
 

Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation 

พิธีสารแกไขความตกลงอาเซียนวาดวยความรวมมือดานพลังงาน 

พันธกรณี 

(ขอและสาระสําคัญ) 

รายละเอียด 

(สาระสําคัญของกฎหมาย) 
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

ARTICLE 1 

The first paragraph of the preamble to read as 

follows: 

“The Governments of Brunei Darussalam, the 

Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the 

Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of 

Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam, being 

members of the Association of South-East Asian 

Nations, which Association shall hereinafter referred to 

as ASEAN:” 

 

ขอ ๑  

ในวรรคแรกของสวนอารัมภบทใหแกไขดังตอไปน้ี 

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

มาเล เซีย  สาธารณรัฐฟลิปปนส  สาธารณรัฐสิ งคโปร  

ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ซึ่งตอไปจะเรียกวา อาเซียน  

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ARTICLE 2 

The following be inserted after ARTICLE 8 as a 

new ARTICLE 8A to the Agreement : 

“Accession of New Member(s) Any New 

Member(s) of ASEAN shall accede to this Agreement on 

terms and conditions which are consistent with the 

Agreement, and which have been agreed between the 

ขอ ๒  

ใหเพ่ิมขอ ๘ ก ตอจากขอ ๘ ของความตกลง ดังน้ี 

“การเขาเปนสมาชิกใหม  

สมาชิกใหมของอาเซียนจะตองปฏิบัติตามความตกลงน้ี

ในสวน ท่ี เ ก่ียว กับขอ กําหนดและเ ง่ือนไข ท่ีสอดคลอง 

กับความตกลง  และตาม ท่ี ได มีการตกลง กันระหว า ง 

สมาชิกใหมและสมาชิกเดิมของอาเซียน" 

 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

๑ 
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New Member(s) and the then existing Members of 

ASEAN.” 

ARTICLE 3 

Paragraphs 2,3 award 6 of ARTICLE 9 to read as 

follows: 

“2. The Instruments of ratification shall be 

deposit with the Secretary-General of ASEAN who shall 

promptly inform each ASEAN Member Country of such 

deposit.” 

“3. This Agreement shall enter into force on the 

thirtieth day after the deposit of the sixth Instrument of 

Ratification. For New Member(s) whose Instrument(s) of 

Accession is (are) deposited subsequent to the entry 

into force of this Agreement, it shall enter into force on 

the thirtieth day after the deposit of the instrument (s) 

of Accession.” 

“6. This Agreement shall be deposited with the 

Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish 

ขอ ๓  

ใหแกไขเพ่ิมเติมวรรค ๒, ๓ และ ๖ ของขอ ๙ ดังน้ี 

“๒. สัตยาบันสารจะตองสงมอบใหแกเลขาธิการ

อาเซียน ผูซึ่งจะไดแจงใหประเทศสมาชิกอาเซียนทราบทันที 

ถึงการสงมอบตราสารดังกลาว” 

“๓. ความตกลงน้ีจะมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด  

๓๐ วัน หลังจากท่ีไดมีการสงมอบสัตยาบันสารฉบับท่ี ๖ 

สําหรับสมาชิกใหม ท่ีไดมอบสัตยาบันสารภายหลังจาก 

วันท่ีความตกลงมีผลบังคับใช ความตกลงน้ีจะมีผลบังคับใช 

เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันหลังจากวันท่ีไดมอบสัตยาบันสาร” 

“ ขอ ๖ ความตกลงน้ีจะเก็บรักษาไวกับเลขาธิการ

อาเซียน ซึ่งจะสงสําเนาท่ีไดรับการรับรองใหประเทศสมาชิก

อาเซียนโดยเร็ว 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๒ 
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a certifies’ copy thereof to each ASEAN Member 

Country.” 

ARTICLE 4 

All other provisions of the Agreement not 

inconsistent herewith shall remain valid and binding 

and that these foregoing Amendments shall form an 

integral part of the Agreement.  

This Protocol shall come into force retroactive 

to the 15th of December 1995, upon signing by the 

seven Member Countries.  

This Protocol shall be deposited with the 

Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish 

a certified copy thereof ASEAN Member Country. 

 

ขอ ๔  

บทบัญญัติของความตกลงท่ีไมสอดคลองกับพิธีสารน้ี

ใหยังคงมีผลบังคับใชและมีผลผูกพัน และการแกไขเพ่ิมเติม

ตามพิธีสารน้ีจะถือเปนสวนหน่ึงของความตกลง  

เมื่ อไดมีการลงนามพิธีสารโดยประเทศสมาชิก 

๗ ประเทศ ใหพิธีสารน้ีเริ่มมีผลบังคับใชยอนหลังถึงวันท่ี 

๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘   

พิธีสารน้ีจะเก็บไวกับเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะสงสําเนา

ท่ีไดรับการรับรองใหประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเร็ว 

ไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 

๓ 

 


