
(ค ำแปลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร) 
พิธีสำรเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริกำรขนส่งทำงอำกำศ 

ภำยใต้กรอบควำมตกลงว่ำด้วยบริกำรของอำเซียน 
 
รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า
“อาเซียน” หรือ “รัฐสมาชิกท้ังหลาย” หรือเรียกแต่ละรัฐว่า “รัฐสมาชิก”) 
 
รับทรำบ กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ที ่ลงนามเมื ่อวันที ่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1995  (พ.ศ. 
2538) ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งแสวงหาการเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการระหว่างรัฐสมาชิกทั้งหลาย 
ขจัดข้อจ ากัดอย่างมีนัยส าคัญต่อด้านการค้าบริการระหว่างรัฐสมาชิกท้ังหลาย และเปิดเสรีด้านการค้าบริการ โดย
ขยายระดับและขอบเขตของการเปิดเสรีให้มากกว่าที่ได้ผูกพันโดยรัฐสมาชิกทั้งหลายภายใต้ความตกลงทั่วไปว่า
ด้วยการค้าบริการ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แกตส์”) ขององค์การการค้าโลก (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ดับเบิ้ลยูทีโอ”); 
 
รับทรำบ กรอบความตกลงส าหรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาส าคัญของอาเซียน ลงนามพร้อมแผนการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาส าคัญเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกรอบความตกลงส าหรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาส าคัญของ
อาเซียน ลงนามมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐ 
ซึ่งรวมการขนส่งทางอากาศ โดยมีมาตรการทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างที่จะรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในและการ
เชื่อมโยง รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการที่จะบรรลุการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน; 
 
รับทรำบ ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน ลงนาม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2012 (พ.ศ. 2555) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย
บุคลากรของอาเซียนที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนในภูมิภาค และเม่ือความตกลงมี
ผลใช้บังคับ ภาคผนวก 1 ของความตกลงจะแทนที่ข้อผูกพันที่จัดท าขึ้นภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน (AFAS) อันเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบที่ 4 (การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา) 
 
ตระหนักถึง เป้าหมายและกรอบเวลาของพิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่ง
ได้รับการรับรอง ในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.  2007    (พ.ศ. 
2550) ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ให้มีการเปิดเสรีด้านการค้าบริการผ่านทางการเจรจาเปิดเสรีรอบต่างๆ จนกระทั่ง
สิ้นสุดในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

 
ได้ บรรลุการเจรจารอบถัดมาซึ่งสอดคล้องตามข้อ 4 ของกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อยุติ
การจัดท าข้อผูกพันชุดทีส่ิบ; 
 
ปรำรถนำ ที่จะจัดท าเป็นตารางข้อผูกพันเฉพาะที่รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐสมาชิกจะต้อง 
ให้การปฏิบัติเป็นพิเศษแก่รัฐสมาชิกด้วยกันบนหลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง; 
    



จึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้: 
 

1.  ภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขาของรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ  
ตารางข้อผูกพันที่ใช้เป็นการทั่วไป และรายการยกเว้นการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของพิธีสารฉบับนี้ 

2.  ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขาของรัฐสมาชิก และรายการยกเว้นการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ
อนุเคราะห์ยิ่ง รัฐสมาชิกจะต้องให้การปฏิบัติเป็นพิเศษแก่รัฐสมาชิกด้วยกันในด้านการขนส่งทางอากาศ บนหลักการ
ประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง  

3.  ให้พิธีสารฉบับนี้และภาคผนวกท้ายพิธีสารเป็นส่วนที่หนึ่งของกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 

4.  ให้พิธีสารฉบับนี้ และข้อผูกพันซึ่งจัดท าขึ้นในภาคผนวกแนบท้ายพิธีสารมีผลใช้บังคับใน 60 (หกสิบ) วัน 
ภายหลังจากรัฐสมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ได้ส่งมอบหนังสือการให้สัตยาบันหรือการยอมรับต่อเลขาธิการ
อาเซียน และจะมีผลใช้บังคับเฉพาะรัฐภาคีที่ให้สัตยาบันหรือการยอมรับ ส าหรับแต่ละรัฐภาคีที่ ให้สัตยาบันหรือ
การยอมรับพิธีสาร หลังจากการส่งมอบหนังสือการให้สัตยาบันหรือการยอมรับจ านวน 7 ประเทศแล้ว  
พิธีสารจะมีผลใช้บังคับภายใน 60 วันหลังจากได้รับหนังสือการให้สัตยาบันหรือการยอมรับของรัฐภาคีดังกล่าว 

5.  ให้เก็บรักษาพิธีสารนี้ไว้กับเลขาธิการอาเซียน ซึ่ งจะจัดท าส าเนาที่รับรองความถูกต้องแล้วส่งให้แก่รัฐ
สมาชิกแต่ละรัฐทันที และให้เลขาธิการอาเซียนจัดส่งเรื่องการแจ้งการให้สัตยาบันหรือการยอมรับพิธีสารตาม
วรรค 4 ให้รัฐสมาชิกแต่ละรัฐทราบทันที 

 
เพื่อเป็นพยำนในกำรนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับมอบอ านาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนตามล าดับ ได้ลงนามใน
พิธีสารเพ่ืออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 10 ของบริการขนส่งทางอากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
 
ท ำ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่.......... เดือน ตุลาคม ในปี สองพันห้าร้อยหกสิบ เป็นต้นฉบับเดียวในภาษาอังกฤษ 
 

 

ส าหรับบรูไนดารุสซาลาม 

............................................. 

 

ส าหรับราชอาณาจักรกัมพูชา 

............................................. 

 

ส าหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 



............................................. 

ส าหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

............................................. 

 

ส าหรับมาเลเซีย 

............................................. 

 

ส าหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

............................................. 

 

ส าหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

............................................. 

 

ส าหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

............................................. 

 

ส าหรับราชอาณาจักรไทย 

............................................. 

 

ส าหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

............................................. 

 
 
 



 



ประเทศไทย – ตำรำงข้อผูกพันเฉพำะ 

ข้อผูกพัน ชุดที่ 10 ของกำรเปิดตลำดกำรค้ำบริกำร สำขำกำรขนส่งทำงอำกำศ ภำยใต้กรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำรของอำเซียน 

รูปแบบของการให้บริการ: 1) การให้บริการข้ามพรมแดน          2) การใช้บริการในต่างประเทศ        3) การจัดตั้งสถานประกอบการ         

สำขำ หรือ สำขำย่อย ข้อจ ำกัดด้ำนกำรเข้ำสู่ตลำด ข้อจ ำกัดด้ำนกำรปฏิบัติเยี่ยงคนชำติ ข้อผูกพันเพิ่มเติม 

บริการเติมน ้ามันอากาศยาน 

(CPC74220,74610,61300,62113,62271) 

การเติมน้ ามันเข้าอากาศยาน 

- การให้บริการเติมน้ ามันจากท่อแรงดันสูงไป
ยังอากาศยาน  

1) ไม่มีข้อจ ากัด 

2) ไม่มีข้อจ ากัด 

3) (เอ) ตามที่ระบุในข้อ 3.3 ของข้อผูกพันที่ใช้เป็นการ
ทั่วไป    

    (บี) เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตจะต้อง
เป็นผู้คัดเลือกผู้ด าเนินการประกอบธุรกิจ 

    (ซี ) สามารถประกอบธุรกิจได้ที่  ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เท่านั้น 

1) ไม่มีข้อจ ากัด 

2) ไม่มีข้อจ ากัด 

3) ไมม่ีข้อจ ากัด 

 

 

 


