดชอบที่กาหนดภายใต้ มีอยู่
บทบัญญัติอื่น ๆ ของพิธีสารนี้ ประเทศภาคี
สมาชิ ก จะต้ อ งพยายามด าเนิ น มาตรการที่
จ าเป็ น ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต ามพิ ธี ส ารนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

๗
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(ข้อและสาระสาคัญ)

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

a. Undertake to require the insurance company or
companies established in their territories providing
compulsory motor vehicle insurance to adopt the Blue
Card scheme as described in this Protocol;
b. Undertake to enact necessary domestic laws and
regulations that may be required for the
implementation of this Protocol;
c. Undertake to ensure that its National Bureau has
sufficient funds to fulfil its obligations under Article 10
of this Protocol.
Article 5
Obligation to have a Blue Card
Road Transit Transport Vehicles shall have a valid
Blue Card which shall be presented upon request.

✓

Article 6
Issuance of the Blue Card
The Blue Card shall be issued by the National
Bureau of each of the Contracting Parties, in
accordance with Article 10 of this Protocol.

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ก. ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย
หรื อ บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในอาณาเขตของตน
ให้ บ ริ ก ารประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ เพื่ อ
นามาใช้กับบัตร Blue Card ตามพิธีสารนี้;
ข. ดาเนินการออกกฎหมาย และข้อบังคับ
ภายในประเทศที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติตาม
พิธีสารนี้
ค. ดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า สานักงาน
ประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ มีงบประมาณ
ที่ เ พี ย งพอส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี
ภายใต้ข้อบทที่ ๑๐ ของพิธีสารนี้
ข้อบทที่ ๕
ข้อกาหนดเกี่ยวกับบัตร Blue Card
ยานพาหนะที่ทาการการขนส่งผ่านแดน
จ ะ ต้ องมี บั ต ร Blue Card ที่ ถู ก ต้ องตาม
กฎหมาย ซึ่งจะต้องนามาแสดงเมื่อมีคาขอ
ข้อบทที่ ๖
การออกบัตร Blue Card
บั ต ร Blue Card จะออกโดยส านั ก งาน
ประกั น ภั ย รถผ่ า นแดนแห่ ง ชาติ ข องแต่ ล ะ
ประเทศภาคี ตามที่ระบุในข้อบทที่ ๑๐ ของ
พิธีสารนี้

หมายเหตุ

เป็นการกาหนดให้เงื่อนไขให้ยานพาหนะ
ที่ทาการขนส่งผ่านแดนต้องมีบัตร Blue
Card ไม่ มี ก ารก าหนดพั น ธกรณี ใ ห้ ภ าคี
ปฏิบัติ
เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภาคี ปฏิ บัติซึ่ง
ประเทศไทยสามารถทาได้ตามกฎหมาย
ที่มีอยู่

๘
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(ข้อและสาระสาคัญ)
Article 7
Coverage and Validity of Blue Card
1. During the period of its validity, the Blue Card
shall be proof of existence of an insurance policy for
the compulsory motor vehicle insurance described in
Article 3 of this Protocol.
2. The Blue Card shall be valid for a specific period
of time not to exceed one calendar year, irrespective
of the number of transit transport journeys to be made.
3. The Blue Card shall be valid for one specific
Road Transit Transport Vehicle and shall in no case be
transferable.
Article 8
Content and Form of the Blue Card
The Blue Card shall, inter alia, include the following
particulars:
a. Name and address of the issuing National Bureau;
b. Country(ies) in which the Insurance Policy is
effective;
c. Name(s) and address(es) of the Insurer(s);
d. Identification of the road transit transport
vehicle;

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย
✓

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ข้อบทที่ ๗
ขอบเขตคุ้ ม ครองการประกั น ภั ย และ
ความถูกต้องบัตร Blue Card
๑. ระหว่ า งช่ ว งที่ บั ต ร Blue Card มี ผล
บั ง คั บ ใช้ จะใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานส าหรั บ การมี
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อบทที่ ๓ ของพิธีสารนี้
๒ . บั ต ร Blue Card จ ะ ใช้ ไ ด้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไม่เกินหนึ่งปีปฏิทินโดยไม่
คานึงถึงจานวนรอบการขนส่ง
๓. บัตร Blue Card ใช้เฉพาะสาหรับหนึง่
ยานพาหนะ จะไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น
ข้อบทที่ ๘
เนื้ อ หาและรู ป แบบของบั ต ร Blue
Card
บัตร Blue Card จะมีรายการดังต่อไปนี้:
ก. ชื่อ และที่อยู่ของสานักงานประกันภัย
รถผ่านแดนแห่งชาติผู้ออกบัตร
ข. ประเทศที่ ก รมธรรม์ ป ระกั น ภัย มีผล
บังคับใช้
ค. ชื่อ และที่อยู่ของผู้รับประกันภัย
ง. ระบุยานพาหนะที่ทาการขนส่ง

หมายเหตุ
เป็ น การก าหนดขอบเขตระยะเวลา
การคุ้มครองตามบัตร Blue Card เพื่อให้
ประเทศภาคีทราบเป็นการทั่วไปในทาง
บ ริ ห า ร โ ด ย ป ระเทศไทยสามารถ
ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งได้ ต ามกฎหมาย
ที่มีอยู่

เป็ น การก าหนดเนื้ อ หา รู ป แบบ และ
รายการของบั ต ร Blue Card เพื่ อ ให้
ประเทศภาคีทราบเป็นการทั่วไปในทาง
บ ริ ห า ร โ ด ย ป ระเทศไทยสามารถ
ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งได้ ต ามกฎหมาย
ที่มีอยู่

๙
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

e. Name and address of the Policy Holder;
f. Date of issue and date of expiry of the card;
g, Name(s) and address(es) of the National Bureau
in each Contracting Party;
h. Number(s) of the insurance policy(ies);
i. Serial number of the card; and
j. Signature and stamp of the issuing National
Bureau.
2. The form, in terms of size and shape, of the Blue
Card shall be decided upon by the Council of Bureaux.
It shall be printed in the English language.
Article 9
Establishment of National Bureau
1. The Contracting Parties shall establish National
Bureaux whose function is prescribed in Article 10 of
this Protocol.
2. The National Bureau shall be composed of
licensed insurer(s) providing compulsory motor vehicle
insurance.

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
จ. ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถอื กรมธรรม์
ฉ. วันที่ออก และวันหมดอายุของบัตร
ช. ชื่อ และที่อยู่ของสานักงานประกันภัย
รถผ่านแดนแห่งชาติในแต่ละประเทศภาคี
ซ. หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย
ฌ. หมายเลข Serial ของบัตร; และ
ญ. ลายมื อ ชื่ อ และตราประทั บ ของ
สานักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ
๒. รู ป แบบด้ า นขนาด และรู ป ร่ า งของ
บั ต ร Blue Card จ ะ ถู ก ตั ด สิ น ใ จ โ ด ย
คณะกรรมการประกั น ภั ย รถผ่ า นแดน และ
จะต้องจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อบทที่ ๙
การจัดตั้ง สานักงานประกันภัยรถผ่ า น
แดนแห่งชาติ
๑. ประเทศภาคีจะต้องจัดตั้ง สานักงาน
ประกั น ภั ย รถผ่ า นแดนแห่ งชาติ ซึ่ งท าหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบทที่ ๑๐ ของพิธีสารนี้
๒. ส านั ก งานประกั น ภั ย รถผ่ า นแดน
แห่งชาติ จะประกอบด้วยบริษัทประกั น ภั ย ที่
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท าประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าค
บังคับ

หมายเหตุ

ประเทศไทย โดยกรมการประกั น ภั ย
สั งกั ด กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้
เปลี่ ย นสถานะเป็ น องค์ ก รอิ ส ระภายใต้ ชื่ อ
“สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ” เป็นหน่วยงานของ
รัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล) ได้มอบหมายให้สมาคม

ประกันวินาศภัยพิจารณาเสนอหน่วยงาน
ที่ เ ห็ น ควรท าหน้ า ที่ เ ป็ น ส านั ก งา น
ประกั น ภั ย รถผ่ า นแดนแห่ ง ชาติ โดย
สมาคมฯ มีหนังสือที่ กป. ๗/๒๕๔๓ ลง

๑๐
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(ข้อและสาระสาคัญ)

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ เสนอ บริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
(ตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ป ระสบภัย จากรถ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕) เป็ น

Article 10
Functions of the National Bureau
The National Bureau shall undertake to fulfil the
following functions:
a) Issue the Blue Card to its own country's Transit
Transport Operators after having verified that the
Transit Transport Operator has in place a motor

✓

National Bureau ของไทย ซึ่งกรมการ
ประกั น ภั ย ขณะนั้ น เห็ น ชอบ และให้
บริษัทฯ ดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ เพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส ามารถ
ด าเนิ น การ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น National
Bureau ได้ ต่ อ มาประเทศไทยได้ ใ ห้
สั ต ยาบั น ตั้ ง บริ ษั ท กลางคุ้ ม ครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จากรถ จ ากั ด เป็ น Thai
National Bureau of Insurance อย่ า ง
เป็นทางการ
ข้อบทที่ ๑๐
เป็นการกาหนดหน้าที่ให้ภาคีปฏิบัติเป็น
หน้าที่ของสานักงานประกันภัยรถผ่ าน การทั่ ว ไปทางบริ ห ารซึ่ ง ประเทศไทย
แดนแห่งชาติ
สามารถทาได้ตามกฎหมายที่มีอยู่
สานักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ
ทาหน้าที่ดังนี้:
ก ) อ อ ก บั ต ร Blue Card ใ ห้ แ ก่
ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ในประเทศของตน

๑๑
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
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(ข้อและสาระสาคัญ)
insurance policy which meets the country's
compulsory motor insurance requirements;
b) Sell the country's motor policies which provides
the minimum compulsory insurance to other country's
Transit Transport Operators entering the country;
c) Stamp on the Blue Card after verifying that the
other country's Transit Transport Operator has
purchased the requisite motor insurance policy which
meets with its country's compulsory motor
requirements.
d) Verify, whenever informed of a road accident
caused in its territory by the holder of the Blue Card,
the circumstances of the accident and on the basis, of
its findings, take any action it deems necessary. It shall,
in any event, advise the insurer concerned of any
claims that it is handling on the latter's behalf;
e) Obtain prior authorisation from the insurer
concerned before settling any claims;
f) Seek reimbursement from the insurer concerned
on the amount of claims settled.

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
หลั ง จากตรวจสอบว่ า ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง
มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามข้อกาหนด
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
ข) จ าหน่ า ยกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ภาค
บังคับของประเทศตนให้กับผู้รับขนสินค้าของ
ประเทศอื่นที่จะนารถเข้ามาในประเทศ
ค ) ป ร ะ ทั บ ต ร า บ นบั ต ร Blue Card
หลังจากตรวจสอบว่าผู้ประกอบการขนส่งของ
ประเทศสมาชิกอื่นได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ ซึ่ งถู ก ต้ อ งตามข้ อ ก าหนดภาคบั งคั บ
รถยนต์ของประเทศสมาชิก
ง) ตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาณา
เขตของตนเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร Blue
Card แ ล ะ ด า เ นิ น กา ร ต า ม ที่ พิ จ า ร ณ า
เ ห็ นส ม ค วร ร วม ถึ ง แ จ้ งให้ บ ริ ษั ท ผู้ รั บ
ประกั น ภั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบถึ ง เรื่ อ งที่ ไ ด้
ดาเนินการในนามของบริษัท
จ) การตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใด ๆ
จะต้องขออนุมัติจากบริษัทผู้รับประกันภัยที่
เกี่ยวข้องก่อน;
ฉ) เรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่ได้ ชาระ
ไปแล้วคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัย

หมายเหตุ
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Article 11
Establishment of a Council of Bureaux
A Council of Bureaux shall be established to
coordinate and supervise the legal, technical,
administrative and financial operations of the National
Bureaux of all the Contracting Parties

✓

Article 12
Composition and Meetings of the Council of
Bureaux
1. The Council of Bureaux shall consist of one
representative from each National Bureau and a
representative of the Transit Transport Coordinating
Board established pursuant to Article 29.2 of the
Agreement.
2. The Council of Bureaux shall elect its Chairman
and its Vice-Chairman from among its members for a
fixed term and according to the rotation principle.

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ข้อบทที่ ๑๑
การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการส านั ก งาน
ประกันภัยรถผ่านแดน
จัดตั้งคณะกรรมการสานักงานประกันภัย
รถผ่านแดนเพื่อประสานงาน และกากับดูแล
การดาเนินงานด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค การ
บริหารและด้านการงบประมาณของสานักงาน
ประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ ของประเทศ
ภาคีสมาชิกทั้งหมด
ข้อบทที่ ๑๒
องค์ ป ระกอบ และการประชุ ม ของ
คณะกรรมการสานักงานประกันภัยรถผ่าน
แดน
๑. คณะกรรมการสานักงานประกันภัยรถ
ผ่านแดนจะประกอบด้วยผู้แทนหนึ่ งคนจาก
สานักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ ของ
แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ภ า คี แ ล ะ ผู้ แ ท น ข อ ง
คณะกรรมการประสานงานด้ า นการขนส่ ง
ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบทที่ ๒๙.๒ ของความตกลง
๒. คณะกรรมการสานักงานประกันภัยรถ
ผ่านแดนจะเลือกประธาน และรองประธาน

หมายเหตุ
เป็ น การก าหนดกลไกด าเนิ น การตาม
พิธีสาร ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคี
ปฏิบัติ

เป็ น การก าหนดกลไกด าเนิ น การตาม
พิธีสาร ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคี
ปฏิบัติ
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3. The Council of Bureaux shall meet once a year.
Additional meetings may be held at the request of any
one of the National Bureaux.

Article 13
Functions of the Council of Bureaux
The Council of Bureaux shall have the following
functions :
a. Determine and adopt the form and content of
the Blue Card;
b. Establish its annual budget and fix the annual
contributions to be paid by each National Bureau;
c. Coordinate the operations of all the National
Bureaux. To this end, the Council shall prepare an
Inter-Bureaux Agreement which shall be signed by all
the National Bureaux and which the Council alone may
amend;
d. Make recommendations to the relevant
authorities, with a view to improving the ASEAN

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

จากประเทศสมาชิกตามระยะเวลาที่กาหนด
และให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นวาระ
๓. คณะกรรมการสานักงานประกันภัยรถ
ผ่านแดนจะประชุมปีละครั้ง อาจมีการประชุม
เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม ค า ร้ องขอข อง ส า นั ก ง า น
ประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ ของประเทศ
ภาคีใดก็ได้
ข้อบทที่ ๑๓
เ ป็ น ก า ร ก า ห น ด ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ
บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ กรรมการฯ ที่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพิ ธี ส าร
สานักงานประกันภัยรถผ่านแดน
ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ
คณะกรรมการส านั ก งานประกั น ภั ยรถ
ผ่านแดนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:
ก. ก าหนด รั บ รอง รู ป แบบและเนื้อหา
ของบัตร Blue Card
ข. จั ด ท างบประมาณประจ าปี และ
ก าหนดเงิ น อุ ด หนุ น ประจ าปี ที่ ส านั ก งาน
ประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศ
ภาคีจะต้องจ่าย
ค. ประสานดาเนินงานกับทุกสานักงาน
ประกั น ภั ย รถผ่ า นแดนแห่ ง ชาติ ด้ ว ยเหตุ นี้
คณะกรรมการส านั ก งานประกั น ภั ย รถผ่ า น
แดนจึงต้องจัดทาข้อตกลงระหว่างสานักงาน

๑๔
(เอกสารอย่างไม่เป็นทางการ)
PROTOCOL 5 ASEAN SCHEME OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE INSURANCE OF THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT
ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT
พิธีสาร ๕ โครงการประกันภัยรถยนต์ผ่านแดนภาคบังคับของอาเซียน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance and
strengthening road traffic accident prevention, where
necessary, through amendments to the laws and
regulations in force in the Contracting Parties;
e. Settle disputes between any two or more
National Bureaux relating to the application or
interpretation of the provisions of this Protocol; and
f. Present a report annually to the ASEAN Insurance
Regulators Meeting.

Article 14
Institutional Arrangements
1. The ASEAN Insurance Regulators Meeting shall
be responsible for reviewing, coordinating and
supervising all aspects relating to the effective
implementation of this Protocol.
2. The ASEAN Secretariat shall submit regular
reports of the progress of implementation of this

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
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ซึ่งจะต้องลงนามโดยสานักงานประกันภัยรถ
ผ่านแดนแห่งชาติจากทุกประเทศภาคี รวมถึง
กรณีมีการแก้ไข;
ง. ให้คาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงการประกั น ภั ย รถยนต์
ภาคบั ง คั บ ของอาเซี ย นและเสริ ม สร้ า งการ
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการจราจรบนถนน
ที่จาเป็น โดยการแก้ไขกฎหมาย และข้อบังคับ
ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศภาคี
จ. ระงับข้อพิพาทระหว่างสองสานักงานฯ
หรื อ มากกว่ า กรณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ง คั บ
ใช้ หรือการตีความบทบัญญัติของพิธีสารนี้ และ
ฉ. เสนอรายงานประจาทุกปีแก่ที่ประชุม
กากับดูแลการประกันภัยอาเซียน
ข้อบทที่ ๑๔
เป็ น การก าหนดกลไกด าเนิ น การตาม
การจัดการกลไกดาเนินการ
พิธีสาร ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคี
๑ . ที่ ป ร ะ ชุ ม หน่ ว ยงา นก ากั บ ดู แ ล ปฏิบัติ
ประกั น ภั ย อาเซี ย นจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการ
ทบทวน ประสานงาน รวมถึงการกากับดูแล
ทุ ก ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น การตาม
พิธีสารนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Protocol to the Transit Transport Coordinating Board
established pursuant to Article 29.2 of the Agreement.
3. The ASEAN Secretariat shall provide the
necessary technical support and assistance to the
ASEAN Insurance Regulators Meeting and other related
ASEAN bodies in their functions and responsibilities
under this Protocol.

Article 15
Final Provisions
1. This Protocol shall be deposited with the
Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish
a certified copy thereof to each Contracting Party.
2. This Protocol shall form an integral part of the
Agreement.
3. This Protocol is subject to ratification or
acceptance by the Contracting Parties. The Instrument
of Ratification or Acceptance shall be deposited with

✓

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
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๒. สานักเลขาธิการอาเซียนจะต้องเสนอ
รายงานความคืบหน้าการดาเนินการตามพิธี
สารอย่ า งสม่ าเสมอ ต่ อ คณะกรรมการ
ประสานงานด้านการขนส่งที่ จัดตั้งขึ้นตามข้อ
บทที่ ๒๙.๒ ของความตกลง
๓. ส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นจะให้ ก าร
สนับสนุนทางเทคนิคและให้ความช่วยเหลือที่
จาเป็นสาหรับการประชุมหน่วยงานกากับดูแล
การประกั นภั ยอาเซีย น ตลอดจนหน่ว ยงาน
อื่น ๆ ของอาเซียนที่มีภารกิจความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวข้องภายใต้พิธีสารนี้
ข้อบทที่ ๑๕
ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ
บทบัญญัติสุดท้าย
๑. พิ ธี ส ารนี้ จ ะถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ กั บ
เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะจัดส่งสาเนาที่ได้ รั บ
การรับรองให้แก่ประเทศภาคีแต่ละฝ่ายโดย
ทันที
๒. พิธีสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตกลง
๓. พิ ธี ส ารนี้ ต้ อ งได้ รั บ การให้ สั ต ยาบั น
หรื อ การยอมรับ จากประเทศภาคี สั ต ยาบัน
สารหรือเอกสารยอมรับจะต้องเก็บรักษาไว้กับ
เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะแจ้งให้ประเทศภาคีแต่
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the Secretary-General of ASEAN who shall promptly
inform each Contracting Party of such deposit.
4. This Protocol shall enter into force upon the
deposit of Instruments of Ratification or Acceptance by
all Contracting Parties with the Secretary General of
ASEAN. Contracting Parties which are unable to comply
with the Protocol shall be granted a grace period of
two years from the date of signing of the Protocol to
work towards compliance.
5. Any amendment to the provisions of this
Protocol and its Annexes shall be effected by consent
of all the Contracting Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorised to sign by their respective Governments,
have signed Protocol 5 - ASEAN Scheme of Compulsory
Motor Vehicle Insurance.
DONE at Kuala Lumpur, Malaysia on the 8th day of
April 2001, in a single copy in the English language.

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ละประเทศทราบถึงการเก็บรักษาดังกล่าวโดย
ทันที
๔. พิธีสารนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อได้รับการ
มอบสัตยาบันสารหรือเอกสารยอมรับจากทุก
ประเทศภาคีแก่เลขาธิการอาเซียน ประเทศ
ภาคีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามพิธีสารได้ จะได้รบั
ระยะเวลาผ่อนผันเป็นเวลาสองปีนับจากวันลง
นามในพิธีสารเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
๕. การแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในบทบัญญัติ
ของพิ ธี ส าร และภาคผนวกนี้ จ ะต้ อ งโดยรั บ
ความยินยอมจากทุกประเทศภาคี

✓

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายซึ่ง
ได้รับมอบอานาจให้ลงนามในนามรัฐบาลของ
ประเทศตนได้ลงนามในพิธีสาร ๕ - โครงการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของอาเซียน
ลงนาม ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

