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พิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๖ ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน 

พันธกรณี 
(ข้อและสาระสำคัญ) 

รายละเอียด 
(สาระสำคัญของกฎหมาย) 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

1. Member States who are WTO Members 
shall continue to extend their specific 
commitments under GATS to ASEAN Member 
States who are non-WTO members. 

๑ .  ร ั ฐ สม าช ิ กท ี ่ เ ป ็ น ส ม า ชิ ก 
องค์การการค้าโลกต้องขยายข้อผูกพัน
เฉพาะของตนภายใต้ความตกลงทั ่วไป 
ว่าด ้วยการค้าบร ิการให้แก ่ร ัฐสมาชิก
อาเซ ียนท ี ่ ไม ่ ได ้ เป ็นสมาช ิกองค ์การ 
การค้าโลก 

 พ ิ ธ ี ส า รน ี ้ ม ี ป ร ะ เทศสมาช ิ กอ า เ ซ ี ยน 
๗ ประ เทศย ื ่ นข ้ อ เสนอผ ูกพ ัน  ได ้ แก่   
บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และเว ียดนาม โดยประเทศไทยไม่ได ้ยื่น
ข้อเสนอผูกพันในพิธีสารดังกล่าว แต่การเข้า
เป ็นภาคีพ ิธ ีสารทำให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถเข ้าไปดำเนินบร ิการในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ยื่นข้อผูกพันทั้ง ๗ ประเทศ
ข้างต้นได้ 

2. Each Member State shall extend to all 
other Member States preferential treatment in 
air transport services as set forth in the 
Schedules of Specific Commitments annexed to 
this Protocol. 

๒. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องขยาย
การปฏิบัติเป็นพิเศษด้านการบริการขนส่ง
ทางอากาศที่ระบุในตารางข้อผูกพันเฉพาะ
ในภาคผนวกท้ายพิธีสารนี้ให้แก่รัฐสมาชิก
อาเซียนอื่น 

 

 

3. The Annex to this Protocol is the 
consolidated schedules of each Member State’s 
specific commitments which shall form an 
integral part of this Protocol. 

๓. ภาคผนวกแนบท ้ายพ ิธ ีสาร 
ฉบับนี ้เป็นการรวบรวมตารางข้อผูกพัน
เฉพาะสาขาของร ัฐสมาช ิกแต ่ละรั ฐ 
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารฉบับน้ี 

 

4. This Protocol and its Annex shall form an 
integral part of the ASEAN Framework 
Agreement on Services. 

๔. ให้พิธีสารฉบับนี้และภาคผนวก
ท ้ายพ ิธ ีสารเป ็นส ่วนหน ึ ่ งของกรอบ 
ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน 
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5. This Protocol shall enter into force on the 
sixtieth day after the deposit of the sixth 
Instrument of Ratification or Acceptance from 
ASEAN Member States with the Secretary-
General of ASEAN, and shall become effective 
only among the Member States that have 
ratified or accepted it. For each Member State 
ratifying or accepting the Protocol after the 
deposit of the sixth instrument of Ratification or 
Acceptance, the Protocol shall enter into force 
on the sixtieth day after the deposit by such 
Member States of its Instrument of Ratification 
or Acceptance. 

๕. ให้พิธีสารฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ใน ๖๐ วันภายหลังจากรัฐสมาชิกอาเซียน 
๖  ประ เทศได ้ ส ่ งมอบส ัตยาบ ันสาร 
หรือหนังสือยอมรับแก่เลขาธิการอาเซียน  
และจะม ีผลใช ้บ ั งค ับ เฉพาะร ัฐภาคี  
ท ี ่ ให ้ส ัตยาบ ัน สำหร ับแต ่ละร ัฐภาคี  
ที ่ให ้ส ัตยาบันหร ือการยอมร ับพิธ ีสาร 
หล ั งจากมีการส ่ งมอบส ัตยาบ ันสาร 
หรือการยอมรับ ๖ ประเทศแล้ว พิธีสาร 
ฉบับนี้จะม ีผลใช ้บ ังค ับก ับร ัฐภาคีนั้น 
ภายใน ๖๐ วันหลังจากได้ส่งมอบสัตยาบัน
สารหรือเอกสารการยอมรับ 

 

6. This Protocol shall be deposited with the 
Secretary-General of ASEAN who shall promptly 
furnish a certified copy thereof to each Member 
State. The Secretary-General of ASEAN shall also 
promptly furnish notifications of ratifications or 
acceptances made pursuant to paragraph 5 to 
each Member State. 

๖. ให ้เก ็บร ักษาพิธ ีสารนี ้ไว ้กับ
เลขาธิการอาเซ ียนซึ ่งจะจัดทำสำเนา 
ที่รับรองความถูกต้องส่งมอบแก่รัฐสมาชิก 
แต่ละรัฐทันที และให้เลขาธิการอาเซียน
แจ ้งการให ้ส ัตยาบ ันสารหร ือ เอกสาร 
ก า ร ย อ ม ร ั บ พ ิ ธ ี ส า ร ต า ม ว ร ร ค  ๕ 
ให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐทราบทันท ี

 

 


