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ไม่แก้
กฎหมาย

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 1 9 , 2 2 and, 2 5
thereof provide for the conclusion of
implementing Protocols which shall form
integral parts of the Agreement;
RECALLING further the Ha Noi Plan of Action
which was adopted by the Heads of
State/Government of ASEAN at the Sixth ASEAN
Summit in Ha Noi, Viet Nam on 15-16 December
1998 stipulates to operationalise the Agreement
by the year 2000:
DESIRING to encourage and facilitate interstate and transit transport operations among the
Contracting Parties;
REITERATING that the conclusion of this
Protocol shall provide for the efficient and
effective arrangement for transit trade among
the Contracting Parties;

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

ระลึ ก ถึ ง กรอบความตกลงอาเซี ยนว่าด้วย ไม่มีการกาหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ
การอานวยความสะดวกในการขนส่ งสิน ค้ า ผ่ า น
แดนที่ได้มีการลงนามเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๔๑ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (ต่อไปนี้
เรียกว่า “ความตกลง”)
ยอมรั บ ข้ อ บทที่ ๑๙, ๒๒ และ ๒๕ ของ
กรอบความตกลงฯ ที่ ก าหนดให้ มี พิ ธี ส า ร
ดาเนินงานตามความตกลงฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ความตกลงฯ
ระลึ ก ถึ ง แผนปฏิ บั ติก ารฮานอยซึ่ งประมุข
แห่งรัฐ/รัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนมีมติรับรอง
ในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ ๖ ที่
กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยกาหนดให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ปรารถนาที่จะ สนับสนุนและอานวยความ
สะดวกในการดาเนินการขนส่งระหว่า งประเทศ
และระหว่างประเทศภาคี
เน้นยาถึง ข้อสรุปของพิธีสารทีจ่ ะจัดให้มีการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสาหรับ
การขนส่งทางการค้าระหว่างประเทศภาคี
ด้วยเหตุนี้ ภาคีคู่สัญญาจึงตกลงกันดังนี้
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NOW, WHEREFORE, the Contracting Parties
have agreed as follows
Article 1
Definitions
1. For the purpose of this Protocol:
a) "Goods" mean:
- any plant, plant product or any other
object or material capable of harbouring or
spreading plant pests;
- any animal, including aquatic animal,
animal product or any other object or material
capable of harbouring or spreading animal
diseases and zoonoses; and
- foods, beverages and feedstuffs
capable of containing additives, contaminants,
toxins or disease-causing organisms harmful to
human or animal life or health,
other than those goods which are
prohibited or restricted for movement in the
territories of a Contracting Party as specified
under any of the other Protocols of the ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit.
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ข้อบทที่ ๑
บทนิ ย ามไม่ มี ก ารก าหนดพั น ธกรณี
บทนิยาม
ให้ภาคีปฏิบัติ
๑. ด้วยความมุ่งประสงค์ของพิธีสารนี้:
ก) "สินค้า" หมายถึง:
- พืช ผลิตภัณฑ์จากพืช หรือ วัตถุ หรือ วัสดุ
อื่นใดที่มีคุณสมบัติในการเก็บกักหรือแพร่กระจาย
ศัตรูพืช
- สัตว์ รวมถึงสัตว์น้า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือ
วัตถุ หรือ วัสดุอื่นใดที่มีคุณสมบัติ ในการเก็บกัก
หรือแพร่กระจายโรคของสัตว์ และโรคจากสัตว์สู่
คน
- อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์ที่มีสาร
ปนเปื้ อ น สารปรุงแต่ง สารพิ ษ หรื อ สิ่ งมี ชีวิตที่
ก่อใหเกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพ
ของมนุษย์หรือสัตว์
ที่นอกเหนือจากสินค้าที่ถูกห้าม หรือ จากัด
สาหรับการเคลื่อนย้ายในอาณาเขตของประเทศ
ภาคี ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นพิ ธี ส ารอื่ น ของกรอบความ
ตกลงอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการอ านวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
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b) "Sanitary and Phytosanitary measures"
mean any measures applied:
- to protect animal or plant life or
health within the territory of the Contracting
Party from risks arising from the entry,
establishment or spread of pests, diseases,
disease-carrying organisms or disease causing
organisms;
- to protect human or animal life or
health within the territory of the Contracting
Party from risks arising from additives,
contaminants, toxins or disease-causing
organisms in foods, beverages or feedstuffs;
- to protect human life or health within
the territory of the Contracting Party from risks
arising from diseases carried by animals, plants
or products thereof, or from the entry,
establishment or spread of pests; or
- to prevent or limit other damage
within the territory of the Contracting Party from
the entry, establishment or spread of pests.
Sanitary or phytosanitary measures include all
relevant laws, decrees, regulations,

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
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รายละเอียด
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ข) "มาตรการด้ า นสุ ข อนามั ยพื ช" หมายถึง
บรรดามาตรการใด ๆ ที่ใช้:
- เพื่อปกป้องชีวิตหรือ สุขภาพของสัตวหรือ
พืชภายในอาณาเขตของประเทศภาคี จากความ
เสี่ยงที่เกิดจากการเขามาการเกิดขึ้น หรือการแพร
ระบาดของศัตรูพืช เชื้อโรค สิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะ
ของโรค หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อใหเกิดโรค
- เพื่อปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์หรือ
สัตว์ภายในอาณาเขตของประเทศภาคี จากความ
เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการใชสารปรุ ง แต่ ง สิ่ งปนเปื้ อ น
สารพิ ษ หรื อ สิ่ งมี ชีวิ ต ที่ ก่ อ ใหเกิ ด โรคในอาหาร
เครื่องดื่ม หรืออาหารสัตว
- เพื่ อ ปกป้ อ งชี วิ ต หรื อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์
ภายในอาณาเขตของประเทศภาคี จากความเสี่ยง
ที่เกิดจากเชื้อโรคที่มีในสัตว์ พืช หรือผลิต ภัณฑ์
จากสิ่งเหลานั้นที่เป็นพาหะ หรือจากการเข้ามา
เกิดขึ้น หรือการแพรระบาดของศัตรูพืช หรือ
- เพื่อปองกันหรือจากัดความเสียหายอื่น ๆ
ภายในอาณาเขตของประเทศภาคีที่เกิดจากการ
เขามาการเกิดขึ้น หรือการแพรระบาดของศัตรูพืช
มาตรการด้านสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืชรวมถึง
กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขั้ น ตอนต่ า ง ๆ รวมถึ ง เกณฑ์

หมายเหตุ
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requirements and procedures including, inter
alia, end product criteria; processes and
production methods; testing, inspection,
certification and approval procedures;
quarantine treatments including relevant
requirements associated with the transport of
animals or plants, or with the materials
necessary for their survival during transport;
provisions on relevant statistical methods,
sampling procedures and methods of risk
assessment; and packaging and labeling
requirements directly related to
food safety.
Article 2
Scope of Application
1. The provisions of this Protocol apply to
the transit of goods in the territories of the
Contracting Parties, particularly where transit
among ASEAN Member States which are parties
to this Protocol is involved.
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ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย กระบวนการและวิธีการผลิต
การทดสอบ ตรวจสอบ ขั้นตอนการอนุมัติรับรอง
การรักษา กักกัน รวมถึงข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งสัตว์หรือพืช หรือวัสดุที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตระหว่างขนส่ง ตลอดจนข้อกาหนดวิธีการ
ทางสถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ขั้ น ตอนการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
และวิธีการประเมินความเสี่ยง รวมถึงข้อกาหนด
ด้านบรรจุภัณฑ์และฉลากที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ความปลอดภัยของอาหาร

✓

ข้อบทที่ ๒
เป็ น การก าหนดขอบเขตการบั ง คั บ
ขอบเขตการบังคับใช้
ใช้ พิ ธี ส ารฯ ซึ่ ง ประเทศไทยสามารถ
๑. บทบัญญัติของพิธีสารนี้มีผลใช้บังคับกับ ดาเนินการได้ตามกฎหมายที่มีอยู่
การขนส่งสินค้าภายในอาณาเขตของประเทศภาคี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการขนส่งระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นภาคีของพิธีสารนี้
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Article 3
Obligations
1. Pursuant to Article 19 of the Agreement,
the Contracting Parties hereby agree that the
laws, regulations, and procedures for the transit
of goods in their respective territories shall be
listed in the Annex to this Protocol In the
enforcement of their SPS measures, the
Contracting Parties agree to be guided, where
possible, by relevant standards, guidelines and
recommendations developed by international
and regional organizations such as the Codex
Alimentarius Commission, the International
Office of Epizootics, the International Plant
Protection Convention (IPPC) and ASEAN.
2 The Contracting Parties hereby agree to
ensure that their national sanitary and
phytosanitary laws, regulations and procedures
for the transit of goods in their respective
territories are readily available to any interested
Party. The list of national sanitary and
phytosanitary laws, regulations and procedures
of Contracting Parties governing the transit of
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ข้อบทที่ 3
ข้อผูกพัน
๑. ตามข้ อ บทที่ ๑๙ ของความตกลงฯ
ประเทศภาคี ต กลงกั น ว่ า รายการกฎหมาย
กฎระเบียบ และขั้นตอนการขนส่งสินค้า ภายใน
อาณาเขตของประเทศภาคี จ ะต้ อ งระบุ ไ ว้ ใ น
ภาคผนวกของพิ ธี ส ารนี้ ส าหรั บ การบั ง คั บ ใช้
มาตรการ SPS ในประเทศของตน อีกทั้งประเทศ
ภาคีตกลงกันที่จะยอมรับแนวทางและข้อแนะนา
ที่เป็นไปได้ และได้ม าตรฐานขององค์กรระหว่ า ง
ประเทศ และภูมิภาค อาทิ คณะกรรมการว่าด้วย
อ า ห า ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ (the Codex
Alimentarius Commission) องค์การโรคระบาด
สัตว์ระหว่างประเทศ (the International Office
of Epizootics) ส านั ก งานเลขาธิ ก ารอนุ สั ญ ญา
ปกป้องพืชระหว่างประเทศ (the International
Plant Protection Convention (IPPC)) แ ล ะ
ประชาคมอาเซียน
๒. ประเทศภาคี ตกลงกันที่จะตรวจสอบให้
แน่ ใ จว่ า มี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย และ
สุขอนามัยพืช รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอน
การขนส่ ง ภายในประเทศของตนพร้ อ มที่ จ ะใช้
ส าหรั บ ประเทศภาคี ที่ ส นใจ รายการกฎหมาย

เป็ น การก าหนดหน้ า ที่ ใ ห้ ภ าคี ต้ อ งจั ด ให้ มี
มาตรการทางกฎหมายที่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ดาเนินการตามพิธีสารซึ่งประเทศไทยสามารถ
ด า เนิ น ก า รได้ ต า มก ฎหมา ยที่ มี อ ยู่ โ ดย
หน่วยงานผู้มีอานาจรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง อาทิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ
๑. พรบ.กักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบั บ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๑) ฉบั บ ล่ า สุ ด คื อ
พรบ.กั ก พื ช (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการประกาศ
ให้พืช ศัตรูพืช และพาหะเป็นสิ่งต้องห้าม
และแก้ไขหลักเกณฑ์การนาเข้ า หรือนา
ผ่ า นซึ่ ง สิ่ ง ต้ อ งห้ า ม สิ่ ง ก ากั ด และสิ่ ง ไม่
ต้องห้าม รวมทั้งเพิ่มเติมการควบคุมดูแล
พื ช ที่ ส่ ง อ อ ก ไป นอ ก ราชอ าณาจั ก ร
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน และอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขา
พืชระหว่างประเทศ โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัก ษาการ
ตาม พรบ.
๒. พรบ. โรคระบาดสั ต ว์ พ .ศ. ๒๕๕๘
มี บ ทบั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ รวมถึง
ให้ อ านาจพนักงานเจ้ าหน้าที่ ให้ สามารถ
ท างานในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองความ

(อย่างไม่เป็นทางการ) ๖
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พิธีสาร ๘ มาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
พันธกรณี
(ข้อและสาระสาคัญ)
particular goods in their respective territories as
established under Article 3 (1) is annexed to this
Protocol, which is an integral part of this
Protocol.
3. Each Contracting Party shall notify the
ASEAN Secretariat of any change to its national
sanitary and phytosanitary laws, regulations and
procedures in the Annex for dissemination by
the ASEAN Secretariat to all other Contracting
Parties.
4. The Contracting Parties further agree to
mutually consult with each other to establish
bilateral, multilateral or ASEAN sanitary and
phytosanitary arrangements and inspection
procedures to facilitate the transit of particular
goods via their territories where national
sanitary and phytosanitary laws, regulations and
procedures on the transit of such particular
goods in their respective territories have not yet
been established.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ข อ ง
กฎระเบี ย บ ขั้ น ตอนควบคุ ม การขนส่ ง สิ น ค้ า
ประชาชน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช ใน
เกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม พรบ.
อาณาเขตของประเทศภาคี ต ามที่ ก าหนดในข้ อ ๓. พรบ.การส่งออกไปนอกและการนาเข้ามา
บทที่ ๓ (๑) รวมเป็นส่วนหนึ่งของพิธสี ารนี้
ในราชอาณาจั ก รซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ น กฎหมายก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก าร
๓. ภาคี แ ต่ ล ะประเทศจะต้อ งแจ้ งให้ สานัก
น า เ ข้ า / ส่ ง อ อ ก ใ น ภ า พ ก ว้ า ง โ ด ย
เลขาธิ ก ารอาเซี ย นทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
สาระส าคั ญ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ย วกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนด้านสุขอนามัย
ประเภท ชนิด และปริมาณของสิน ค้ า ที่
และสุ ข อนามั ย พื ช ของตนในภาคผนวกเพื่ อ ให้
ต้ อ งห้ า มในการส่ ง ออกหรื อ การน าเข้ า
สานักเลขาธิการอาเซียนเผยแพร่ต่อประเทศภาคี
รวมถึงให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับ
ผู้ ที่ ฝ่ า ฝื น การปฏิ บั ติ ต าม พรบ. โดยให้
อื่น
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ แ ละ
๔. ประเทศภาคีตกลงที่จะหารือร่วมกันทั้งใน
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง เป็ น
รู ป แบบทวิ ภ าคี และพหุ ภ าคี หรื อ ในกรอบของ
ผู้รักษาการตาม พรบ.
อาเซี ย นเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มการด้ า นสุ ข อนามั ย ๔. พรบ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่ า ด้ ว ยการ
และสุ ข อนามั ย พื ช ขั้ น ตอนการตรวจสอบ การ
ควบคุมคุณภาพอาหาร โดยก าหนดให้มี
อาหารควบคุ ม เฉพาะ คุ ณ ภาพหรื อ
อ านวยความสะดวกในการขนส่ งสิ น ค้ า รวมถึ ง
มาตรฐานของอาหารควบคุมเฉพาะตาม
กฎหมาย ข้ อ ก าหนด ขั้ น ตอนการขนส่ ง ผ่ า น
ชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาหาร
อาณาเขตของประเทศภาคี ที่เกี่ยวกับสุขอนามัย
นั้ น ๆ ที่ ผ ลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ย น าเข้ า เพื่ อ
และสุขอนามัยพืชทีย่ ังไม่ได้จัดทาขึน้
จ าหน่ า ย หรื อ ที่ จ าหน่ า ย ตลอดจน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการผลิตเพื่อ
จ าหน่ า ย น าเข้ า เพื่ อจ าหน่ า ย หรื อ
จาหน่าย โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขรักษาการตาม พรบ.

(อย่างไม่เป็นทางการ) ๗
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(ข้อและสาระสาคัญ)

ไม่แก้
กฎหมาย

Article 4
Emergency Measures
Notwithstanding the obligations of the
Contracting Parties contained in this Protocol,
each Contracting Party may in the case of
disease and pest outbreaks, take and
implement appropriate emergency measures to
protect the life and health of persons, animals,
or plants in their territory, and the Contracting
Party implementing the measures shall
immediately notify relevant Contracting Parties
and the ASEAN Secretariat, of the particular
measures and the products covered.

✓

Article 5
Institutional Arrangements
1 The ASEAN Senior Officials Meeting of the
ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry
(SOM-AMAF) shall be the responsible body for
the monitoring, review, coordination and
supervision of all aspects relating to the
effective implementation of this Protocol.

✓

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ข้อบทที่ ๔
มาตรการเร่งด่วน
อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อกาหนดผูกพันประเทศ
ภาคีตามพิธีสารนี้ แต่ละประเทศภาคีสามารถที่จะ
ดาเนินมาตรการเร่งด่วนที่เหมาะสมในกรณีเกิด
การแพร่ ร ะบาดของโรค เพื่ อ ปกป้ อ งชี วิ ต และ
สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ สั ต ว์ หรื อ พื ช ในอาณาเขต
ประเทศของตน โดยตองแจ้ ง ให้ ป ระเทศภาคี ที่
เกี่ยวของและสานักเลขาธิการอาเซียนทราบถึงการ
ดาเนินมาตรการเร่งด่วน และสินค้าทีถ่ ูกจากัด

หมายเหตุ

เป็นการกาหนดให้ประเทศภาคีสามารถ
ใช้มาตรการที่น อกเหนือ ข้อผู กพั น ตาม
พิ ธี ส ารกรณี มี เ หตุ จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง
ประเทศไทยสามารถดาเนินการได้ตาม
กฎหมายที่มีอยู่ โดยหน่วยงานที่มีอานาจ
รั บ ผิ ด ชอบ อาทิ ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่ อ งชะลอการน าเข้ า หรื อ น าผ่ า น
ราชอาณาจั กรซึ่ง สัต ว์ปี ก หรื อซากสัตว์
จากสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากการระบาดของ
ไข้ ห วั ด นกสายพั น ธุ์ รุ น แรง H5N6 โดย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖
ประกอบมาตรา ๓๓ แห่ ง พรบ.โรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบทที่ ๕
เป็นการกาหนดกลไก/หน่วยงานกากับ
กลไกดาเนินการ
ดู แ ลการด าเนิ นงานตามพิ ธี ส ารฯ ไม่ มี
๑. ให้ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สของ การกาหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและ
ป่ า ไม้ (SOM-AMAF) เป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน และกากับ
ดูแลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพิธีสารนี้
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(อย่างไม่เป็นทางการ) ๘
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(ข้อและสาระสาคัญ)
2. The SOM-AMAF shall submit, through the
ASEAN Secretariat, regular reports of the
progress of implementation of this Protocol to
the Transit Transport Coordinating Board, for
further action.
3. The ASEAN Secretariat shall provide the
necessary technical support and assistance to
SOM-AMAF in its functions and responsibilities
under this Protocol.
Article 6
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 supplement the ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit signed on 16 December 1998 in
Ha Noi, Viet Nam and, as between the
Contracting Parties to this Protocol, the
Agreement and this Protocol shall be read and
interpreted together as one single instrument.

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)

หมายเหตุ

๒. ที่ ป ระชุ ม SOM-AMAF จะต้ อ งจั ด ท า
รายงานความคืบหน้าการดาเนินงานตามพิธีสาร
เสนอต่ อ คณะกรรมการประสานการขนส่ งผ่ า น
แดนอาเซียน โดยผ่านสานักเลขาธิการอาเซียน
๓. สานักเลขาธิการอาเซียนมีภารกิจในการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ทางเทคนิ ค
ที่จาเป็นแก่ ที่ประชุม SOM-AMAF ในการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามความรับผิดชอบภายใต้พิธีสารนี้
✓

ข้อบทที่ ๖
บทบัญญัติสุดท้าย
๑. ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้เก็บรักษาพิธี
สารซึ่ งจะต้ อ งส่ งมอบส าเนาที่ ไ ด้ รั บ รองแก่ ภ าคี
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายโดยทันที
๒. พิธีสารฉบับนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม ของกรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอานวยความสะดวก
ในการขนส่งสินคาผ่านแดนซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๖
ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ กรุ งฮานอย ประเทศ
เวียดนาม และระหว่างภาคีคู สัญญาตามพิธีสารนี้
การใช การตี ค วามความตกลงฯ และพิ ธี ส ารนี้
ใหถือเป็นตราสารฉบับเดียวกัน
๓. พิธีสารต้องได้รับการให้สัตยาบัน หรือการ
ยอมรั บ จากภาคี คู่ สั ญ ญา สั ต ยาบั น สารหรื อ

เป็ น การก าหนดสถานะของพิ ธี ส าร
ผู้ เ ก็ บ รั ก ษา และการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พิ ธี ส าร ไม่ มี ก ารก าหนดพั น ธกรณี
ให้ภาคีปฏิบัติ

(อย่างไม่เป็นทางการ) ๙
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(ข้อและสาระสาคัญ)
3. This Protocol is subject to ratification or
acceptance by the Contracting Parties. The
Instrument of Ratification or Acceptance shall
be deposited with 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.
5. Any amendment to the provision of this
Protocol shall be effected by consent of all the
Contracting Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
being duly authorized to sign by their respective
Governments, have signed this Protocol No. 8
on Sanitary and Phytosanitary Measures to
Implement the ASEAN Framework Agreement
on the Facilitation of Goods in Transit.
DONE at Phnom Penh on this 27th day of
October 2000 in a single copy in the English
language

ไม่แก้
กฎหมาย

แก้
กฎหมาย

รายละเอียด
(สาระสาคัญของกฎหมาย)
ตราสารยอมรับจะต้องเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ
อาเซียนซึ่งจะแจ้งให้ภาคีแต่ละฝ่ายทราบถึงการ
ได้รับตราสารดังกล่าวโดยทันที
๔. พิ ธี ส ารจะมี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ เลขาธิ ก าร
อาเซี ย นได้รั บสัต ยาบั น สารหรือ ตราสารยอมรับ
จากทุกภาคีคู่สัญญา
๕. การแก้ไขพิธีสารฯ ต้องได้รับการยินยอม
จากทุกประเทศภาคี

✓

เพื่ อ เป็ น พยานแกการนี้ ผู้ ล งนามข้ า งท้ า ย
ซึ่งได้รับมอบอานาจให้ลงนามในนามรัฐบาลของ
ประเทศของตน ได้ ล งนามในพิ ธี ส ารฉบั บ ที่ ๘
มาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช เพื่อ
ปฏิบัติ ตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการ
อานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ลงนาม ณ กรุ ง พนมเปญ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นฉบับภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

