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RECALLING the ASEAN Framework 
Agreement on the Facilitation of Goods in 
Transit signed on 16 December 1998 in 
Hanoi, Viet Nam (hereinafter referred to as 
"the Agreement"); 

RECOGNISING that Articles 20 and 25 
thereof provide for the conclusion of 
implementing Protocols which shall form 
integral parts of the Agreement; 

NOW, WHEREFORE, the Contracting 
Parties have agreed as follows: 

✓  ระลึกถึง กรอบความตกลงอาเซียน 
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนที่ได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 
๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม (ต่อไปนี้เรียกว่า “ความ
ตกลง”) 

ยอมรับ ข้อบทที่ ๒๐ และ ๒๕ ของ
กรอบความตกลงฯ ที่ก าหนดให้มีพิธีสาร
ด าเนินงานตามความตกลงฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของความตกลงฯ 

ด้วยเหตุนี้ ภาคีคู่สัญญาจึงตกลงกัน
ดงันี ้

ไม่มีการก าหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ 
 
 

Article 1 
Definition 
For the purposes of this Protocol, 
(a) "Dangerous Goods", "Means of 

Transport" and "Transit Transport" shall have 
the meanings assigned to them in the 
Agreement. 

(b) "UN Model Regulations" means the 
United Nations Recommendations on the 
Transport of Dangerous Goods / Model 
Regulations. 

✓  ข้อบบทที่ ๑ 

บทนิยาม 

ด้วยความมุ่งประสงค์ของพิธีสารนี้: 
(ก) “สินคาอันตราย” “พาหนะในการ

ขนสง” “การขนสงผ่านแดน” มีความหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในความตกลง 

(ข) “ข้อก าหนดต้นแบบขององค์การ
สหประชาชาติ” หมายถึง ข้อแนะน าของ
องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการขนส่ง 
สินคาอันตราย และข้อก าหนดตนแบบ 

เป็นเพียงบทนิยามไม่มีการก าหนดพันธกรณี
ให้ภาคีปฏิบัติ 
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(c) "ADR" means the European 
Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road. 

(d) "Restructured ADR" means the 
restructured version of the European 
Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road, 
applicable from 1 July 2001. 

(e) "Transit Transport Operators" shall 
have the meaning assigned to it in Protocol 
3-Types and Quantity of Road Vehicles 
pursuant to the Agreement. 

(ค ) “ADR” ห ม า ย ถึ ง  ค ว า ม ตกล ง 
ว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่าง
ประเทศทางถนนของคณะกรรมมาธิการ
เศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ 

(ง ) “ADR ฉบับปรับปรุ ง” หมายถึ ง 
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย
ระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมมา- 
ธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ  
ฉบับปรับปรุ ง  ที่ มี การใ ช้ตั้ งแต่ วันที่  ๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(จ) “ผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน”  
มีความหมายตามที่ก าหนดในพิธีสาร ๓ 
ประเภท และปริมาณรถ ตามความตกลงฯ 

 
Article 2 
Scope of Application 
Pursuant to Article 20 of the Agreement, 

the Contracting Parties hereby agree to 
apply the provisions of this Protocol to the 
movement of dangerous goods in transit 
transport on designated road (or inter-state 
highway) transit transport routes as specified 
in Protocol 1 of the Agreement. 

✓  ข้อบทที่ ๒  
ขอบเขตการบังคับใช้ 
ตามข้อบทที่  ๒๐ ของความตกลงฯ 

ภ า คี คู่ สั ญ ญ า ต ก ล งกั น ที่ จ ะ บั ง คั บ ใ ช้
บทบัญญัติของพิธีสารฉบับนี้ในการขนส่ง
สินค้ าอันตรายผ่ านแดนบนถนน (หรื อ 
ทางหลวงระหว่างประเทศ) อันเป็นเสนทาง
ขนส่งผ่านแดนตามที่ก าหนดไวในพิธีสาร ๑ 
ของความตกลงฯ  

เป็นการอ้างถึงข้อบทที่ภาคีได้ยอมรับตามความตกลง
เพื่อก าหนดสิทธิหน้าที่ให้ภาคีปฏิบัติตามพิธีสาร  
ซ่ึงประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
สินค้าอันตราย โดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ถือเป็นกฎหมายหลักในการก าหนด
กลไก/ผู้มีอ านาจในการออกกฎหมายภายในที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามพิธีสาร โดยมาตรา ๗ 
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม 
พรบ. และให้อ านาจก าหนดกิจการเพื่อปฏิบัติการตาม 
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พรบ. ในส่วนที่ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
กระทรวง ซ่ึงต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวง และ
ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหลายฉบับ 
อาทิ  
• กระทรวงคมนาคม กฎกระทรวงว่าด้วยความ

ปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๘  และมีประกาศกรมการขนส่ง
ทางบกที่ออกตามความในกฎกระทรวง 
ก าหนดเรื่องที่เป็นสาระส าคัญสอดรับกับการ
ด าเนินงานตามพิธีสาร อาทิ  

- เร่ือง รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นหรือ

ที่ใช้ส าหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการ 
ขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง และ
การบรรทุก พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจ า
รถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เรื่อง การจัดท าและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ 
ที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- เรื่อง ข้อยกเว้นส าหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
ในลักษณะหรื อปริมาณที่ อาจก่อ ให้ เกิด
อันตรายน้อย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ซ่ึงประกาศดังกล่าววางข้อก าหนดเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายส าหรับรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่ งของในประเภทการขนส่ง 
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ไม่ประจ าทางและการขนส่งส่วนบุคคลที่น าไปใช้ใน
ก า ร ข น ส่ ง วั ต ถุ อั น ต ร า ยที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุญาต
ประกอบการขนส่งและผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ชนิดที่ ๔ ต้องปฏิบัติ โดยบังคับใช้กับทั้งการขนส่ง
ภายในประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศ 

Article 3 
Classification 
Dangerous goods shall be divided into 

the following classes/divisions: 
Class 1: Explosives 
Class 2:  

Division 2.1 : Flammable gases 
Division 2.2 : Non-flammable, non-

toxic gases 
Division 2.3 : Toxic gases 

Class 3: Flammable liquids and liquid 
desensitized explosives 

Class 4:  
Division 4.1 : Flammable solids, self-

reactive substances and solid desensitized 
explosives 

Division 4.2 : Substances liable to 
spontaneous combustion 

✓  ข้อบทที่ ๓ 

ประเภทของสินคาอันตราย 

สินคาอันตรายแบ่งประเภท/หมวดหมู 
ดงัต่อไปนี ้

ประเภท ๑: วัตถุระเบิด 

ประเภท ๒:  

หมวด ๒.๑ กาซไวไฟ  
หมวด ๒.๒ ก าซไม่ ไวไฟ และ 

ไม่เป็นพิษ  
หมวด ๒.๓ กาซพิษ  

ประเภท ๓: ของเหลวไวไฟ และวัตถุ
ระ เบิดชนิด เหลวซึ่ งถู กลดความ ไ ว ใน 
การระเบิด  

ประเภท ๔:  
หมวด ๔.๑ ของแข็งไวไฟ สารที่

ท าปฏิกิริยาด้วยตัวเอง และวัตถุระเบิดชนิด
ของแขง็ซึง่ถูกลดความไวในการระเบิด  

หมวด ๔.๒ สารที่มีความเสี่ยง 
ตอการลุกไหมได้เอง 

ประเทศไทยมีประกาศกรมการขนสง 
ทางบก เรื่อง ก าหนดประเภท หรือชนิดและ
ลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถ 
ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ ๔ พ.ศ. 
๒๕๕๓  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๙๕ (๔) แห่ง พรบ.การขนสงทางบก พ.ศ. 
๒ ๕ ๒ ๒  ซึ่ ง แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ด ย  พ ร บ . 
การขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕  
โดยข้อ ๓ ได้ก าหนดหมวดหมู่ของวัตถุ
อันตราย ๙ ประเภท สอดคล้องกับข้อบทนี้ 
และในวรรคท้ายได้ก าหนดให้รายช่ือวัตถุ
อันตรายหรือเกณฑการพิจารณาความเป็น
อันตรายใหเป็นไปตามเอกสารค าแนะน าของ
สหประชาชาติว่าด้วยการขนสงสินค้าอันตราย
( UN Recommendations on the 
Transport of Dangerous Goods) ห รื อ 
ข้อก าหนดการขนสงสินค้าอันตรายทางถนน
ของประเทศไทย เล่มที่ ๒ (Thai Provision 
Volume 2 ; TP2) หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม
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Division 4.3 : Substances which in 
contact with water emit flammable gases 

Class 5:  
Division 5.1 : Oxidizing substances 
Division 5.2 : Organic peroxides 

Class 6:  
Division 6.1 : Toxic substances 
Division 6.2 : Infectious substances 

Class 7: Radioactive material 
Class 8: Corrosive substances 
Class 9: Miscellaneous substances and 

articles 
Assignment of dangerous goods to the 
above classes/divisions shall be made in 
accordance with Part 2 of the UN Model 
Regulations or of the Restructured ADR. 

หมวด ๔.๓ สารที่สัมผัสกับน้ า 
แลวท าให้เกิดก๊าซไวไฟ  

ประเภท ๕  
หมวด ๕.๑ สารออกซิไดส  

หมวด ๕.๒ สารอินทรียเปอรออก
ไซด 

ประเภท ๖  
หมวด ๖.๑ สารพษิ  
หมวด ๖.๒ สารติดเชื้อ 

ประเภท ๗ วัสดุกัมมันตรังสี 
ประเภท ๘ สารกัดกรอน  
ประเภท ๙ วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด  

การก าหนดประเภท/หมวดของสินค า
อันตรายข้างต้นใหเป็นไปตามสวนที่ ๒ ของ
ข้ อ ก า ห น ด ต น แ บ บ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ หรือ ADR ฉบับปรับปรุง 

ประชาคมยุ โรปว่ าด้ วยการขนส่ งสินค้ า
อันตรายข้ ามแดนทางถนน (European 
Agreement Concerning the 
International Carriage of Dangerous 
Goods by Road : ADR)  
 
 

Article 4 
Adoption of the UN Model 

Regulations, ADR and the Restructured 
ADR 

For the purposes of the implementation 
of this Protocol, the Contracting Parties 
hereby agree to adopt the provisions of the 

✓  ข้อบทที่ ๔ 

การปรับใชข้อก าหนดตนแบบของ
องคการสหประชาชาติ ADR และ ADR 
ฉบับปรับปรุง 

เพื่อวัตถุประสงคในการด าเนินการตาม
พิธีสารภาคีคู สัญญาตกลงที่ จะปรับใช
บทบัญญัติของข้อก าหนดต นแบบของ

ข้อบทนี้ก าหนดหน้าที่ให้ภาคีรับข้อแนะน า
สหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย
มาใช้ในการควบคุมการขนส่งสินค้าอันตราย 
ซึ่ ง ภ า คี จ ะ ต้ อ ง ป รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม า ย
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับแม่แบบ 
การก ากับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายที่
อ ง ค์ ก า ร ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ไ ด้ แ น ะ น า ไ ว้   
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UN Model Regulations, ADR and the 
Restructured ADR, in particular relating to 
the following: 

(i) detailed classes and divisions of 
dangerous goods; 

(ii) packaging and labeling of dangerous 
goods; 

(iii) vehicle marking and method of 
packaging; 

(iv) transport document and declaration; 
(v) training; and 
(vi) precautions against Fire and/or 

Explosions. 

องค์การสหประชาชาติ ADR และ ADR ฉบับ
ปรับปรุง โดยเฉพาะในเรื่องตอ่ไปนี ้

๑. ประเภทและหมวดของสินค้า
อันตราย 

๒. บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก
ส าหรับสินค้าอันตราย 

๓. การท าเครื่องหมายบนรถและ 
หีบห่อ 

๔. ระบบเอกสารการขนส่ งและ 
การส าแดง 

๕. การฝึกอบรม 

๖. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเกิดเพลิง
ไหม้และ/หรือการระเบิด 

โดยประเทศไทยสามารถด าเนินการได้ตาม
กฎหมายที่มีอยู่ อาทิ ตามประกาศกรมการ
ขนส่งทางบก เรื่อง รายช่ือวัตถุอันตราย พ.ศ. 
๒๕๕๙ ข้อ ๑ ระบุให้ข้อก าหนดการขนส่ง
สินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย 
หมายถึง ข้อก าหนดตามความตกลงว่าด้วย
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทาง
ถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่ง
สหประชาชาติ(European Agreement Concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road (ADR)) ฉบับแปลปี ค.ศ. ๒๐๑๑ 

Article 5 
Permit 
1. Transit transport of any goods which 

falls within any category or classification as 
stated in Article 3 and the provisions of 
Article 4 herein shall not be carried out by 
any transit transport operators unless a 
permit for such purpose has been issued by 
the relevant authorities of the Contracting 

✓  ข้อบทที่ ๕ 

ใบอนุญาต 

๑. ห้ามผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่าน
แดนท าการขนส่งสินค้าประเภทหรือหมวด 
ที่ระบุในข้อบทที่  ๓ หรือบทบัญญัติของ 
ขอบทที่ ๔ ของพิธีสารนี้เว้นแต่ได้มีการออก
ใบอนุญาตเพื่อท าการขนสงสินค้าดังกล่าว
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวของของภาคีคู่สัญญา
ฝ่ายที่ถูกผ่านแดน 

เป็นการก าหนดหน้าที่ให้ภาคีปฏิบัติเป็นการ
ทั่วไปทางบริหารซึ่งประเทศไทยสามารถท าได้
ตามกฎหมายที่มีอยู่ 
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Parties across whose territory the transit 
transport passes. 

2. Application for the said permit shall be 
made to the National Transit Transport 
Coordinating Committee of the relevant 
Contracting Party. 

3. When an application is made to the 
National Transit Transport Coordinating 
Committee of the relevant Contracting Parry, 
that National Transit Transport Coordinating 
Committee shall liaise with the National 
Transit Transport Coordinating Committee of 
the Contracting Party across whose territory 
the transit transport passes. 

4. Any permit if not drawn up in English 
shall be accompanied by a certified 
translation in English issued by the relevant 
competent authority. 

5. For the avoidance of doubt, the 
National Transit Transport Coordinating 
Committees shall not be deemed to be the 
approving authority of the said permit but 
merely to facilitate and provide liaison 

๒. การขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ใหขอ
ต่อคณะกรรมการประสานการขนส่งผ่าน
แดนแห่งชาติของภาคีคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยว 
ของ 

๓ .  เ มื่ อ ไ ด้ รั บ ค า ข อ ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้
คณะกรรมการประสานการขนสงผ่านแดน
แห่งชาติของภาคีคู สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวของ
ประสานกับคณะกรรมการประสานการขน
ส่งผ่านแดนแห่งชาติของภาคีคูสัญญาฝ่ายที่
ถูกผ่านแดน 

๔. ใบอนุญาตใด ๆ ซึ่งไม่ได้ท าขึ้นเป็น
ภาษาอังกฤษ ใหแนบค าแปลภาษาอังกฤษ
ซึ่งต้องรับรองโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ 

๕ .  เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม สั บ ส น
คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดน
แห่งชาติไม่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ 
หนาที่พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตดังกล่าว 
แต่ มี หน้ า ที่ อ า น วยความสะดวกและ
ประสานงานระหว่างผู้ขอรับใบอนุญาต และ
หน่วยงานผู้มีอ านาจอนุมัติ  
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between the applicant and the relevant 
approving authority. 

Article 6 
Institutional Arrangements 
1. The ASEAN Senior Transport Officials 

Meeting shall be the responsible body for 
the monitoring, review, coordination and 
supervision of all aspects relating to the 
effective implementation of this Protocol. 

2. The ASEAN Senior Transport Officials 
Meeting 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 the ASEAN Senior Transport 
Officials Meeting in its functions and 
responsibilities under this Protocol. 

✓  ข้อบทที่ ๖  
กลไกด าเนินการ 
๑. ให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน

การขนส่งอาเซียนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน และ
ก ากับดูแลเพื่อให้การด าเนินการตามพิธีสาร
นีเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
การขนส่งอาเซียนจัดท ารายงานความ
คืบหน้าการด าเนินงานตามพิธีสาร และ
รายงานต่อคณะกรรมการประสานการขนส่ง
เป็นประจ าโดยผ่านทางส านักเลขาธิการ
อาเซียนเพื่อด าเนินการตอไป  

๓. ส านักเลขาธิการอาเซียนจะต้องให้
การสนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน
เกี่ยวกับภารกิจท่ีต้องด าเนินการตามพิธีสาร  

เป็นการก าหนดกลไก/หน่วยงานก ากับดูแล
การด าเนินงานตามพิธีสาร ไม่มีการก าหนด
พันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ 
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Article 7 
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 and 
form an integral part of the ASEAN 
Framework Agreement on the Facilitation of 
Goods in Transit signed on 16 December 
1998 in Hanoi, Viet Nam and, as between the 
Contracting Parties to this Protocol, the 
Agreement and this Protocol shall be ready 
and interpreted together as one single 
instrument 

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 

✓  ข้อบทที่ ๗ 
บทบัญญัติสุดท้าย 
๑. ให้ เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ เก็บ

รักษาพิธีสารซึ่งจะต้องส่งมอบส าเนาที่ได้
รับรองแก่ภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายโดยทันที 

๒.  พิธีสารฉบับนี้ เป็นส่วนเพิ่ม เติม 
และสวนหนึ่งของกรอบความตกลงอาเซียน
ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค าผ่านแดน ซึ่ งลงนามเมื่อวันที่  ๑๖ 
ธันวาคม พ.ศ .  ๒๕๔๑ ณ กรุ งฮานอย 
ประเทศเวียดนาม และระหว่างภาคีคูสัญญา
ตามพิธีสารนี้ การใช การตีความ ความตกลง
และพิธีสารใหถือเป็นตราสารฉบับเดียวกัน 

๓. พิธีสารต้องได้รับการให้สัตยาบัน 
หรือการยอมรับจากภาคีคู่สัญญา สัตยาบัน
สารหรือตราสารยอมรับจะต้องเก็บรักษาไว้
กับเลขาธิการอาเซียนซึ่งจะแจ้งให้ภาคี
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายทราบถึงการได้รับเอกสาร
ดังกล่าวโดยทันที 

๔ .  พิ ธี ส า ร จ ะ มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ เ มื่ อ
เลขาธิการอาเซียนได้รับสัตยาบันสารหรือ
ตราสารยอมรับจากทุกภาคีคู่สัญญา 

เป็นการก าหนดสถานะของพิธีสาร  ผู้เก็บ
รักษา และการแก้ไขเพิ่มเติมพิธีสาร  ไม่มีการ
ก าหนดพันธกรณีให้ภาคีปฏิบัติ 
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Ratification or Acceptance by all Contracting 
Parties with the Secretary General of ASEAN. 

5. Any amendment to the Provisions of 
this Protocol shall be effected by consent of 
all the Contracting Parties. 

6. References in this Protocol to the UN 
Model Regulations, ADR and the 
Restructured ADR shall be to the versions of 
these instruments in existence as of the date 
of signature of this Protocol. The 
applicability of future revisions or 
amendments to the UN Model Regulations, 
ADR and the Restructured ADR shall be 
effected by consent of all the Contracting 
Parties 

๕. การแก้ไขพิธีสารฯ และภาคผนวก
แนบท้ายต้องได้รับการยินยอมจากทุกภาคี
คู่สัญญา 

๖. การอ้างถึงในพิธีสารนี้ เกี่ยวกับ
ข้อก าหนดต้นแบบของสหประชาชาติ ADR 
และ ADR ฉบับปรับปรุง ให้ยึดถือเนื้อหา ณ 
วันที่ลงนามพิธีสาร การบังคับใช้การแก้ไข 
ในอนาคต หรือการแก้ไขตามข้อก าหนด
ต้นแบบของสหประชาชาติ ADR และ ADR 
ฉบับปรับปรุงจะต้องได้รับความยินยอม 
จากภาคีคู่สัญญาทุกฝ่าย 

 
 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, 
being duly authorized to sign by their 
respective Governments, have signed 
Protocol 9 – Dangerous Goods to implement 
the ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Goods in Transit. 

✓  เพื่ อ เป็นพยานแก การนี้  ผู้ ล งนาม 
ข้างท้ายซึ่งได้รับมอบอ านาจให้ลงนามใน
นามรัฐบาลของประเทศของตน ได้ลงนาม 
ในพิธีสารฉบับที่ ๙ - สินค้าอันตราย เพื่อ
ปฏิบัติตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วย
การอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ผ่านแดน 
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DONE at Jakarta, Indonesia on the 20th 
day of September 2002, in a single copy in 
the English language 

ลงนาม ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย วันที่ ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒ 
เป็นฉบับภาษาอังกฤษ 

 


