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AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN UNIVERSITY NETWORK๑  

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 
(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ต้องแก้ไข)๒ 
หมายเหตุ 

ARTICLE I OBJECTIVES 
The AUN shall have the following objectives: 

1. Promote cooperation and solidarity 
among professionals, academicians, scientists, 
and scholars in the region; 

2. Develop academic and professional 
human resources in the region; and, 

3. Promote information dissemination 
including electronic networking of libraries, 
exchanges and sharing of appropriate information 
among the members of the academic 
community, policy makers, students and other 
relevant users 

✓  ข้อบทที่ ๑ วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 

(ต่อไปน้ีเรียกว่า “AUN”) คือ  
๑. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นปึกแผ่น

ระหว่างผู้ เช่ียวชาญ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์       
และนักศึกษาในภูมิภาค 

๒. เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาและทรัพยากรบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค และ 

๓. เพื่อส่งเสริมการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และ
การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมเพียงพอระหว่าง
สมาชิกประชาคมทางวิชาการ  ผู้ก าหนดนโยบาย 
นักศึกษา และผู้ใช้งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่องจาก          
เป็ นการก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ ของความตกลงฯ              
โดยยังไม่ได้มีการก าหนดรายละเอียดของพันธกรณี      
ทีส่มาชิกต้องปฏิบัติตาม 

วัตถุประสงค์
ของความตกลงนี้ สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ย         
แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ข อ ง
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งช า ติ  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒       
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖ – 
มาตรา ๙   

                                                           
๑ http://agreement.asean.org/media/download/20140422153405.pdf 
๒ ***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ, อรพรรณ แซ่เอี้ยว, บุคลากรส าหรับวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลฎหมายอาเซียน, ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ, ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๑.           
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ARTICLE II ADDITIONAL MEMBERS 
Academic institutions of any ASEAN member 

country may be admitted to the AUN upon 
submission of application for such membership 
to the Board of Trustees. 

✓  ข้อบทที ่๒ สมาชิกเสริม  
สถานบันทางวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ใด ๆ อาจได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน AUN ได้  ทั้งนี้   
เมื่อได้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกต่อคณะกรรมาธิการ 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

 

ARTICLE III CRITERIA FOR MEMBERSHIP 
The following shall be the basis for 

acceptance of membership of an academic 
institution: 

1. Recognition of its status as a centre of 
excellence in priority disciplines; 

2. Faculty strength; 
3. Experience in regional or international 

programmes; and, 
4. Existence of adequate laboratories, 

libraries, and other facilities. 

✓  ข้อบทที่ ๓ หลักเกณฑ์ส าหรับสมาชิกภาพ 
หลักเกณฑ์ในการยอมรับสมาชิกภาพของสถาบัน

ทางวิชาการมีดังต่อไปนี้  
๑. เป็นสถาบันที่มีสถานะเป็นที่ ยอมรับว่าเป็น

ศูนย์กลางของความเป็นเลิศในสาขาวิชาระดับบุริมภาพ 
๒. มีจุดเด่นหรือจุดแข็งของคณาจารย์ 
๓. มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาคหรือโครงการ     

ในระหว่างประเทศ และ 
๔. มีห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และมีสิ่งอ านวย     

ความสะดวกอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก

สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

 

ARTICLE IV WORK PROGRAMMES 
This Agreement shall encompass cooperative 

activities on the following: 

✓  ข้อบทที่ ๔ แผนการท างาน  
ความตกลงนี้ต้องรวมเอากิจกรรมความร่วมมือ       

ทั้งหลายในเรื่องต่อไปนี้ไว้ด้วยกัน กล่าวคือ 
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1. Establishment of the AUN; 
2. Student and faculty exchange 

programmes; 
3. Scholarship for study at ASEAN 

universities; 
4. Information networking among ASEAN 

universities; 
5. Collaborative research; and, 
6. Other projects that may be agreed upon 

by the AUN. 
These activities shall be formulated in 

consultation with Participating Universities. 

๑. การก่อตั้ง AUN 
๒. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ 
๓. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ของอาเซียน 
๔ . ก ารส ร้ า ง โค ร งข่ า ย ส ารส น เท ศ ระห ว่ า ง

มหาวิทยาลัยของอาเซียน 
๕. การค้นคว้าวิจัยร่วมกัน และ 
๖. แผนงานอื่น ๆ ท่ีจะได้ก าหนดขึ้นโดย AUN 
กิจกรรมเหล่านี้จะได้ก าหนดขึ้นโดยการปรกึษาหารอื

กันระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม  
กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก

สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

ARTICLE V COMMITMENTS OF MEMBERS 
To ensure effective collaboration among 

Participating Universities, the members shall 
endeavour to implement, as best as possible, 
the following measures: 

1. Waiver of tuition and matriculation fees 
for selected disciplines and specific number of 
scholars; 

2. Authorize the secondment/exchange of 

✓  ข้อ ๕ พันธสัญญาของสมาชิก 
สมาชิกต้องพยายามปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้

อ ย่ า งสุ ด ค วาม ส าม ารถ   ทั้ งนี้  เพื่ อท า ให้ มั่ น ใจ            
ถึงประสิทธิผลของความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ที่เข้าร่วม ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กล่าวคือ  

๑ . การละเว้นค่ า เล่ า เรียนและค่ าธรรม เนี ยม        
การสมัครเข้าเป็นนักศึกษาส าหรับสาขาวิชาที่ได้รับเลือก
และจ านวนของนักศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง  

๒. การอนุญ าตให้ สถาบันด้ านวิชาการยืมตั ว       
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faculty members/ experts to academic 
institutions where their services are required; 

3. Provide subsidy for the accommodation 
of scholars/faculty fellows; 

4. Secure admissions of exchange 
students/scholars; 

5. Assist students to enable them to 
participate in on-the-job training in private firms 
or companies; 

6. Facilitate the exchange of library 
materials and publications electronically or 
through traditional means; 

7. Authorize the cross-posting of 
researchers who are involved in joint research 
activities to optimize the use of laboratory 
facilities in the region; 

8. Use resources under the technical 
assistance programme to complement AUN 
funds; 

9. Allocate from the budget of the 
university such amounts as may be necessary to 

หรือแลกเปลี่ยนบุคลากรของคณาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญ 
๓ . ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง ก า ร เ งิ น ส า ห รั บ ให้            

ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและคณาจารย์ 
๔. ท าให้การรับเข้ามา ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์

แลกเปลี่ยนนั้น มีความมั่นคงปลอดภัย 
๖. การช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วม       

ในการฝึกอบรมอาชีพในบริษัทหรือธุรกิจของเอกชน 
๗. การอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน 

อุปกรณ์ ห้ อ งสมุ ด  และสิ่ งพิ มพ์ เผยแพร่ผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการแบบดั้งเดิม 

๘. ใช้ทรัพยากรภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคเพื่อสนับสนุนกองทนุของ AUN  

๙ .  จั ด ส ร ร งบ ป ระม าณ ข อ งม ห าวิ ท ย าลั ย         
เท่าที่จ าเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการระดับบุริมภาพ       
ของ AUN ตามที่ก าหนดขึ้นภายใต้ความตกลงนี ้ 

๑๐. ท าให้การสนับสนุนโครงการของ AUN โดย
ภาครัฐและภาคเอกชนนั้นมีความมั่นคง 

๑๑. การอนุญาตให้ผู้บริหารที่มีช่ือเสียง หรือสมาชิก
ของคณาจารย์ สามารถให้บริการความช่วยเหลือ         
ในส านักเลขานุการของ AUN หรือคณะกรรมาธิการได้  
ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งหรือคัดเลือก 
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support priority programmes of the AUN and as 
identified under this Agreement or supplemental 
implementing agreements; 

10. Secure the support of the public and 
private sectors for the AUN programmes; and, 

11. Authorize eminent administrators or 
faculty members to serve in the AUN Secretariat 
or the Board of Trustees when nominated/ 
elected. 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก
ประเทศไทยสามารถด าเนินมาตรการทางกฎหมาย     
และมาตรการทางบริหารได้ กล่าวคือ  

๑. พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
๒ ๕ ๔ ๒  ม า ต ร า  ๕  ที่ ก า ห น ด ให้  รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้  

๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ .ศ .  ๒ ๕ ๔ ๕  ม า ต ร า  ๔ ๐  ที่ ก า ห น ด ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ ในการส่งเสริม     
และก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่ อการศึกษา ส่งเสริม และ
ประสานงาน ... รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ฯลฯ  

๓. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘  

ข้ อ  ๒  ก าห น ด ให้ ส านั ก งาน ป ลั ด ก ระท รวง 
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์  การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนปฏิบั ติ  ด าเนินการเกี่ ยวกับกฎหมายว่าด้ วย
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การศึกษาแห่งชาติ  จัดท างบประมาณและบริหาร
ราชการประจ าทั่ วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) – (๑๒) 
ของข้อดังกล่าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ ๒ (๗) ส่งเสริม
สนับสนุนงานการศึกษา...และสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๒  (๙) 
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ    
และความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง  

ข้อ ๔ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ ๔ 
(๓) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากร
ทางการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส าหรับ
หน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(ข ) จั ด ท า น โย บ า ย  แ ผ น แ ล ะ แ น วท า ง            
ในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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หมายเหตุ 

(ค ) ให้ค าแนะน า ติดตามและประเมินผล      
การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตาม
แผน และแน วท างใน การพั ฒ น าครู  คณ าจารย์          
และบุคลากรทางการศึกษา 

(ง) ส่งเสริมการวิจัย  
(จ) พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝึกอบรม 
(ฉ) จัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนา 
(ช) ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายการพัฒนา

ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(ซ) ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหา     

ความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(ฌ) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เป็นการทดลอง    
น าร่องหรือการพัฒนา 

ข้อ ๔ (๕) ซึ่ งก าหนดให้  ส านักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  

(ก) ประสานงานด้านการต่างประเทศของกระทรวง
กับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

(ข ) จั ด ท า น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น ค ว าม ร่ ว ม มื อ           
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หมายเหตุ 

และงบประมาณด้านการต่างประเทศ 
(ค) จัดท าฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศ       

ที่เกี่ยวกับการศึกษา 
(จ) ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 
รวมทั้ งป ระสาน การระดมนั ก วิ ช าก าร เพื่ อ ร่ วม           
เป็ น ค ณ ะก รรม การด้ าน ต่ า ง  ๆ  ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ           
การด าเนินงานระหว่างประเทศ 

ข้ อ  ๔  (๘ )  ซึ่ ง ก า ห น ด ให้  ส านั ก น โย บ าย              
และยุทธศาสตร์ มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

(ก) จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์  เป้ าหมาย       
การให้ บ ริการ ก าหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ         
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ร ว ม ทั้ ง จั ด ท า น โย บ า ย  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร              
และงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง 

(ข ) ศึ กษา วิ เคราะห์  วิจั ยและจัดท าสถิติ 
ประมวลผลข้อมูล ดัชนีด้านการบริหารจัดการการศึกษา 

(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเงินกู้ยืม
ต่างประเทศ 

(ง) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงาน
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ตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน ... เพื่อการศึกษา 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้ค าปรึกษา

แนะน าวิชาการด้านการจัดการศึกษา การวางแผน
การงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผล
และประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระทรวง
และในส านักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ARTICLE VI SPECIFIC AGREEMENTS 
The exchange of students, scholars and 

fellows, production of publications, other 
materials and information networking, and other 
related activities may be covered by specific 
contracts/agreements between the Participating 
Universities within the framework of this 
Agreement. 

✓  ข้อบทที่ ๕ ความตกลงเฉพาะ 
การแลก เป ลี่ ยนนั กศึ กษ า  นั กวิ ช าการ และ          

วุฒิบัณฑิต (ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา) การผลิต   
สื่อสิ่งพิมพ์ วัตถอุื่น ๆ และการสร้างเครือข่ายสารสนเทศ 
แ ล ะ กิ จ ก ร รม อื่ น  ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ภ าย ใน ก รอ บ             
การด าเนินงานของความตกลงนี้ อาจครอบคลุมอยู่
ภ าย ใต้ สั ญ ญ าห รื อ ค วาม ต กล งเฉ พ าะ ระห ว่ า ง
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

 

ARTICLE VII FUNDING OF PROJECTS 
In addition to the funds provided by the 

AUN, the members shall encourage cost-sharing 
in the funding of projects for the region. They 

✓  ข้อบทที่ ๖ การจัดหาเงินทุนของแผนงาน 
นอกจากเงินทุนที่จัดหาได้โดย AUN แล้ว สมาชิก

จะต้องสนับสนุนให้มีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เงินทุนของแผนงานส าหรับภูมิภาค โดยต้องพัฒนา
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shall also develop projects which will generate 
funds from other sources such as foundations 
and companies which are willing to support 
relevant projects. 

แผนงานที่สร้างเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ อาทิ มูลนิธิ     
และบริษัทต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยความสมัครใจ 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก
ประเทศไทยสามารถด าเนินมาตรการทางกฎหมาย     
และมาตรการในทางบริหารได้ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๘ ซึ่งได้
ก าหนดให้ มี การระดมทรัพยากรและการลงทุ น        
ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น 
และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ดังนี ้

(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดม
ทรัพ ย ากร เพื่ อ ก ารศึ กษ า  โดยอาจจั ด เก็ บ ภ าษี          
เพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

(๒ ) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ      
และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา    
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โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพ ย์ สิ น  และท รั พ ยากรอื่ น ให้ แก่ ส ถานศึ กษ า           
และมี ส่ วนร่วมรับภาระค่ าใช้จ่ ายทางการศึ กษา        
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม
และให้ แรงจู งใจในการระดมทรัพยากรดั งกล่ าว         
โดยการสนับสนุน การอุดหนุน และใช้มาตรการ
ลดหย่ อน หรือยก เว้นภ าษี  ต ามความ เหมาะสม        
และความจ าเป็น ตามที่กฎหมายก าหนด 

ARTICLE VIII COOPERATION WITH OTHER 
INSTITUTIONS 

In appropriate cases, technical personnel, 
governmental agencies and institutions of other 
countries may participate in projects and 
programmes being carried out under the 
Agreement at the invitation of any of the 
Participating Universities. 

✓  ข้อบทที่ ๗ การร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ  
ในกรณีที่ เหมาะสม บุคลากรทางเทคนิค องค์กร    

หรือหน่วยงานของรัฐ และสถาบันของประเทศอื่น ๆ        
อาจเข้าร่วมในแผนงานหรือโครงการที่ก าลังด าเนินการ
อยู่โดยการริเริ่มของมหาวิทยาลัยใด ๆ ท่ีเข้าร่วมภายใต้
ความตกลงได้ 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

 

ARTICLE IX ENTRY AND EXIT IN MEMBER 
COUNTRY 

Each Participating University shall facilitate 
entry into and exit from each territory of 

✓  ข้อบทที่ ๘ การเข้าไปในและการออกจากประเทศ
สมาชิก 

แ ต่ ล ะ ม ห าวิ ท ย าลั ย ที่ เข้ า ร่ ว ม จ ะ ต้ อ ง ช่ ว ย          
อ านวยความสะดวกในการเข้าไปในหรอืออกจากดินแดน           
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personnel and equipment of the other Party 
working on or used in joint projects and 
programmes in accordance with the laws, rules 
and regulations in force in their respective 
countries. 

ซึ่งบุคลากรและอุปกรณ์ของสมาชิกอื่น ๆ ท่ีก าลังท างาน
อยู่หรือถูกใช้งานอยู่ ในแผนงานและโครงการร่วม             
ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในแต่ละประเทศ 

กรณี ดั งกล่ าวไม่ ต้ อ งแก้ กฎห มาย  เนื่ อ งจาก      
ประเทศไทยสามารถด าเนินมาตรการทางกฎหมาย     
และมาตรการทางบริหารได้ ดังต่อไปนี้ 

ส าหรับการเข้าเมืองและการออกจากประเทศไทย
ของบุคลากรนั้น พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
๒๕๒๒ มาตรา ๑๓ (๒) ก าหนดให้คนต่างด้าวที่เป็น    
คนชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย    
ที่เดินข้ามพรมแดนไปช่ัวคราว โดยปฏิบัติตามข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนงัสือเดินทาง  

มาตรา ๑๕  วรรคหนึ่ง ก าหนดให้คนต่างด้าว       
ที่ก าหนดในมาตรานี้ โดยเฉพาะใน (๓) บุคคลซึ่งรัฐบาล
ต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร (๔) บุคคลซึ่ง
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ห รือภ ารกิ จ ใน ราชอาณ าจั ก ร เพื่ อ       
รัฐบาลไทยตามความตกลงที่ รัฐบาลไทยได้ท าไว้          
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กับรัฐบาลต่างประเทศ  นอกจากนี้  (๕) ของมาตรา
ดังกล่าวยังได้ก าหนดให้พนักงานหรือผู้ เช่ียวชาญ       
หรือบุคคลอื่น ซึ่งองค์กรหรือทบวงการระหว่างประเทศ
ที่มีกฎหมายคุ้มครองการด าเนินงานในไทย หรือซึ่ง
รัฐบาลไทยให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ได้แต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร             
เพื่อองค์การหรือทบวงการดังกล่าว หรือเพื่อรัฐบาลไทย
ตามความตกลงที่ รัฐบาลไทยได้ท าไว้ กับองค์การ       
หรือทบวงการระหว่างประเทศนั้น ตราบที่ เข้ามา         
ในราชอาณาจักรในฐานะดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามหน้าที่ของคนต่างด้าวตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้๓  

อี กทั้ ง  มาตรา ๑ ๗  ยั ง ได้ ก าห น ด ให้ ใน กรณี       
เฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี        
จะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจ าพวกใดเข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายใต้ เง่ือนไขใด ๆ หรือจะยกเว้น       
ไม่จ าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้  

ส าหรับการน าอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือใดเข้ามา     

                                                           
๓ นอกจากการปฏิบัติหรือการต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ (๑) (๔) และ (๕) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
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พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 
(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ต้องแก้ไข)๒ 
หมายเหตุ 

และการออกจากประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยหลักแล้วมาตรา ๑๓ 
ก าหนดให้เรียกเก็บอากรจากผู้น าของเข้ามาในหรือผู้ส่ง
ของออกนอกราชอาณาจักร  

อย่างไรก็ดี มาตรา ๖ วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้ก าหนดให้  ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิ เศษ     
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้         
ผู้น าของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะ
ก าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติตามด้วยก็ได้ 

ARTICLE X AMENDMENTS 
Each Participating University may, when 

circumstances warrant, request for the 
amendment of any provision of this Agreement 
after two years from effectivity thereof; provided 
however, such amendment will not be 
undertaken more than once every two years 
thereafter. Such amendment shall be approved 
after all parties concur thereto. 

✓  ข้อบทที่ ๙ การแก้ไขเพ่ิมเติม 
แต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอาจขอให้แก้ไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติใด ๆ ของความตกลงนี้ ได้ เมื่อพ้นสองปี      
นับจากวันที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ  อย่างไรก็ตาม    
การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่เกิดขึ้นมากกว่า     
หนึ่งครั้งในสองปี และให้ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นว่า
นั้นได้ก็ต่อเมื่อภาคีทุกฝ่ายได้เห็นพ้องร่วมกันในเรื่องนั้น
แล้ว 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 
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พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 

รายละเอียด 
(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่

ต้องแก้ไข)๒ 
หมายเหตุ 

ARTICLE XI EFFECTIVITY 
This Agreement shall enter into force on the 

date of the signing/approval by member 
universities. It shall remain in force for a period 
of three (3) years and shall continue in force 
unless sooner terminated by the member 
universities. The notice to terminate shall be 
given to the Board of Trustees in writing, three (3) 
months prior to its meeting. 

Projects which, at the expiration of this 
Agreement, have already commenced but have 
not been fully implemented, shall be carried out 
to their completion by the parties unless they 
shall agree to terminate it simultaneously with 
the termination of this Agreement. 

✓  ข้อบทที่ ๑๐ การมีผล 
ให้ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ ได้ลงนาม      

หรือให้การยอมรับโดยมหาวิทยาลัยสมาชิก โดยจะมีช่วง
ระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ ๓ ปี และมีผลใช้บังคับต่อไป  
เว้นแต่จะถูกยกเลิกโดยมหาวิทยาลัยสมาชิก โดยต้องส่ง
มอบหนังสือบอกเลิกเช่นว่านั้นไปยังคณะกรรมาธิการ      
เป็นลายลักษณ์ อักษรล่วงหน้าเป็น เวลา ๓  เดือน       
ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการ 

ให้แผนงานที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่ยังไม่ เสร็จสมบูรณ์       
ในเวลาที่ความตกลงนีไ้ด้สิ้นสุดลงแล้วนั้นด าเนินต่อไปได้  
เว้นแต่ภาคีจะได้เห้นพ้องกันให้ยุติแผนงานเช่นว่านั้นไป
พร้อมกับการบอกเลิกหรือการยุติลงของความตกลงนี้  

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

ค ว าม ต ก ล งนี้  มี ผ ล     
ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่  ๓ ๐ 
พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๕ 

 


