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การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
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and Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio - Cultural
Community: ASCC)
ในบรรดาสามเสาหลั ก เสาหลั ก ด้ า นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community: AEC) เป็นเสาหลักที่น่าสนใจมากที่สุด เนื่องจากมีการตื่นตัว
ในการเปิดเสรีทางการค้า การค้าบริการ และการลงทุน ส�ำนักงานศาลยุติธรรมในฐานะที่
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการอ�ำนวยความยุติธรรมและได้รับผลกระทบจาก
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้รวบรวมตัวบทกฎหมายและบทความทีน่ า่ สนใจ
เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ บือ้ งต้นทางกฎหมายเกีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและบทความ
ที่น่าสนใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการศาลยุติธรรมได้ศึกษาและใช้ประโยชน์ และยังเป็น
การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้บริบทของศาลยุติธรรมไทยอีกด้วย
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตามสมควร
และเสริมความรู้แก่ท่านผู้อ่านในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
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CHARTER OF THE
ASSOCIATION OF SOUTHEAST
ASIAN NATIONS
PREAMBLE
WE, THE PEOPLES of the Member States of the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN), as represented by the Heads of
State or Government of Brunei Darussalam, the Kingdom of
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic
Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the
Socialist Republic of Viet Nam:
NOTING with satisfaction the significant achievements and expansion of ASEAN since its
establishment in Bangkok through the promulgation of The ASEAN Declaration;
RECALLING the decisions to establish an ASEAN Charter in the Vientiane Action
Programme, the Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN
Charter and the Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter;
MINDFUL of the existence of mutual interests and interdependence among
the peoples and Member States of ASEAN which are bound by geography, common
objectives and shared destiny;
INSPIRED by and united under One Vision, One Identity and One Caring and
Sharing Community;
2
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กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อารัมภบท
เรา บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย
สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักร ไทย และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปนผูแทน

รับทราบดวยความพึงพอใจในความสําเร็จอยางสูงและการขยายตัวของอาเซียน นับตั้งแตมี
การกอตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานครดวยการประกาศใชปฏิญญาอาเซียน
ระลึ ก ถึ ง การตัดสินใจจัดทํากฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ปฏิญญา
กัวลาลัมเปอรวา ดวยการจัดทํากฎบัตรอาเซียน และปฏิญญาเซบูวา ดวยแผนแมบทของกฎบัตร
อาเซียน
ตระหนั ก ถึ ง การมี ผ ลประโยชน  ร  ว มกั น และการพึ่ ง พาอาศั ย กั น ระหว  า งประชาชนและ
รัฐสมาชิกอาเซียนซึง่ มีความผูกพันกันทางภูมศิ าสตร ตลอดจนมีวตั ถุประสงค เดียวกันและชะ
ตารวมกัน
ไดรบั แรงบันดาลใจและรวมกันภายใตวสิ ยั ทัศนเดียวกัน อัตลักษณเดียวกัน และ ประชาคม
ที่มีความเอื้ออาทรเดียวกัน
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UNITED by a common desire and collective will to live in a region of lasting
peace, security and stability, sustained economic growth, shared prosperity
and social progress, and to promote our vital interests, ideals and aspirations;
RESPECTING the fundamental importance of amity and cooperation, and the
principles of sovereignty, equality, territorial integrity, non- interference, consensus
and unity in diversity;
ADHERING to the principles of democracy, the rule of law and good
governance, respect for and protection of human rights and fundamental
freedoms;
RESOLVED to ensure sustainable development for the benefit of present and
future generations and to place the well-being, livelihood and welfare of the
peoples at the centre of the ASEAN community building process;
CONVINCED of the need to strengthen existing bonds of regional solidarity to
realise an ASEAN Community that is politically cohesive, economically integrated and
socially responsible in order to effectively respond to current and future challenges
and opportunities;
COMMITTED to intensifying community building through enhanced regional
cooperation and integration, in particular by establishing an ASEAN Community
comprising the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community and
the ASEAN Socio-Cultural Community, as provided for in the Bali Declaration of
ASEAN Concord II;
HEREBY DECIDE to establish, through this Charter, the legal and institutional
framework for ASEAN,
AND TO THIS END, the Heads of State or Government of the Member States of
ASEAN, assembled in Singapore on the historic occasion of the 40 th anniversary of
the founding of ASEAN, have agreed to this Charter
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รวมกันดวยความปรารถนาเดียวกันและเจตจํานงรวมกันทีจ่ ะดํารงอยูใ นภูมภิ าคแหง สันติภาพ
ความมั่นคงและเสถียรภาพที่ถาวร มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่งและ
ความกาวหนาทางสังคมรวมกัน และที่จะสงเสริมผลประโยชน์ อุดมการณ และความมุงมาด
ปรารถนาที่สําคัญของเรา
เคารพความสําคัญพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือ และหลักการแหงอธิปไตย
ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกัน ฉันทามติและเอกภาพใน ความ
หลากหลาย
ยึ ด มั่ น ในหลั ก การแห งประชาธิ ปไตย หลั ก นิ ติ ธ รรม และธรรมาภิ บาล การเคารพและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตกลงใจทีจ่ ะทําใหแนใจถึงการพัฒนาอยางยัง่ ยืนเพือ่ ประโยชนของประชาชนรุน ปจจุบนั และ
อนาคต และ ตัง้ มัน่ ใหความเปนอยูท ดี่ ี การดํารงชีวติ และสวัสดิการของประชาชนเปนศูนยกลาง
ของกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน
เชือ่ มัน่ ในความจําเปนทีจ่ ะกระชับสายสัมพันธทมี่ อี ยูข องความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันในระดับ
ภูมิภาค เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่มีความเหนียวแนนทางการเมือง การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อที่จะตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพตอความ
ทาทายและโอกาสในปจจุบันและอนาคต
ผู กพั น ที่จะเรงสรางประชาคมโดยผานความรวมมือและการรวมตัวในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวยประชาคมความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนตามที่ระบุ
ไวในปฏิญญาบาหลีวาดวยขอตกลงอาเซียนฉบับที่ 2
ในการนี้ จึงตกลงที่จะจัดทํากรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของอาเซียนโดยกฎบัตรนี้
และเพือ่ การนี้ ประมุขรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกอาเซียน ซึง่ มาประชุมกันทีส่ งิ คโปร
ในวาระประวัติศาสตรครบรอบ 40ปของการกอตั้งอาเซียน ไดเห็นชอบกับกฎบัตรอาเซียนนี้
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CHAPTER 1

หมวดที่ 1

ARTICLE 1 PURPOSES

ขอ 1 ความมุงประสงค

The Purposes of ASEAN are:
1. To maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen
peace-oriented values in the region;
2. To enhance regional resilience by promoting greater political, security,
economic and socio-cultural cooperation;
3. To preserve Southeast Asia as a Nuclear Weapon-Free Zone and free of all
other weapons of mass destruction;
4. To ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in peace with the
world at large in a just, democratic and harmonious environment;
5. To create a single market and production base which is stable, prosperous,
highly competitive and economically integrated with effective facilitation for
trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment;
facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and
freer flow of capital;
6. To alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN
through mutual assistance and cooperation;
7. To strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to
promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to
the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN;
8. To respond effectively, in accordance with the principle of comprehensive
security, to all forms of threats, transnational crimes and transboundary challenges;
9. To promote sustainable development so as to ensure the protection of the
region’s environment, the sustainability of its natural resources, the preservation
of its cultural heritage and the high quality of life of its peoples;

ความมุงประสงคของอาเซียนคือ
1. เพื่อธํารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ กับทั้งเสริมสรางคุณ
คาทางสันติภาพในภูมิภาคใหมากขึ้น
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวยืดหยุนสูสภาวะปกติของภูมิภาคโดยการสงเสริม
ความรวมมือดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
3. เพื่อธํารงรักษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและปราศจาก
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอื่นๆ ทุกชนิด
4. เพื่อทําใหแนใจวาประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนอยูรวมกับประชาคมโลกไดโดย
สันติในสภาวะที่เปนธรรม มีประชาธิปไตยและและมีความปรองดองกัน
5. เพื่อสรางตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มั่งคั่ง มีความสามารถในการ
แขงขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอํานวยความสะดวกทางการคาและ
การลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคลือ่ นยายอยางเสรีของสินคา บริการ และการลงทุน
การเคลื่อนยายที่ไดรับความสะดวกของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษ
และแรงงาน และการเคลื่อนยายอยางเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน
6. เพื่อบรรเทาความยากจนและลดชองวางการพัฒนาภายในอาเซียนโดยผานความชวย
เหลือซึ่งกันและกันและความรวมมือ
7. เพื่อเสริมสรางประชาธิปไตย เพิ่มพูนธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม ตลอดจนสงเสริม
และคุม ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานโดย คํานึงถึงสิทธิและหนาทีข่ องรัฐสมาชิก
ของอาเซียน
8. เพื่อตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติตอ
สิ่งทาทายทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาติ และสิ่งทาทายขามพรมแดนอื่นๆ
9. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อทําใหแนใจวา ในภูมิภาคมีการคุมครอง
สภาพแวดลอม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

PURPOSES AND PRINCIPLES
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10. To develop human resources through closer cooperation in education and
life-long learning, and in science and technology, for the empowerment of the
peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community;
11. To enhance the well-being and livelihood of the peoples of ASEAN by
providing them with equitable access to opportunities for human development,
social welfare and justice;
12. To strengthen cooperation in building a safe, secure and drug - free
environment for the peoples of ASEAN;
13. To promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are
encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and
community building;
14. To promote an ASEAN identity through the fostering of greater awareness of
the diverse culture and heritage of the region; and
15. To maintain the centrality and proactive role of ASEAN as the primary driving
force in its relations and cooperation with its external partners in a regional
architecture that is open, transparent and inclusive.

10. เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยผานความรวมมือทีใ่ กลชดิ ยิง่ ขึน้ ในดานการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสรางพลังประชาชนและเสริม
สรางความเขมแข็งแหงประชาคมอาเซียน
11. เพื่อเพิ่มพูนความเปนอยูที่ดีและการดํารงชีวิตของประชาชนอาเซียนดวยการให
ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม และความ
ยุติธรรม
12. เพือ่ เสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอมทีป่ ลอดภัย มัน่ คง และปราศจาก
ยาเสพติด สําหรับประชาชนของอาเซียน
13. เพื่อสงเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่งทุกภาคสวนของสังคมไดรับการ
สงเสริมใหมีสวนรวมและไดรับผลประโยชนจากกระบวนการรวมตัวและการสรางประชาคม
ของอาเซียน
14. เพือ่ สง เสริมอัตลักษณข องอาเซียนโดยผา นการสง เสริมความสาํ นึกถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมรดกของภูมิภาคยิ่งขึ้น และ
15. เพือ่ ธาํ รงไวซ งึ่ ความเปน ศูนยร วมและบทบาทเชิงรุกของอาเซียนในฐานะพลังขับเคลือ่ น
หลักในความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวนนอกภูมิภาค ในภาพแบบ
ของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดกั้น

ARTICLE 2 PRINCIPLES

ขอ 2 หลักการ

1. In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and Member States
reaffirm and adhere to the fundamental principles contained in the declarations,
agreements, conventions, concords, treaties and other instruments of ASEAN.
2. ASEAN and its Member States shall act in accordance with the following Principles:
(a) respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity
and national identity of all ASEAN Member States;
(b) shared commitment and collective responsibility in enhancing
regional peace, security and prosperity;
(c) renunciation of aggression and of the threat or use of force or other
actions in any manner inconsistent with international law;
(d) reliance on peaceful settlement of disputes;
(e) non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States;

1. ในการดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุความมุง ประสงคตามขอ 1 อาเซียนและรัฐสมาชิก อาเซียน
ยืนยันและยึดมั่นในหลักการพื้นฐานที่ปรากฏในปฏิญญา ความตกลงอนุสัญญา ขอตกลง
สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ ของอาเซียน
2. ใหอาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามหลักการดังตอไปนี้
(ก) การเคารพเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแหงดินแดน และอัตลักษณ
แหงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(ข) ความผูกพันและความรับผิดชอบรวมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคงและ
ความมั่งคั่งของภูมิภาค
(ค) การไมใชการรุกราน และการขมขูวาจะใชหรือการใชกําลังหรือการกระทําอื่นใดใน
ลักษณะที่ขัดตอกฎหมายระหวางประเทศ
(ง) การอาศัยการระงับขอพิพาทโดยสันติ
(จ) การไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
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(f) respect for the right of every Member State to lead its national existence
free from external interference, subversion and coercion;
(g) enhanced consultations on matters seriously affecting the common
interest of ASEAN;
(h) adherence to the rule of law, good governance, the principles of
democracy and constitutional government;
(i) respect for fundamental freedoms, the promotion and protection of
human rights, and the promotion of social justice;
(j) upholding the United Nations Charter and international law, including
international humanitarian law, subscribed to by ASEAN Member States;
(k) Abstention from participation in any policy or activity, including the use
of its territory, pursued by any ASEAN Member State or non-ASEAN State
or any non-State actor, which threatens the sovereignty, territorial integrity
or political and economic stability of ASEAN Member States;
(l) Respect for the different cultures, languages and religions of the
peoples of ASEAN, while emphasising their common values in the spirit of
unity in diversity;
(m) The centrality of ASEAN in external political, economic, social and cultural
relations while remaining actively engaged, outward-looking, inclusive and
non- discriminatory; and
(n) Adherence to multilateral trade rules and ASEAN’s rules-based regimes
for effective implementation of economic commitments and progressive
reduction towards elimination of all barriers to regional economic integration,
in a market-driven economy.
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(ฉ) การเคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธํารงประชาชาติของตนโดยปราศจากการ
แทรกแซง การบอนทําลาย และการบังคับ จากภายนอก
(ช) การปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชน
รวมกันของอาเซียน
(ซ) การยึดมั่นตอหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญ
(ณ) การเคารพเสรีภาพพืน้ ฐาน การสง เสริมและคุม ครองสิทธิมนุษยชน และการสง เสริม
ความยุติธรรมทางสังคม
(ญ) การยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวางประเทศ ที่รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ
(ฎ) การละเวนจากการมีสว นรวมในนโยบายหรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการใชดนิ แดนของ
ตน ซึ่งดําเนินการโดยรัฐสมาชิกอาเซียนหรือรัฐที่มิใชสมาชิกอาเซียนหรือผูกระทํา
ที่ไมใชรัฐใดๆ ซึ่งคุกคามอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน หรือเสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน
(ฏ) การเคารพในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาทีแ่ ตกตา งของประชาชนอาเซียน โดยเนน
คุณคารวมกันของประชาชนอาเซียนดวยจิตวิญญาณของเอกภาพในความหลากหลาย
(ฐ) ความเปนศูนยรวมของอาเซียนในความสัมพันธภายนอกทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม โดยคงไวซึ่งความมีสวนรวมอยางแข็งขัน การมองไปภายนอก
การไมปดกั้นและการไมเลือกปฏิบัติ และ
(ฆ) การยึดมัน่ ในกฎการคาพหุภาคีและระบอบของอาเซียนซึง่ มีกฎเปนพืน้ ฐาน สําหรับ
การปฏิบัติตามขอผูกพันทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ และการลดอยางคอยเปน
คอยไป เพื่อไปสูการขจัดอุปสรรคทั้งปวงตอการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนโดยตลาด
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CHAPTER 2

หมวดที่ 2

ARTICLE 3 LEGAL PERSONALITY OF ASEAN

ขอ 3 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน

ASEAN, as an inter-governmental organisation, is hereby conferred legal
personality.

อาเซียน ในฐานะองคการระหวางประเทศในระดับรัฐบาล ไดรับสภาพบุคคลตาม
กฎหมายโดยกฎบัตรนี้

LEGAL PERSONALITY

CHAPTER 3

MEMBERSHIP
ARTICLE 4 MEMBER STATES
The Member States of ASEAN are Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia,
the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the
Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore,
the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam.

สภาพบุคคลตามกฎหมาย

หมวดที่ 3

สมาชิกภาพ
ขอ 4 รัฐสมาชิก
รัฐสมาชิกอาเซียน ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐ
ฟลิปปนสสาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS

ขอ 5 สิทธิและพันธกรณี

1. Member States shall have equal rights and obligations under this Charter.
2. Member States shall take all necessary measures, including the
enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the
provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership.
3. In the case of a serious breach of the Charter or non- compliance, the
matter shall be referred to Article 20.

1. ใหรัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีที่เทาเทียมกันภายใตกฎบัตรนี้
2. ใหรัฐสมาชิกมีมาตรการที่จําเปนทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่
เหมาะสม เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก
3. compliance, the matter shall be referred to Article 20. ในกรณีการละเมิดกฎ
บัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหการดําเนินการตามขอ 20
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ARTICLE 6 ADMISSION OF NEW MEMBERS

ขอ 6 การรับสมาชิกใหม

1. The procedure for application and admission to ASEAN shall be
prescribed by the ASEAN Coordinating Council.
2. Admission shall be based on the following criteria:
(a) location in the recognised geographical region of Southeast Asia;
(b) recognition by all ASEAN Member States;
(c) agreement to be bound and to abide by the Charter;
(d) ability and willingness to carry out the obligations of Membership.
3. Admission shall be decided by consensus by the ASEAN Summit,
upon the recommendation of the ASEAN Coordinating Council.
4. An applicant State shall be admitted to ASEAN upon signing an Instrument of
Accession to the Charter.

1. กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนใหกําหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน
2. การรับสมาชิกใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้
(ก) ที่ตั้งทางภูมิศาสตรอันเปนที่ยอมรับวาอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ
(ง) ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ
3. การรับสมาชิกใหตดั สินโดยฉันทามติโดยทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน ตามขอเสนอแนะ
ของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
4. รัฐผูสมัครจะไดรับเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อไดลงนามภาคยานุวัติสารกฎบัตรนี้

CHAPTER 4

หมวดที่ 4

ARTICLE 7 ASEAN SUMMIT

ขอ 7 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน

1. The ASEAN Summit shall comprise the Heads of State or Government of
the Member States.
2. The ASEAN Summit shall:
(a) be the supreme policy-making body of ASEAN;
(b) deliberate, provide policy guidance and take decisions on key issues
pertaining to the realisation of the objectives of ASEAN, important
matters of interest to Member States and all issues referred to it by
the ASEAN Coordinating Council, the ASEAN Community Councils and
ASEAN Sectoral Ministerial Bodies;

1. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนประกอบดวยประมุขของรัฐ หรือหัวหนารัฐบาล ของรัฐ
สมาชิก
2. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน:
(ก) เปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน
(ข) พิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับ
การบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียน ในเรื่องสําคัญที่เปนผลประโยชนของ
รัฐสมาชิก และในทุกประเด็นที่ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา

ORGANS
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(c) instruct the relevant Ministers in each of the Councils concerned to hold
ad hoc inter-Ministerial meetings, and address important issues concerning
ASEAN that cut across the Community Councils. Rules of procedure
for such meetings shall be adopted by the ASEAN Coordinating Council;
(d) address emergency situations affecting ASEAN by taking appropriate
actions;
(e) decide on matters referred to it under Chapters VII and VIII;
(f) authorise the establishment and the dissolution of Sectoral Ministerial
Bodies and other ASEAN institutions; and
(g) appoint the Secretary-General of ASEAN, with the rank and status of
Minister, who will serve with the confidence and at the pleasure of the
Heads of State or Government upon the recommendation of the ASEAN
Foreign Ministers Meeting.
3. ASEAN Summit Meetings shall be:
(a) held twice annually, and be hosted by the Member State holding the
ASEAN Chairmanship; and
(b) convened, whenever necessary, as special or ad hoc meetings to be
chaired by the Member State holding the ASEAN Chairmanship, at venues
to be agreed upon by ASEAN Member States.

ARTICLE 8 ASEAN COORDINATING COUNCIL
1. The ASEAN Coordinating Council shall comprise the ASEAN Foreign
Ministers and meet at least twice a year.
2. The ASEAN Coordinating Council shall
(a) prepare the meetings of the ASEAN Summit;
(b) coordinate the implementation of agreements and decisions of the
ASEAN Summit;
(c) coordinate with the ASEAN Community Councils to enhance policy
coherence, efficiency and cooperation among them;
(d) coordinate the reports of the ASEAN Community Councils to the
ASEAN Summit;
16

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

(ค) สั่งการใหรัฐมนตรีที่เกี่ยวของในแตละคณะมนตรีที่เกี่ยวของใหจัดการ
ประชุมเฉพาะกิจระหวางรัฐมนตรี และหารือประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ
อาเซียน ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ ทั้งนี้ ให
คณะมนตรีประสานงานอาเซียนรับกฎการดําเนินการประชุมดังกลาว
(ง) สนองตอบสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียนโดยดําเนินมาตรการที่
เหมาะสม
(จ) ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนภายใตหมวด
ที่ 7 และ 8
(ฉ) อนุมัติการจัดตั้งและการยุบองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและ
สถาบันอื่นๆ ของอาเซียน และ
(ช) แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน ที่มีชั้นและสถานะเทียบเทารัฐมนตรีซึ่งจะ
ปฏิบัติหนาที่โดยไดรับความไววางใจและตามความพอใจของประมุข
ของรัฐหรือหัวหนารัฐบาล ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน
3. ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ก) จัดประชุมสองครัง้ ตอป และใหรฐั สมาชิกซึง่ เปนประธานอาเซียนเปน เจาภาพ และ
(ข) เรียกประชุม เมื่อมีความจําเปน ในฐานะการประชุมพิเศษหรือเฉพาะกิจ โดยมี
ประธานการประชุมเปน รัฐสมาชิกซึง่ เปน ประธานอาเซียน โดยจัด ในสถานทีท่ รี่ ฐั สมาชิก
อาเซียนจะตกลงกัน

ขอ 7 คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
1. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบดวยรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน และ
ประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป
2. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ก) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ข) ประสานการอนุวัติความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ค) ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตางๆ เพือ่ เพิม่ ความสอดคลองกันของ
นโยบาย ประสิทธิภาพ และความรวมมือระหวางกัน
(ง) ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน
กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
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(e) consider the annual report of the Secretary-General on the work of ASEAN;
(f) consider the report of the Secretary-General on the functions and
operations of the ASEAN Secretariat and other relevant bodies;
(g) approve the appointment and termination of the Deputy Secretaries-General
upon the recommendation of the Secretary-General; and
(h) undertake other tasks provided for in this Charter or such other
functions as may be assigned by the ASEAN Summit.
3. The ASEAN Coordinating Council shall be supported by the relevant
senior officials.

(จ) พิจารณารายงานประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน
(ฉ) พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับหนาที่และการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ช) เห็นชอบการแตงตัง้ และการพนจากหนาทีข่ องรองเลขาธิการอาเซียน ตามขอเสนอ
แนะของเลขาธิการอาเซียน และ
(ซ) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กําหนดไวในกฎบัตรนี้ หรือหนาที่อื่นที่อาจไดรับมอบหมาย
จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
3. ใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนไดรบั การสนับสนุนโดยเจาหนาทีอ่ าวุโสทีเ่ กีย่ วข้อง

ARTICLE 9 ASEAN COMMUNITY COUNCILS

ขอ 9 คณะมนตรีประชาคมอาเซียน

1. The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN PoliticalSecurity Community Council, ASEAN Economic Community Council, and ASEAN
Socio-Cultural Community Council.
2. Each ASEAN Community Council shall have under its purview the relevant
ASEAN Sectoral Ministerial Bodies.
3. Each Member State shall designate its national representation for each ASEAN
Community Council meeting.
4. In order to realise the objectives of each of the three pillars of the ASEAN
Community, each ASEAN Community Council shall:
(a) ensure the implementation of the relevant decisions of the ASEAN Summit;
(b) coordinate the work of the different sectors under its purview, and on
issues which cut across the other Community Councils; and
(c) submit reports and recommendations to the ASEAN Summit on matters
under its purview.
5. Each ASEAN Community Council shall meet at least twice a year and
shall be chaired by the appropriate Minister from the Member State holding the
ASEAN Chairmanship.
6. Each ASEAN Community Council shall be supported by the
relevant senior officials.

1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
2. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะมีองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาที่
เกี่ยวของในขอบขายการดําเนินงานของตน
3. ใหรฐั สมาชิกแตละรัฐแตงตัง้ ผูแ ทนของรัฐตนสําหรับการประชุมคณะมนตรี ประชาคม
อาเซียนแตละคณะเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละเสาหลักของเสาหลักทั้งสามของ
ประชาคมอาเซียน ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะ
(ก)ทาํ ใหแ นใ จวา มีการอนุวตั กิ ารขอ ตัดสินใจของทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนทีเ่ กีย่ วขอ ง
(ข) ประสานการปฏิบัติงานของสาขาตางๆ ที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของตน
และในประเด็นซึ่งคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่นๆ และ
(ค) เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องที่อยูใน
ขอบขายการดําเนินงานของตน
5. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะประชุมกันอยางนอยสองครั้งตอป และ
มีประธานการประชุมเปนรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน
6. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะไดรบั การสนับสนุนจากเจาหนาทีอ่ าวุโส
ที่เกี่ยวของ
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ARTICLE 10 ASEAN SECTORAL MINISTERIAL
BODIES
1. ASEAN Sectoral Ministerial Bodies shall:
(a) function in accordance with their respective established mandates;
(b) implement the agreements and decisions of the ASEAN Summit under
their respective purview;
(c) strengthen cooperation in their respective fields in support of ASEAN
integration and community-building; and
(d) submit reports and recommendations to their respective Community Councils.
2. purview the relevant senior officials and subsidiary bodies to undertake its
functions as contained in Annex 1. The Annex may be updated by the SecretaryGeneral of ASEAN upon the recommendation of the Committee of Permanent
Representatives without recourse to the provision on Amendments under this
Charter.

ARTICLE 11 SECRETARY-GENERAL OF ASEAN
AND ASEAN SECRETARIAT
1. The Secretary-General of ASEAN shall be appointed by the ASEAN
Summit for a non-renewable term of office of five years, selected from among
nationals of the ASEAN Member States based on alphabetical rotation, with due
consideration to integrity, capability and professional experience, and gender equality.
2. The Secretary-General shall:
(a) carry out the duties and responsibilities of this high office in
accordance with the provisions of this Charter and relevant ASEAN
instruments, protocols and established practices;
(b) facilitate and monitor progress in the implementation of ASEAN
agreements and decisions, and submit an annual report on the work
of ASEAN to the ASEAN Summit;
20
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ขอ 10 องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
1. ใหองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
(ก)ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของแตละองคกรที่มีอยู
(ข) อนุวตั กิ ารความตกลงและขอ ตัดสินใจของทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนทีอ่ ยู ในขอบขา ย
การดําเนินงานของแตละองคกร
(ค)เสริมสรางความรวมมือในสาขาของแตละองคกรใหเขมแข็งขึน้ เพือ่ สนับสนุนการ
รวมตัวของอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียน และ
(ง) เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแตละองคกร
2. องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาแตละองคกรอาจมีเจาหนาที่อาวุโสและ
องคกรยอยทีเ่ กีย่ วของในขอบขายการดําเนินงานของตนตามทีร่ ะบุในภาคผนวก 1 เพือ่ ดําเนิน
หนาทีข่ องตน ภาคผนวกดังกลาวอาจไดรบั การปรับปรุงใหทนั สมัย โดยเลขาธิการอาเซียนตาม
ขอ เสนอแนะของคณะกรรมการของผูแ ทนถาวร โดยไมต อ งใชบ ทบัญญัตวิ า ดว ยการแกไ ขภาย
ใตกฎบัตรนี้

ขอ 11 เลขาธิการอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
1. ใหเลขาธิการอาเซียนไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระ
การดาํ รงตาํ แหนง หา ปท ไี่ มส ามารถตอ อายุได และใหไ ดร บั การเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิก
อาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงตามสมควรถึงความ
ซื่อสัตยสุจริต ความสามารถ รวมถึงประสบการณทางวิชาชีพ และความเทาเทียมกันทางเพศ
2. ใหเลขาธิการอาเซียน
(ก) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงระดับสูงนี้ โดยเปนไปตาม
บทบัญญัตขิ องกฎบัตรฉบับนีแ้ ละตราสาร พิธสี าร และแนวปฏิบตั ทิ มี่ อี ยูข องอาเซียน
ที่เกี่ยวของ
(ข) อํานวยความสะดวกและสอดสองดูแลความคืบหนาในการอนุวตั กิ ารความตกลง
และขอ ตัดสินใจของอาเซียน และเสนอรายงานประจาํ ปเ กีย่ วกับงานของอาเซียนตอ ที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน
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(c) participate in meetings of the ASEAN Summit, the ASEAN
Community Councils, the ASEAN Coordinating Council, and ASEAN Sectoral
Ministerial Bodies and other relevant ASEAN meetings;
(d) present the views of ASEAN and participate in meetings with external
parties in accordance with approved policy guidelines and mandate
given to the Secretary-General; and
(e) recommend the appointment and termination of the Deputy
Secretaries-General to the ASEAN Coordinating Council for approval.
3. The Secretary-General shall also be the Chief Administrative Officer of
ASEAN.
4. The Secretary-General shall be assisted by four Deputy Secretaries-General with the rank and status of Deputy Ministers. The Deputy Secretaries-General
shall be accountable to the Secretary- General in carrying out their functions.
5. The four Deputy Secretaries-General shall be of different
nationalities from the Secretary-General and shall come from four different
ASEAN Member States.
6. The four Deputy Secretaries-General shall comprise:
(a) two Deputy Secretaries-General who will serve a non- renewable term
of three years, selected from among nationals of the ASEAN Member
States based on alphabetical rotation, with due consideration to integrity,
qualifications, competence, experience and gender equality; and
(b) two Deputy Secretaries-General who will serve a term of three years,
which may be renewed for another three years. These two Deputy
Secretaries-General shall be openly recruited based on merit.
7. The ASEAN Secretariat shall comprise the Secretary-General and such
staff as may be required.
8. The Secretary-General and the staff shall:
(a) uphold the highest standards of integrity, efficiency, and competence in
the performance of their duties;
(b) not seek or receive instructions from any government or external party
outside of ASEAN; and
(c) refrain from any action which might reflect on their position as ASEAN
Secretariat officials responsible only to ASEAN.
22

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

(ค) เขารวมในการประชุมตางๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขาและการประชุมอาเซียนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ง) เสนอขอคิดเห็นของอาเซียนและเขารวมการประชุมกับภาคีภายนอกตามแนว
นโยบายที่ไดรับความเห็นชอบและตามอํานาจหนาที่ ที่เลขาธิการอาเซียนไดรับ
มอบหมายและ
(จ) เสนอแนะการแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียนตอคณะ
มนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อใหความเห็นชอบ
3. ใหเลขาธิการอาเซียนเปนหัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารของอาเซียนดวย
4. ใหเ ลขาธิการอาเซียนไดร บั การสนับสนุนจากรองเลขาธิการอาเซียนสีค่ น ซึง่ มีชนั้ และ
สถานะของรัฐมนตรีชว ยวาการ โดยใหรองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบตอเลขาธิการอาเซียน
ในการปฏิบัติหนาที่ของตน
5. รองเลขาธิการอาเซียนทั้งสี่คนตองมีสัญชาติที่แตกตางจากเลขาธิการอาเซียนและ
มาจากรัฐสมาชิกที่แตกตางกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน
6. ใหรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบดวย
(ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงสามปที่ไม
สามารถตออายุ
ได ซึ่งไดรับเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียน
ตามลําดับตัวอักษร โดยคํานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตยสุจริตคุณสมบัติ
ความสามารถ ประสบการณ และความเทาเทียมกันทางเพศ และ
(ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึง่ มีวาระการดํารงตําแหนงสามป และอาจตออายุ
ไดอีกสามปใหรองเลขาธิการอาเซียนสองคนนี้ไดรับการคัดเลือกโดยเปดกวางบน
พื้นฐานของความรูความสามารถ
7. ใหสํานักเลขาธิการอาเซียนประกอบดวยเลขาธิการอาเซียนและพนักงานตามที่
จําเปน
8. ใหเลขาธิการอาเซียนและพนักงาน
(ก) ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตยสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของตน
(ข) ไมขอหรือรับคําสั่งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอกอาเซียนใดๆ และ
(ค) ละเวนจากการดําเนินการใด ซึ่งอาจมีผลสะทอนถึงตําแหนงหนาที่ของตนใน
ฐานะที่เปนเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบตออาเซียนเทานั้น
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9. Each ASEAN Member State undertakes to respect the exclusively ASEAN
character of the responsibilities of the Secretary- General and the staff, and not
to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

9. รัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐรับที่จะเคารพตอความรับผิดชอบของเลขาธิการและ
พนักงาน อันมีลักษณะเฉพาะของอาเซียน และจะไมแสวงหาที่จะมีอิทธิพลตอเลขาธิการ
อาเซียนและพนักงาน ในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของบุคคลเหลานั้น

ARTICLE 12 COMMITTEE OF PERMANENT
REPRESENTATIVES TO ASEAN

ขอ 12 คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน

1. Each ASEAN Member State shall appoint a Permanent Representative
to ASEAN with the rank of Ambassador based in Jakarta.
2. The Permanent Representatives collectively constitute a Committee of
Permanent Representatives, which shall:
(a) support the work of the ASEAN Community Councils and ASEAN
Sectoral Ministerial Bodies;
(b) coordinate with ASEAN National Secretariats and other ASEAN Sectoral
Ministerial Bodies;
(c) liaise with the Secretary-General of ASEAN and the ASEAN Secretariat
on all subjects relevant to its work;
(d) facilitate ASEAN cooperation with external partners; and
(e) perform such other functions as may be determined by the ASEAN
Coordinating Council.

ARTICLE 13 ASEAN NATIONAL SECRETARIATS
Each ASEAN Member State shall establish an ASEAN National Secretariat
which shall:
(a) serve as the national focal point;
(b) be the repository of information on all ASEAN matters at the national level;
(c) coordinate the implementation of ASEAN decisions at the national level;
(d) coordinate and support the national preparations of ASEAN meetings;
(e) promote ASEAN identity and awareness at the national level; and
(f) contribute to ASEAN community building.
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1. ใหรัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐแตงตั้งผูแทนถาวรประจําอาเซียนหนึ่งคน ในชั้น
เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการตา
2. ผูแทนถาวรประกอบรวมกันเปนคณะกรรมการผูแทนถาวร ซึ่งตอง
(ก) สนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
(ข) ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ และองคกรระดับ
รัฐมนตรีอาเซียน
เฉพาะสาขาอื่นๆ
(ค) ติดตอประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนใน
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตน
(ง) อํานวยความสะดวกความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก และ
(จ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

ขอ 13 สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ
ใหรัฐสมาชิกแตละรัฐจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ซึ่งตอง
(ก) ทําหนาที่เปนผูประสานงานกลางแหงชาติ
(ข) เปนหนวยงานระดับชาติ ซึ่งเก็บรักษาขอสนเทศในเรื่องทั้งปวงเกี่ยวกับอาเซียน
(ค) ประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของอาเซียน
(ง) ประสานงานและสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน
(จ) สงเสริมอัตลักษณและความสํานึกเกี่ยวกับอาเซียนในระดับชาติ และ
(ฉ) มีสวนรวมสรางประชาคมอาเซียน

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

25

ARTICLE 14 ASEAN HUMAN RIGHTS BODY

ขอ 14 องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน

1. In conformity with the purposes and principles of the Charter relating
to the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms,
ASEAN shall establish an ASEAN human rights body.
2. This ASEAN human rights body shall operate in accordance with the
terms of reference to be determined by the ASEAN Foreign Ministers Meeting.

1. โดยสอดคลองกับความมุงประสงคและหลักการของกฎบัตรอาเซียนเกี่ยวกับ
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ใหอาเซียนจัดตั้งองคกรสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนขึ้น
2. องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนนีต้ อ งดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึง่ จะกําหนด โดยที่
ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน

ARTICLE 15 ASEAN FOUNDATION

ขอ 15 มูลนิธิอาเซียน

1. The ASEAN Foundation shall support the Secretary-General of ASEAN and
collaborate with the relevant ASEAN bodies to support ASEAN communitybuilding by promoting greater awareness of the ASEAN identity, people-to-people
interaction, and close collaboration among the business sector, civil society,
academia and other stakeholders in ASEAN.
2. The ASEAN Foundation shall be accountable to the Secretary-General of
ASEAN, who shall submit its report to the ASEAN Summit through the ASEAN
Coordinating Council.

1. ใหมูลนิธิอาเซียนสนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนินการรวมกับองคกรของ
อาเซียนที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน โดยการสงเสริมความสํานึก
ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชน และการดําเนิน
การรวมกันที่ใกลชิดระหวางภาคธุรกิจ ภาค ประชาสังคม นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
ในอาเซียน
2. ใหมลู นิธอิ าเซียนรับผิดชอบตอเลขาธิการอาเซียน ผูซ งึ่ ตองเสนอรายงานของมูลนิธฯิ
ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

CHAPTER 5

หมวดที่ 5

ENTITIES ASSOCIATED WITH
ASEAN
ARTICLE 16 ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN
1. ASEAN may engage with entities which support the ASEAN Charter,
in particular its purposes and principles. These associated entities are listed in
Annex 2
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องคภาวะที่มีความสัมพันธกับอาเซียน
ขอ 16 องคภาวะที่มีความสัมพันธกับอาเซียน
1. อาเซี ย นอาจมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ องคภาวะซึ่ ง สนั บ สนุ น กฎบั ต รอาเซี ย น โดย
เฉพาะอยางยิ่งความมุงประสงคและหลักการของอาเซียน องคภาวะที่มี ความสัมพันธเหลา
นี้ระบุอยูในภาคผนวก 2
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2. Rules of procedure and criteria for engagement shall be prescribed
by the Committee of Permanent Representatives upon the recommendation of the
Secretary-General of ASEAN.
3. Annex 2 may be updated by the Secretary-General of ASEAN upon the
recommendation of the Committee of Permanent Representatives without
recourse to the provision on Amendments under this Charter.

2. ใหคณะกรรมการผูแทนถาวรบัญญัติกฎการดําเนินงานและหลักเกณฑสําหรับการ
มีความสัมพันธตามขอเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน
3. ภาคผนวก 2 อาจได รั บ การปรั บ ปรุ ง ให ทั น สมั ย โดยเลขาธิ ก ารอาเซี ย นตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูแทนถาวร โดยไมตองใชบทบัญญัติวาดวยการแกไข
ภายใตกฎบัตรนี้

CHAPTER 6

หมวดที่ 6

ARTICLE 17 IMMUNITIES AND PRIVILEGES
OF ASEAN

ขอ 17 ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของอาเซียน

IMMUNITIES AND PRIVILEGES
1. ASEAN shall enjoy in the territories of the Member States such immunities
and privileges as are necessary for the fulfilment of its purposes.
2. The immunities and privileges shall be laid down in separate
agreements between ASEAN and the host Member State.

ARTICLE 18 IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF
THE SECRETARY-GENERAL OF ASEAN AND STAFF
OF THE ASEAN SECRETARIAT
1. The Secretary-General of ASEAN and staff of the ASEAN Secretariat
participating in official ASEAN activities or representing ASEAN in the Member
States shall enjoy such immunities and privileges as are necessary for the
independent exercise of their functions.
2. The immunities and privileges under this Article shall be laid down in a
separate ASEAN agreement.
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ความคุมกันและเอกสิทธ
1. ใหอาเซียนไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์ในดินแดนของรัฐสมาชิกที่จําเปนเพื่อ
ใหบรรลุความมุงประสงคของอาเซียน
2. ความคุมกันและเอกสิทธิจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหากระหวางอาเซียน
และรัฐสมาชิกเจาภาพ

ขอ 18 ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของเลขาธิการอาเซียน
และพนักงานของ สํานักเลขาธิการอาเซียน
1. ให เ ลขาธิ ก ารอาเซี ย นและพนั ก งานของสํ านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นที่ เ ข าร วมใน
กิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรับความ
คุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่อยางอิสระของตน
2. ความคุมกันและเอกสิทธิภายใตขอนี้จะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหากของ
อาเซียน
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ARTICLE 19 IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF
THE PERMANENT REPRESENTATIVES AND
OFFICIALS ON ASEAN DUTIES
1. The Permanent Representatives of the Member States to ASEAN and
officials of the Member States participating in official ASEAN activities or
representing ASEAN in the Member States shall enjoy such immunities and
privileges as are necessary for the exercise of their functions.
2. The immunities and privileges of the Permanent Representatives and officials on
ASEAN duties shall be governed by the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations
or in accordance with the national law of the ASEAN Member State concerned.

CHAPTER 7

DECISION-MAKING
ARTICLE 20 CONSULTATION AND CONSENSUS
1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on
consultation and consensus.
2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide
how a specific decision can be made.
3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the modes of
decision-making as contained in the relevant ASEAN legal instruments.
4. In the case of a serious breach of the Charter or non- compliance,
the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision.

ARTICLE 21 IMPLEMENTATION AND PROCEDURE
1. Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules of procedure.
2. In the implementation of economic commitments, a formula for flexible participation,
including the ASEAN Minus X formula, may be applied where there is a consensus to do so.
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ขอ 19 ความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวร
และเจาหนาที่ที่อยูระหวางการปฏิบัติหนาที่ของอาเซียน
1. ใหผูแทนถาวรของรัฐสมาชิกประจําอาเซียนและเจาหนาที่ของรัฐสมาชิกที่เขารวม
ในกิจกรรมตางๆ อันเปนทางการของอาเซียนหรือทําการแทนอาเซียนในรัฐสมาชิก ไดรบั ความ
คุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
2. ให  ค วามคุ  ม กั น และเอกสิ ท ธิ์ ข องผู  แ ทนถาวรและเจ  า หน  า ที่ ที่ อ ยู  ร ะหว  า งการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาเซียนอยูภายใตบังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธ
ทางทูต ค.ศ. 1961 หรือเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 7

การตัดสินใจ
ขอ 20 การปรึกษาหารือและฉันทามติ
1. โดยหลักการพืน้ ฐาน ใหก ารตัดสินใจของอาเซียนอยูบ นพืน้ ฐานของการปรึกษาหารือ
และฉันทามติ
2. หากไมสามารถหาฉันทามติได ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอาจตัดสินวา จะทําการ
ตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นอยางไร
3. ไมมคี วามใดในวรรค 1 และ 2 ของขอนีก้ ระทบถึงวิธกี ารตัดสินใจทีร่ ะบุอยูใ นตราสาร
ทางกฎหมายของอาเซียนที่เกี่ยวของ
4. ในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอเรื่อง
ดังกลาวไปยัง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ

ขอ 21 การอนุวัติการและขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะบัญญัติกฎวาดวยขั้นตอนการดําเนิน
งานของตนเอง
2. ในการอนุวัติการตามขอผูกพันดานเศรษฐกิจ อาจนํารูปแบบการเขารวมแบบ
ยืดหยุนรวมถึงรูปแบบอาเซียนที่ไมรวมสมาชิกบางรัฐมาใช หากมีฉันทามติ
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CHAPTER 8

หมวดที่ 8

ARTICLE 22 GENERAL PRINCIPLES

ขอ 22 หลักการทั่วไป

SETTLEMENT OF DISPUTES
1. Member States shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a
timely manner through dialogue, consultation and negotiation.
2. ASEAN shall maintain and establish dispute settlement mechanisms in all
fields of ASEAN cooperation.

ARTICLE 23 GOOD OFFICES, CONCILIATION
AND MEDIATION
1. Member States which are parties to a dispute may at any time agree to resort to good
offices, conciliation or mediation in order to resolve the dispute within an agreed time limit.
2. Parties to the dispute may request the Chairman of ASEAN or the
Secretary-General of ASEAN, acting in an ex-officio capacity, to provide good offices,
conciliation or mediation.

ARTICLE 24 DISPUTE SETTLEMENT
MECHANISMS IN SPECIFIC INSTRUMENTS
1. Disputes relating to specific ASEAN instruments shall be settled through
the mechanisms and procedures provided for in such instruments.
2. Disputes which do not concern the interpretation or application of any ASEAN
instrument shall be resolved peacefully in accordance with the Treaty of Amity
and Cooperation in Southeast Asia and its rules of procedure.
3. Where not otherwise specifically provided, disputes which concern the
interpretation or application of ASEAN economic agreements shall be settled in
accordance with the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism.
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การระงับขอพิพาท
1. รัฐสมาชิกตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวงอยางสันติใหทันทวงที โดยผาน
การสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา
2. ใหอาเซียนจัดตั้งและธํารงไวซึ่งกลไกการระงับขอพิพาทในทุกสาขาความรวมมือ
ของอาเซียน

ขอ 23 คนกลางที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม
และการไกลเกลี่ย
1. รัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีในขอพิพาทอาจจะตกลงกันเมื่อใดก็ไดที่จะใชคนกลาง
ที่นาเชื่อถือ การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย เพื่อระงับขอพิพาท ภายในระยะเวลาที่
ตกลงกัน
2. คูกรณีในขอพิพาทอาจรองขอใหประธานอาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียนทําหนาที่
โดยตําแหนงเปนคนกลางที่นาเชื่อถือ ประนีประนอม หรือไกลเกลี่ย

ขอ 24 กลไกระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ
1. ใหระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไก และขั้นตอน
การดําเนินการที่กําหนดไวในตราสารนั้นๆ
2. ใหระงับขอพิพาทที่ไมเกี่ยวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใดๆ โดย
สันติตามสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตามกฎการ
ดําเนินงานของสนธิสัญญาดังกลาว
3. ในกรณีทมี่ ไิ ดกาํ หนดไวเปนอยางอืน่ เปนการเฉพาะ ใหระงับขอพิพาททีเ่ กีย่ วของกับ
การตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับ
ขอพิพาทของอาเซียน
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ARTICLE 25 ESTABLISHMENT OF DISPUTE
SETTLEMENT MECHANISMS
Where not otherwise specifically provided, appropriate dispute settlement
mechanisms, including arbitration, shall be established for disputes which
concern the interpretation or application of this Charter and other ASEAN instruments.

ขอ 25 การจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาท
ในกรณีทมี่ ไิ ดกาํ หนดไวเปนอยางอืน่ เปนการเฉพาะ ใหมกี ารจัดตัง้ กลไกระงับขอพิพาท
ที่เหมาะสม รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ สําหรับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการตีความหรือการ
ใชกฎบัตรนี้ และตราสารอาเซียนอื่นๆ

ARTICLE 26 UNRESOLVED DISPUTES

ขอ 26 ขอพิพาทที่มิอาจระงับได

When a dispute remains unresolved, after the application of the preceding
provisions of this Chapter, this dispute shall be referred to the ASEAN Summit, for its
decision.

ในกรณีทยี่ งั คงระงับขอ พิพาทมิได ภายหลังการใชบ ทบัญญัตกิ อ นหนา นีใ้ นหมวดนีแ้ ลว
ใหเสนอขอพิพาทนั้นไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน

ARTICLE 27 COMPLIANCE

ขอ 27 การปฏิบัติตาม

1. The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN Secretariat
or any other designated ASEAN body, shall monitor the compliance with the
findings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute
settlement mechanism, and submit a report to the ASEAN Summit.
2. Any Member State affected by non-compliance with the findings,
recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute settlement
mechanism, may refer the matter to the ASEAN Summit for a decision.

ARTICLE 28 UNITED NATIONS CHARTER
PROVISIONS AND OTHER RELEVANT
INTERNATIONAL PROCEDURES
Unless otherwise provided for in this Charter, Member States have the right
of recourse to the modes of peaceful settlement contained in Article 33(1) of
the Charter of the United Nations or any other international legal
instruments to which the disputing Member States are parties.
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1. เลขาธิการอาเซียนโดยการชวยเหลือจากสํานักเลขาธิการอาเซียน หรือองคกรอาเซียน
อืน่ ๆ ทีไ่ ดร บั แตง ตัง้ ตอ งสอดสอ งดูแลการปฏิบตั ติ ามผลการวินจิ ฉัย ขอ เสนอแนะ หรือขอ ตัดสิน
ใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน และเสนอรายงานไปยังที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน
2. รัฐสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการไมปฏิบัติตามผลการวินิจฉัยขอเสนอแนะ หรือ
ขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน อาจสงเรื่องใหที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนเพื่อตัดสิน

ขอ 28 บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ
และกระบวนการระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นในกฎบัตรนี้ รัฐสมาชิกยังคงไวซึ่งสิทธิที่จะใชวิธีการระงับ
ขอพิพาทอยางสันติที่ระบุไวในขอ 33(1) ของกฎบัตรสหประชาชาติ หรือตราสารกฎหมาย
ระหวางประเทศอื่นๆ ที่รัฐสมาชิกคูพิพาทเปนภาคี
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CHAPTER 9

หมวด 9

ARTICLE 29 GENERAL PRINCIPLES

ขอ 29 หลักการทั่วไป

1. ASEAN shall establish financial rules and procedures in accordance with
international standards.
2. ASEAN shall observe sound financial management policies and practices
and budgetary discipline.
3. Financial accounts shall be subject to internal and external audits.

1. อาเซียนตองกําหนดกฎและขั้นตอนการดําเนินงานทางการเงินใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
2. อาเซียนตองปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการทางการเงินที่
ดีและระเบียบวินัยดานงบประมาณ
3. บัญชีการเงินตองไดรับการตรวจสอบภายในและภายนอก

ARTICLE 30 OPERATIONAL BUDGET AND
FINANCES OF THE ASEAN SECRETARIAT

ขอ 30 งบประมาณสําหรับการดําเนินงานและการเงิน
ของสํานักเลขาธิการอาเซียน

1. The ASEAN Secretariat shall be provided with the necessary financial
resources to perform its functions effectively.
2. The operational budget of the ASEAN Secretariat shall be met by ASEAN
Member States through equal annual contributions which shall be remitted in a
timely manner.
3. The Secretary-General shall prepare the annual operational budget of
the ASEAN Secretariat for approval by the ASEAN Coordinating Council upon
the recommendation of the Committee of Permanent Representatives.

1. สํานักเลขาธิการอาเซียนตองไดรับเงินที่จําเปนเพื่อปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. งบประมาณสําหรับการดําเนินงานของสํานักเลขาธิการอาเซียนตองมาจากรัฐสมาชิก
อาเซียนโดยคาบํารุงประจําปรัฐละเทาๆ กัน ซึ่งจะตองสงใหทันตามกําหนด
3. เลขาธิ ก ารต  อ งเตรี ย มงบประมาณสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานประจํ า ป  ข องสํ า นั ก
เลขาธิกาอาเซียนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการผูแทนถาวร

BUDGET AND FINANCE
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ASEAN
TRADE
IN GOODS
AGREEMENT

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the
Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia,
the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the
Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the
Association of Southeast Asian Nations (hereinafter collectively referred to as
“Member States” or singularly as “Member State”):
RECALLING the Leaders’ decision to establish the ASEAN Community,
comprising three pillars, namely the ASEAN Political-Security Community (APSC),
the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Socio-Cultural Community
(ASCC), made in the Declaration of ASEAN Concord II signed on 7 October 2003 in
Bali, Indonesia, and in the ASEAN Charter signed on 20 November 2007 in Singapore;
DETERMINED to realise the goals of establishing ASEAN as a single market
and production base characterised by free flow of goods, services, investment, skilled
labour and freer flow of capital envisaged in the ASEAN Charter and the Declaration
on the ASEAN Economic Community Blueprint signed by the Leaders on 20 November
2007 in Singapore;
RECOGNISING the significant achievements and contribution of the existing
ASEAN economic agreements and instruments in various areas in facilitating free
flow of goods in the region, including the Agreement on ASEAN Preferential Trading
Arrangements (1977), the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff
Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1992), the ASEAN Agreement on Customs
(1997), the ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements
(1998), the e-ASEAN Framework Agreement (2000), the Protocol Governing the
Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (2003), the ASEAN
Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (2004), the Agreement to
Establish and Implement the ASEAN Single Window (2005);
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DESIRING to move forward by developing a comprehensive ASEAN Trade in
Goods Agreement which is built upon the commitments under the existing ASEAN
economic agreements to provide a legal framework to realise free flow of goods in the
region;

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

CONFIDENT that a comprehensive ASEAN Trade in Goods Agreement would
minimise barriers and deepen economic linkages among Member States, lower
business costs, increase trade, investment and economic efficiency, create a larger
market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of
Member States and create and maintain a competitive investment area;

Article 1 Objective

RECOGNISING the different stages of economic development between and
among Member States and the need to address the development gaps and facilitate
increasing participation of the Member States, especially Cambodia, Lao PDR,
Myanmar and Viet Nam, in the AEC through the provision of flexibility and technical
and development co-operation;

Article 2 General Definitions

RECOGNISING FURTHER the provisions of the ministerial declarations of the
World Trade Organization on measures in favour of least-developed countries;
ACKNOWLEDGING the important role and contribution of the business sector
in enhancing trade and investment among Member States and the need to further
promote and facilitate their participation through the various ASEAN business
associations in the realisation of the ASEAN Economic Community; and
RECOGNISING the role of regional trade arrangements as a catalyst in
accelerating regional and global trade liberalisation and trade facilitation and as
building blocks in the framework of the multilateral trading system;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
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The objective of this Agreement is to achieve free flow of goods in ASEAN as
one of the principal means to establish a single market and production base for the
deeper economic integration of the region towards the realisation of the AEC by 2015.

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
(a) ASEAN means the Association of Southeast Asian Nations, which comprises
Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao PDR,
Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of
Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam;
(b) customs authorities means the competent authorities that are responsible
under the law of a Member State for the administration of customs laws;
(c) customs duties means any customs or import duty and a charge of any kind
imposed in connection with the importation of a good, but does not include any:
(i) charge equivalent to an internal tax imposed consistently with the
provisions of paragraph 2 of Article III of GATT 1994, in respect of the like domestic
goods or in respect of goods from whichthe imported goods have been manufactured
or produced in whole or in part;
(ii) anti-dumping or countervailing duty applied consistent with the
provisions of Article VI of GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI
of GATT 1994, and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures in Annex
1A to the WTO Agreement; or
(iii) fee or any charge commensurate with the cost of services rendered.
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(d) customs laws means such laws and regulations administered and enforced
by the customs authorities of each Member State concerning the importation,
exportation, transit, transhipment, and storage of goods as they relate to customs
duties, charges, and other taxes, or to prohibitions, restrictions, and other similar
controls with respect to the movement of control ed items across the boundary of the
customs territory of each Member State;
(e) customs value of goods means the value of goods for the purposes of
levying ad valorem customs duties on imported goods;
(f) days means calendar days, including weekends and holidays;
(g) foreign exchange restrictions means measures taken by Member States
in the form of restrictions and other administrative procedures in foreign exchange
which have the effect of restricting trade;
(h) GATT 1994 means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994,
including its Notes and Supplementary Provisions, contained in Annex 1A to the WTO
Agreement;
(i) Harmonized System or HS means the Harmonized Commodity Description
and Coding System set out in the Annex to the International Convention on the
Harmonized Commodity Description and Coding System, including any amendments
adopted and implemented by the Member States in their respective laws;
(j) MFN means Most-Favoured-Nation treatment in the WTO;
(k) non-tariff barriers means measures other than tariffs which effectively
prohibit or restrict imports or exports of goods within Member States;
(l) originating goods means goods that qualify as originating in a Member State
in accordance with the provisions of Chapter 3;
(m) preferential tariff treatment means tariff concessions granted to originating
goods as reflected by the tariff rates applicable under this Agreement;
(n) quantitative restrictions means measures intended to prohibit or restrict
quantity of trade with other Member States, whether made effective through quotas,
licences or other measures with equivalent effect, including administrative measures
and requirements which restrict trade;
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(o) this Agreement or ATIGA means the ASEAN Trade in Goods Agreement;
(p) WTO means the World Trade Organization; and
(q) WTO Agreement means the Marrakesh Agreement Establishing the World
Trade Organization, done on 15 April 1994 and the other agreements negotiatedthereunder.
2. In this Agreement, all words in the singular shall include the plural and all
words in the plural shall include the singular, unless otherwise indicated in the context.

Article 3 Classification of Goods
For the purposes of this Agreement, the classification of goods in trade
between and among Member States shall be in accordance with the ASEAN
Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) as set out in the Protocol Governing the
Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature signed on 7 August
2003 and any amendments thereto.

Article 4 Product Coverage
This Agreement shal apply to all products under the ASEAN Harmonised Tariff
Nomenclature (AHTN).

Article 5 Most Favoured Nation Treatment
With respect to import duties, after this Agreement enters into force, if a
Member State enters into any agreement with a non-Member State where
commitments are more favourable than that accorded under this Agreement, the
other Member States have the right to request for negotiations with that Member
State to request for the incorporation herein of treatment no less favourable than that
provided under the aforesaid agreement. The decision to extend such tariff preference
wil be on a unilateral basis. The extension of such tariff preference shall be accorded
to all Member States.
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Article 6 National Treatment on Internal
Taxation and Regulation
Each Member State shall accord national treatment to the goods of the other
Member States in accordance with Article III of GATT 1994. To this end, Article III of
GATT 1994 is incorporated into and shall form part of this Agreement, mutatis
mutandis.

Article 7 Fees and Charges Connected with
Importation and Exportation
1. Each Member State shall ensure, in accordance with Article VIII.1 of GATT
1994, that all fees and charges of whatever character (other than import or export
duties, charges equivalent to an internal tax or other internal charge applied
consistently with Article III.2 of GATT 1994, and anti-dumping and countervailing
duties) imposed on or in connection with import or export are limited in amount to
the approximate cost of services rendered and do not represent an indirect protection
to domestic goods or a taxation on imports or exports for fiscal purposes.
2. Each Member State shall promptly publish details of the fees and charges
that it imposes in connection with importation or exportation, and shall make such
information available on the internet.

Article 8 General Exceptions
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner
which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination among
Member States where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or
enforcement by a Member State of measures:
(a) necessary to protect public morals;
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
(c) relating to the importations or exportations of gold or silver;
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(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not
inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to
customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4
of Article II and Article XVII of GATT 1994, the protection of patents, trademarks and
copyrights, and the prevention of deceptive practices;
(e) relating to the products of prison labour;
(f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or
archaeological value;
(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such
measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production
or consumption;
(h) undertaken in pursuance of the obligations under any intergovernmental
commodity agreement which conforms to criteria submitted to the WTO and not disapproved by it or which is itself so submitted and not so disapproved;
(i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure
essential quantities of such materials to a domestic processing industry during
periods when the domestic price of such materials is held below the world price as
part of a governmental stabilisation plan, provided that such restrictions shall not
operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic
industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to
non-discrimination; and
(j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local
short supply, provided that any such measures shal be consistent with the principle
that all Member States are entitled to an equitable share of the international supply
of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other
provisions of this Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving
rise to them have ceased to exist.

Article 9 Security Exceptions
Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) to require any Member State to furnish any information, the disclosure of
which it considers contrary to its essential security interests; or
กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

45

(b) to prevent any Member State from taking any action which it considers
necessary for the protection of its essential security interests:
(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are
derived;
(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to
such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the
purpose of supplying a military establishment;
(iii) taken so as to protect critical public infrastructure, including
communications, power and water infrastructures, from deliberate attempts intended
to disable or degrade such infrastructure;
(iv) taken in time of domestic emergency, or war or other emergency in
international relations; or
(c) to prevent any Member State from taking any action in pursuance of its
obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international
peace and security.

Article 10 Measures to Safeguard the
Balance-of-Payments
Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Member State from
taking any measure for balance-of-payments purposes. A Member State taking such
measure shall do so in accordance with the conditions established under Article XII of
GATT 1994 and the Understanding on Balance-of-Payments Provisions of the General
Agreement on Tariffs and Trade 1994 in Annex 1A to the WTO Agreement.

Article 11 Notification Procedures
1. Unless otherwise provided in this Agreement, Member States shall notify any
action or measure that they intend to take:
(a) which may nullify or impair any benefit to other Member States, directly or
indirectly under this Agreement; or
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(b) when the action or measure may impede the attainment of any objective of
this Agreement.
2. Without affecting the generality of the obligations of Member States under
paragraph 1 of this Article, the notification procedures shall apply, but need not be
limited, to changes in the measures as listed in Annex 1 and amendments thereto.
3. A Member State shall make a notification to Senior Economic Officials
Meeting (SEOM) and the ASEAN Secretariat before effecting such action or measure
referred to in paragraph 1 of this Article. Unless otherwise provided in this Agreement,
notification shall be made at least sixty (60) days before such an action or measure is
to take effect. A Member State proposing to apply an action or measure shall provide
adequate opportunity for prior discussion with those Member States having an interest
in the action or measure concerned.
4. The notification of the intended action or measure submitted by a Member
State shall include:
(a) a description of the action or measure to be taken;
(b) the reasons for undertaking the action or measure; and
(c) the intended date of implementation and the duration of the action or measure.
5. The contents of the notification and all information relating to it shall be
treated with confidentiality.
6. The ASEAN Secretariat shal act as the central registry of notifications,
including written comments and results of discussions. The Member State concerned
shall furnish the ASEAN Secretariat with a copy of the comments received. The ASEAN
Secretariat shall draw the attention of individual Member States to notification
requirements, such as those stipulated in paragraph 4 of this Article, which remain
incomplete. The ASEAN Secretariat shall make available information regarding
individual notifications on request to any Member State.
7. The Member State concerned shall, without discrimination, allow adequate
opportunities for other Member States to present their comments in writing and
discuss these comments upon request. Discussions entered into by the Member State
concerned with other Member States shall be for the purpose of seeking further
clarification about the action or measure. The Member State may give due consideration
to these written comments and the discussion in the implementation of the action
or measure.
กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

47

8. Other Member States shall present their comments within fifteen (15) days of
the notification. Failure of a Member State to provide comments within the stipulated
time shal not affect its right to seek recourse under Article 88.

Article 12 Publication and Administration of
Trade Regulations
1. Article X of GATT 1994 shall be incorporated into and form an integral part of
this Agreement, mutatis mutandis.
2. To the extent possible, each Member State shall make laws,
regulations, decisions and rulings of the kind referred to in Article X of GATT 1994
available on the internet.

Article 13 ASEAN Trade Repository
1. An ASEAN Trade Repository containing trade and customs laws and
procedures of all Member States shall be established and made accessible to the
public through the internet.
2. The ASEAN Trade Repository shal contain trade related information such as
(i) tariff nomenclature; (ii) MFN tariffs, preferential tariffs offered under this
Agreement and other Agreements of ASEAN with its Dialogue Partners; (iii) Rules of
Origin; (iv) non-tariff measures; (v) national trade and customs laws and rules; (vi)
procedures and documentary requirements; (vii) administrative rulings; (viii) best
practices in trade facilitation applied by each Member State; and (ix) list of authorised
traders of Member States.
3. The ASEAN Secretariat shall maintain and update the ASEAN Trade Repository
based on the notifications submitted by Member States as set out in Article 11.

Article 14 Confidentiality
Nothing in this Agreement shall require a Member State to provide confidential
information, the disclosure of which would impede law enforcement of the Member
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State, or otherwise be contrary to the public interest, or which would
prejudice legitimate commercial interests of any particular enterprise, public
or private.
2. Nothing in this Agreement shall be construed to require a Member State
to provide information relating to the affairs and accounts of customers of financial
institutions.
3. Each Member State shall, in accordance with its laws and regulations,
maintain the confidentiality of information provided as confidential by another
Member State pursuant to this Agreement.
4. Notwithstanding the above, paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not
apply to Chapter 6.

Article 15 Communications
All official communications and documentation exchanged among the Member
States relating to the implementation of this Agreement shall be in writing and in the
English language.

Article 16 Participation Enhancement of
Member States
Enhancing participation of Member States shall be facilitated through a
negotiated pre-agreed flexibility on provisions under this Agreement. Such pre-agreed
flexibility shall be captured in the respective provisions hereunder.

Article 17 Capacity Building
Capacity building shall be provided through effective implementation of
programmes to strengthen individual Member States’ domestic capacity, efficiency
and competitiveness, such as the Work Programme under the Initiative for ASEAN
Integration (IAI) and other capacity building initiatives.
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Article 18 Regional and Local Government and
Non-Governmental Bodies
1. Each Member State shal take such reasonable measures as may be available
to it to ensure observance of provisions of this Agreement by the regional and local
government and authorities within its territories.
2. In fulfilling its obligations and commitments under this Agreement, each
Member State shall endeavour to ensure their observance by non-governmental
bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments
or authorities within its territory.

CHAPTER 2

TARIFF LIBERALISATION
Article 19 Reduction or Elimination of
Import Duties
1. Except as otherwise provided in this Agreement, Member States shal
eliminate import duties on al products traded between the Member States by 2010 for
ASEAN-6 1 and by 2015, with flexibility to 2018, for CLMV2.
2. Each Member State shal reduce and/or eliminate import duties on originating
goods of the other Member States in accordance with the following modalities:
(a) Import duties on the products listed in Schedule A of each Member State’s
tariff liberalisation schedule shall be eliminated by 2010 for ASEAN-6 and 2015 for
CLMV, in accordance with the schedule set out therein. Schedule A of each Member
State shall ensure the following conditions are met:
1 “ASEAN-6” refers to Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand.
2 “CLMV” refers to Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam.
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(i) For ASEAN-6, by 1 January 2009:
- Import duties of at least eighty percent (80%) tariff lines are eliminated;
- Import duties on all Information and Communications Technology (ICT)
products, as defined in the e-ASEAN Framework Agreement, are eliminated;
- Import duties on all Priority Integration Sectors (PIS) products are at zero
percent (0%), except those listed in the accompanying negative lists to the Protocols
of the ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors and any
amendments thereto; and
- Import duties on all products are equal to or less than five percent (5%);
(ii) For Lao PDR, Myanmar and Viet Nam, import duties on all products are
equal to or less than five percent (5%) by 1 January 2009;
(iii) For Cambodia, import duties of at least eighty percent (80%) tariff lines
are equal to or less than five percent (5%) by 1 January 2009; and
(iv) Import duties on some products of CLMV, not exceeding seven percent
(7%) of tariff lines, shal be eliminated by 2018. The list of the products and schedule
of import duties reduction of these products shall be identified by CLMV no later than
1 January 2014;
(b) Import duties on ICT products listed in Schedule B of each CLMV Member
State shall be eliminated in three (3) tranches by 2008, 2009 and 2010 in accordance
with the schedule set out therein;
(c) Import duties on PIS products listed in Schedule C of each CLMV Member
State shal be eliminated by 2012 in accordance with the schedule set out therein;
(d) Import duties on unprocessed agricultural products listed in Schedule D of
each Member State on its own accord shall be reduced or eliminated to zero to five
percent (0-5%) by 2010 for ASEAN-6; 2013 for Viet Nam; 2015 for Lao PDR and
Myanmar; and 2017 for Cambodia, in accordance with the schedule set out therein.
Notwithstanding this, import duties on sugar products of Viet Nam shal be reduced
to zero to five percent (0-5%) by 2010;
(e) Unprocessed agricultural products placed in Schedule E of each Member
State on its own accord shal have their respective applied MFN import duties reduced
in accordance with the schedule set out therein;
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(f) The products listed in Schedule F of Thailand and Viet Nam, respectively,
shall have their out-quota tariff rates reduced in accordance with the tariff reduction
schedules corresponding to their respective product classification;
(g) Import duties on petroleum products listed in Schedule G of Cambodia and
Viet Nam, respectively, shall be reduced in accordance with the schedule as mutually
agreed by all Member States and set out therein;
(h) The products placed in Schedule H of each Member State shall not be
subject to import duties reduction or elimination for the reasons as provided in Article 8;
(i) Reduction and elimination of import duties shall be implemented on 1
January of each year; and
(j) The base rates from which import duties are to be reduced or eliminated
shall be the Common Effective Preferential Tariffs (CEPT) rates at the time of entry into
force of this Agreement.
3. Except as otherwise provided in this Agreement, no Member State shall
Nullify or impair any tariff concessions applied in accordance with the tariff schedules
in Annex 2 referred to in paragraph 5 of this Article.
4. Except as otherwise provided in this Agreement, no Member State may
increase an existing duty specified in the schedules made pursuant to the provisions
of paragraph 2 of this Article on imports of an originating good.
5. Except as provided in paragraph 2(a)(iv) of this Article, the detailed tariff
schedules to implement the modalities of reduction and/or elimination of import
duties set out in paragraph 2 of this Article shal be finalised before the entry into force
of this Agreement for ASEAN-6 and six (6) months after the entry into force of this
Agreement for CLMV, and form an integral part of this Agreement as Annex 2.

2. Viet Nam and Thailand shall eliminate the existing TRQs as follows:
(a) Thailand shall eliminate in three (3) tranches by 1 January 2008, 2009 and
2010;
(b) Viet Nam shall eliminate in three (3) tranches by 1 January 2013, 2014 and
2015, with flexibility up to 2018.

Article 21 Issuance of Legal Enactments
1. (a) Each Member State shall, no later than ninety (90) days for ASEAN-6 and
six (6) months for CLMV after the entry into force of this Agreement, issue a legal
enactment in accordance with its laws and regulations to give effect to the
implementation of the tariff liberalisation schedules committed under Article 19.
(b) The legal enactments issued pursuant to paragraph 1(a) of this Article shall
have retroactive implementation with effect from 1 January of the year of the entry into
force of this Agreement.
(c) In the case where a single legal enactment could not be issued, the legal
enactments to give effect to the implementation of tariff reduction or elimination
of each year shall be issued at least three (3) months before the date of its effective
implementation.
2. Member States may decide to conduct reviews of the products in Schedules
D and E with a view to improving the market access for these products. If a product
subject to the review is agreed to be phased out of the said Schedules, it will be placed
in Schedule A of the respective Member State(s) and be subjected to the import duty
elimination of that Schedule.

Article 20 Elimination of Tariff Rate Quotas

Article 22 Enjoyment of Concessions

1. Unless otherwise provided in this Agreement, each Member State
undertakes not to introduce Tariff Rate Quotas (TRQs) on the importation of any
goods originating in other Member States or on the exportation of any goods destined
for the territory of the other Member States.

1. Products on which tariffs of the exporting Member State have reached or are
at the rate of twenty percent (20%) or below, and satisfy the requirements on rules
of origin as set out in Chapter 3 shall automatical y enjoy the concessions offered by
importing Member States as stated in accordance with the provisions of Article 19.
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2. Products listed in Schedule H shall not be entitled for tariff concessions
offered under this Agreement.

Article 23 Temporary Modification or Suspension
of Concessions
1. In exceptional circumstances other than those covered under Article 10,
Article 24 and Article 86 where a Member State faces unforeseen difficulties in
implementing its tariff commitments, that Member State may temporarily modify or
suspend a concession contained in its Schedules under Article 19.
2. A Member State which seeks to invoke the provision of paragraph 1 of this
Article (hereinafter referred to as the “applicant Member State”), shall notify in writing
of such temporary modification or suspension of concessions to the ASEAN Free
Trade Area (AFTA) Council at least one hundred and eighty (180) days prior to the date
when the temporary modification or suspension of concessions is to take effect.
3. Member States who are interested in engaging in consultations or
negotiations with the applicant Member State, pursuant to paragraph 4 of this Article,
shall notify all ASEAN Member States of this interest within ninety (90) days following
the applicant Member State’s notification of the temporary modification or
suspension of concessions.
4. After making the notification pursuant to paragraph 2 of this Article, the
applicant Member State shall engage in consultations or negotiations with the
Member States who have made notification pursuant to paragraph 3 of this Article.
In negotiations with Member States with substantial supplying interest 3, the applicant
Member State shall maintain a level of reciprocal and mutually advantageous
concessions no less favourable to the trade of all other Member States of substantial
supplying interest than that provided in this Agreement prior to such negotiations,
which may include compensatory adjustments with respect to other goods.
3 A Member State shall be deemed to have “substantial supplying interest” if it has, or because of the tariff conces-

sions, it is to be reasonably expected to have, a significant share of at least twenty percent (20%) of the total import
from ASEAN of such products during the past three (3) years in average in the market of the applicant Member State.
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Compensatory adjustment measures in form of tariffs shall be extended to al Member
States on a non-discriminatory basis.
5. The AFTA Council shall be notified of the outcome of the consultations or
negotiations pursuant to paragraphs 3 and 4 of this Article at least forty five (45)
days before the applicant Member State intends to effect the temporary modification
or suspension of concessions. The notification shall include the applicant Member
State’s justifications for needing to adopt such measures and shal provide the
Member State’s intended schedule pertaining to the modification or suspension of
concessions and the time period for which the Member State intends to apply the
measures.
6. In the event that no agreement is reached after the consultations or
negotiations pursuant to paragraphs 3 and 4 of this Article, the notification to
the AFTA Council shall also include the request for the AFTA Council’s
recommendation.
7. The AFTA Council shall issue its approval or recommendation within thirty
(30) days upon receipt of the notification pursuant to paragraph 5 of this Article.
8. In the event that the circumstances giving rise to the request for the
temporary modification or suspension of concessions cease to exist, the applicant
Member State shall immediately restore the tariff concessions and notify the AFTA
Council accordingly. Upon restoration of tariff concessions or termination of the
suspension, the applicant Member State shall apply the rate which it would have
applied according to the scheduled commitments as if the delay or suspension had
not occurred.
9. In the event that there is no approval or recommendation by the AFTA
Council pursuant to paragraph 7 of this Article, and the applicant Member State
nevertheless proceeds with the temporary modification 3 A Member State shall be
deemed to have “substantial supplying interest” if it has, or because of the tariff
concessions, it is to be reasonably expected to have, a significant share of at least
twenty percent (20%) of the total import from ASEAN of such products during the
past three (3) years in average in the market of the applicant Member State. or
suspension of the concession, Member States with substantial supplying interest shall
be free to take action after thirty (30) days, but not later than ninety (90) days after
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the applicant Member State effects its modification or suspension of concessions, to
modify or suspend substantially equivalent concessions from the applicant Member
State. The concerned Member States shall immediately notify the AFTA Council of
such actions.

Article 24 Special Treatment on Rice and Sugar
The Protocol to Provide Special Consideration for Rice and Sugar signed on 23
August 2007 shall form an integral part of this Agreement.

CHAPTER 3

RULES OF ORIGIN
Article 25 Definitions
For the purposes of this Chapter:
(a) aquaculture means the farming of aquatic organisms including fish,
molluscs, crustaceans, other aquatic invertebrates and aquatic plants, from feedstock
such as eggs, fry, fingerlings and larvae, by intervention in the rearing or growth
processes to enhance production such as regular stocking, feeding, or protection from
predators;
(b) Costs, Insurance and Freight (CIF) means the value of the goods imported,
and includes the costs of freight and insurance up to the port or place of entry into
the country of importation. The valuation shall be made in accordance with Article VII
of GATT 1994 and the Agreement on the Implementation of Article VII of GATT 1994 as
contained in Annex 1A to the WTO Agreement;
(c) FOB means the free-on-board value of the goods, inclusive of the costs of
transport to the port or site of final shipment abroad. The valuation shall be made in
accordance with Article VII of GATT 1994 and the Agreement on the Implementation of
Article VII of GATT 1994 as contained in Annex 1A to the WTO Agreement;
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(d) generally accepted accounting principles (GAAP) means the recognised
consensus or substantial authoritative support in the territory of a Member State, with
respect to the recording of revenues, expenses, costs, assets and liabilities; the
disclosure of information; and the preparation of financial statements. These
standards may encompass broad guidelines of general application as wel as detailed
standards, practices and procedures;
(e) goods shall include materials and/or products, which can be wholly
obtained or produced, even if they are intended for later use as materials in another
production process. For the purposes of this Chapter, the terms “goods” and
“products” can be used interchangeably;
(f) identical and interchangeable materials means materials being of the same
kind and commercial quality, possessing the same technical and physical
characteristics, and which after being incorporated into the finished product cannot
be distinguished from one another for origin purposes by virtue of any markings, etc.;
(g) materials means any matter or substance used or consumed in the
production of goods or physically incorporated into another good or are subject to a
process in the production of another good;
(h) originating goods or originating material means goods or material that
qualifies as originating in accordance with the provisions of this Chapter;
(i) packing materials and containers for transportation means the goods used
to protect a good during its transportation, different from those containers or
materials used for its retail sale;
(j) production means methods of obtaining goods, including growing, mining,
harvesting, raising, breeding, extracting, gathering, collecting, capturing, fishing,
trapping, hunting, manufacturing, producing, processing or assembling goods; and
(k) product specific rules means rules that specify that the materials have undergone a change in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation,
or satisfy a Regional Value Content criterion or a combination of any of these criteria.

Article 26 Origin Criteria
For the purposes of this Agreement, a good imported into the territory of a
Member State from another Member State shal be treated as an originating good if it
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conforms to the origin requirements under any one of the following conditions:
(a) a good which is wholly obtained or produced in the exporting Member State
as set out and defined in Article 27; or
(b) a good not wholly obtained or produced in the exporting Member State,
provided that the said goods are eligible under Article 28 or Article 30.

Article 27 Wholly Obtained or Produced Goods
Within the meaning of Article 26(a), the following shall be considered as wholly
obtained or produced in the exporting Member State:
(a) Plant and plant products, including fruit, flowers, vegetables, trees,
seaweed, fungi and live plants, grown and harvested, picked or gathered in the
exporting Member State;
(b) Live animals, including mammals, birds, fish, crustaceans, molluscs,
reptiles, bacteria and viruses, born and raised in the exporting Member State;
(c) Goods obtained from live animals in the exporting Member State;
(d) Goods obtained from hunting, trapping, fishing, farming, aquaculture,
gathering or capturing conducted in the exporting Member State;
(e) Minerals and other naturally occurring substances, not included in
paragraphs (a) to (d) of this Article, extracted or taken from its soil, waters, seabed or
beneath its seabed;
(f) Products of sea-fishing taken by vessels registered with a Member State and
entitled to fly its flag and other products4 taken from the waters, seabed or beneath the
seabed outside the territorial waters5 of that Member State, provided that that Member
State has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in
accordance with international law6;
4 “Other products” refers to minerals and other naturally occurring substances extracted from the waters, seabed or

beneath the seabed outside the territorial waters.

5 For products of sea-fishing obtained from outside the territorial waters (e.g. Exclusive Economic Zone), originating

status would be conferred to that Member State with whom the vessels used to obtain such products are registered
with and whose flag is flown in the said vessel, and provided that that Member State has the rights to exploit it under
international law.
6 In accordance with international law, registration of vessels could only be made in one Member State.
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(g) Products of sea-fishing and other marine products taken from the high seas
by vessels registered with a Member State and entitled to fly the flag of that Member
State;
(h) Products processed and/or made on board factory ships registered with a
Member State and entitled to fly the flag of that Member State, exclusively from
products referred to in paragraph (g) of this Article;
(i) Articles collected there which can no longer perform their original purpose
nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery
of parts of raw materials, or for recycling purposes;
(j) Waste and scrap derived from:
(i) production in the exporting Member State; or
(ii) used goods collected in the exporting Member State, provided that such
goods are fit only for the recovery of raw materials; and
(k) Goods obtained or produced in the exporting Member State from products
referred to in paragraphs (a) to (j) of this Article.

Article 28 Not Wholly Obtained or Produced Goods
1. (a) For the purposes of Article 26(b), goods shall be deemed to be
originating in the Member State where working or processing of the goods has taken
place:
(i) if the goods have a regional value content (hereinafter referred to as
“ASEAN Value Content” or the “Regional Value Content (RVC)”) of not less than forty
percent (40%) calculated using the formula set out in Article 29; or
(ii) if all non-originating materials used in the production of the goods have
undergone a change in tariff classification (hereinafter referred to as “CTC”) at
four-digit level (i.e. a change in tariff heading) of the Harmonized System.
(b) Each Member State shal permit the exporter of the good to decide whether
to use paragraph 1(a)(i) or 1(a)(ii) of this Article when determining whether the goods
qualify as originating goods of the Member State.
2. (a) Notwithstanding paragraph 1 of this Article, goods listed in Annex 3 shall
qualify as originating goods if the goods satisfy the product specific rules set out
therein.
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(b) Where a product specific rule provides a choice of rules from a RVC-based
rule of origin, a CTC-based rule of origin, a specific manufacturing or processing
operation, or a combination of any of these, each Member State shall permit the
exporter of the goods to decide which rule to use in determining whether the goods
qualify as originating goods of the Member State.
(c) Where product specific rules specify a certain RVC, it is required that the
RVC of a good is calculated using the formula set out in Article 29.
(d) Where product specific rules requiring that the materials used have
undergone CTC or a specific manufacturing or processing operation, the rules shall
apply only to non-originating materials.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this Article, a good which is covered
by Attachment A or B of the Ministerial Declaration on Trade in Information
Technology Products adopted in the Ministerial Conference of the WTO on 13
December 1996, set out as Annex 4, shall be deemed to be originating in a Member
State if it is assembled from materials covered under the same Annex.

Article 29 Calculation of Regional Value Content
1. For the purposes of Article 28, the formula for calculating ASEAN Value
Content or RVC is as follows:
(a) Direct Method
RVC =

ASEAN + Direct +
Direct
+ Other + Profit
Materia Cost Labour Cost Overhead Cost Cost
FOB Price

x 100%

or
(b) Indirect Method
RVC =
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FOB Price - Value of Non-Originating Materials,
Parts or Goods
FOB Price
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x 100%

2. For the purposes of calculating the RVC provided in paragraph 1 of this
Article:
(a) ASEAN Material Cost is the CIF value of originating materials, parts or goods
that are acquired or self-produced by the producer in the production of the good;
(b) Value of Non-Originating Materials, Parts or Goods shall be:
(i) The CIF value at the time of importation of the goods or importation can
be proven; or
(ii) The earliest ascertained price paid for the goods of undetermined origin
in the territory of the Member State where the working or processing takes place;
(c) Direct labour cost shall include wages, remuneration and other employee
benefits associated with the manufacturing process;
(d) The calculation of direct overhead cost shal include, but is not limited to,
real property items associated with the production process (insurance, factory rent
and leasing, depreciation on buildings, repair and maintenance, taxes, interests on
mortgage); leasing of and interest payments for plant and equipment; factory security;
insurance (plant, equipment and materials used in the manufacture of the goods);
utilities (energy, electricity, water and other utilities directly attributable to the
production of the goods); research, development, design and engineering; dies,
moulds, tooling and the depreciation, maintenance and repair of plant and equipment;
royalties or licences (in connection with patented machines or processes used in the
manufacture of the goods or the right to manufacture the goods); inspection and
testing of materials and the goods; storage and handling in the factory; disposal of
recyclable wastes; and cost elements in computing the value of raw materials, i.e.
port and clearance charges and import duties paid for dutiable component; and
(e) FOB price means the free-on-board value of the goods as defined in Article
25. FOB price shal be determined by adding the value of materials, production cost,
profit and other costs.
3. Member States shall determine and adhere to only one (1) method of
calculating the RVC. Member States shall be given the flexibility to change their
calculation method provided that such change is notified to the AFTA Council at least
six (6) months prior to the adoption of the new method. Any verification to the ASEAN
Value Content calculation by the importing Member State shal be done on the basis of
the method used by the exporting Member State.
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4. In determining the ASEAN Value Content, Member States shal closely adhere
to the guidelines for costing methodologies set out in Annex 5.
5. Locally-procured materials produced by established licensed manufacturers,
in compliance with domestic regulations, shall be deemed to have fulfilled the origin
requirement of this Agreement; locally-procured materials from other sources shall
be subjected to the origin verification pursuant to Article 57 for the purpose of origin
determination.
6. The value of goods under this Chapter shal be determined in accordance with
the provisions of Article 57.

2. A good originating in the territory of a Member State shall retain its initial
originating status, when exported from another Member State, where operations
undertaken have not gone beyond those referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 32 Direct Consignment

1. Unless otherwise provided in this Agreement, goods originating in a
Member State, which are used in another Member State as materials for finished
goods eligible for preferential tariff treatment, shall be considered to be originating in
the latter Member State where working or processing of the finished goods has taken
place.
2. If the RVC of the material is less than forty percent (40%), the qualifying
ASEAN Value Content to be cumulated using the RVC criterion shall be in direct
proportion to the actual domestic content provided that it is equal to or more than
twenty percent (20%). The Implementing Guidelines are set out in Annex 6.

1. Preferential tariff treatment shall be applied to goods satisfying the
requirements of this Chapter and which are consigned directly between the territories
of the exporting Member State and the importing Member State.
2. The following shall be considered as consigned directly from the exporting
Member State to the importing Member State:
(a) goods transported from an exporting Member State to the importing
Member State; or
(b) goods transported through one or more Member States, other than the
exporting Member State and the importing Member State, or through a non-Member
State, provided that:
(i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration
related exclusively to transport requirements;
(ii) the goods have not entered into trade or consumption there; and
(iii) the goods have not undergone any operation there other than unloading
and reloading or any other operation to preserve them in good condition.

Article 31 Minimal Operations and Processes

Article 33 De Minimis

Article 30 Accumulation

1. Operations or processes undertaken, by themselves or in combination with
each other for the purposes listed below, are considered to be minimal and shall not
be taken into account in determining whether a good has been originating in one
Member State:
(a) ensuring preservation of goods in good condition for the purposes of
transport or storage;
(b) facilitating shipment or transportation; and
(c) packaging or presenting goods for sale.
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1. A good that does not undergo a change in tariff classification shall be considered
as originating if the value of all non-originating materials used in its production that
do not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent
(10%) of the FOB value of the good and the good meets all other applicable criteria set
forth in this Agreement for qualifying as an originating good.
2. The value of non-originating materials referred to in paragraph 1 of this
Article shall, however, be included in the value of non-originating materials for any
applicable RVC requirement for the good.
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Article 34 Treatment of Packages and
Packing Materials
1.Packaging and Packing Materials for retail sale:
(a) If a good is subject to the RVC-based rule of origin, the value of the
packaging and packing materials for retail sale shall be taken into account in its origin
assessment, where the packaging and packing materials for retail sale are considered
to be forming a whole with the good.
(b) Where paragraph 1 (a) of this Article is not applicable, the packaging and
packing materials for retail sale, when classified together with the packaged good shall
not be taken into account in considering whether al non-originating materials used in
the manufacture of a product fulfils the criterion corresponding to a change of tariff
classification of the said good.
2. The containers and packing materials exclusively used for the transport of a
good shall not be taken into account for determining the origin of the said good.

Article 35 Accessories, Spare Parts and Tools
1. If a good is subject to the requirements of CTC or specific manufacturing
or processing operation, the origin of accessories, spare parts, tools and
instructional or other information materials presented with the good shall not be
taken into account in determining whether the good qualifies as an originating good,
provided that:
(a) the accessories, spare parts, tools and instructional or other information
materials are not invoiced separately from the good; and
(b) the quantities and value of the accessories, spare parts, tools and
instructional or other information materials are customary for the good.
2. If a good is subject to the RVC-based rule of origin, the value of the
accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials
shall be taken into account as the value of the originating or non-originating materials,
as the case may be, in calculating the RVC of the originating good.
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Article 36 Neutral Elements
In order to determine whether a good originates, it shall not be necessary to
determine the origin of the following which might be used in its production and not
incorporated into the good:
(a) fuel and energy;
(b) tools, dies and moulds;
(c) spare parts and materials used in the maintenance of equipment and
buildings;
(d) lubricants, greases, compounding materials and other materials used in
production or used to operate equipment and buildings;
(e) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies;
(f) equipment, devices and supplies used for testing or inspecting the good;
(g) catalyst and solvent; and
(h) any other goods that are not incorporated into the good but of which use
in the production of the good can reasonably be demonstrated to be a part of that
production.

Article 37 Identical and Interchangeable Materials
The determination of whether identical and interchangeable materials are
originating materials shall be made either by physical segregation of each of the
materials or by the use of generally accepted accounting principles of stock control
applicable, or inventory management practice, in the exporting Member States.
2. Once a decision has been taken on the inventory management method, that
method shal be used throughout the fiscal year.

Article 38 Certificate of Origin
A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shal
be supported by a Certificate of Origin (Form D), as set out in Annex 7 issued by a Government authority designated by the exporting Member State and notified to the other Member
States in accordance with the Operational Certification Procedures, as set out in Annex 8.
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Article 39 Sub-Committee on Rules of Origin
1. For the purposes of the effective and uniform implementation of this
Chapter, a Sub-Committee on Rules of Origin shall be established pursuant to Article 90.
2. The functions of the Sub-Committee on Rules of Origin shall include:
(a) monitoring of the implementation and operation of this Chapter;
(b) reviewing, as and when necessary, this Chapter to provide appropriate
recommendations with the view to enhancing this Chapter to make it responsive to
thedynamic changes in the regional and global production processes so as to
facilitate trade and investment among Member States, promote a regional production
network, encourage the development of Small and Medium Enterprises (SMEs) and
narrowing the development gaps;
(c) reviewing, as and when necessary, the operational procedures of this
Chapter with the view to simplifying the procedures and making them transparent,
predictable and standardised, taking into account the best practices of other regional
and international trade agreements;
(d) considering any other matter as Member States may agree related to this
Chapter; and
(e) carrying out other functions as may be delegated by the CCA, SEOM and the
AFTA Council.
3. The Sub-Committee on Rules of Origin shall be composed of representatives
of the Governments of Member States, and may invite representatives of relevant
entities other than the Governments of the Member States with necessary expertise
relevant to the issues to be discussed, upon agreement of all Member States.

CHAPTER 4

NON-TARIFF MEASURES
Article 40 Application of Non-Tariff Measures
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1. Each Member State shall not adopt or maintain any non-tariff measure on the
importation of any good of any other Member State or on the exportation of any good
destined for the territory of any other Member State, except in accordance with its
WTO rights and obligations or in accordance with this Agreement.
2. Each Member State shall ensure the transparency of its non-tariff measures
permitted in paragraph 1 of this Article in accordance with Article 12 and shall ensure
that any such measures are not prepared, adopted or applied with the view to, or with
the effect of, creating unnecessary obstacles in trade among the Member States.
3. Any new measure or modification to the existing measure shall be duly
notified in accordance with Article 11.
4. The database on non-tariff measures applied in Member States shall be
further developed and included in the ASEAN Trade Repository as referred in
Article 13.

Article 41 General Elimination of Quantitative
Restrictions
Each Member State undertakes not to adopt or maintain any prohibition or
quantitative restriction on the importation of any goods of the other Member States or
on the exportation of any goods destined for the territory of the other Member States,
except in accordance with its WTO rights and obligations or other provisions in this
Agreement. To this end, Article XI of GATT 1994, shall be incorporated into and form
part of this Agreement, mutatis mutandis.

Article 42 Elimination of Other Non-Tariff Barriers
1. Member States shall review the non-tariff measures in the database referred
to in paragraph 4 of Article 40 with a view to identifying non-tariff barriers (NTBs)
other than quantitative restrictions for elimination. The elimination of the identified
NTBs shall be dealt with by the Co-ordinating Committee for the Implementation of the
ATIGA (CCA), the ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ),
the ASEAN Committee on Sanitary and Phytosanitary (AC-SPS), the working bodies
under ASEAN Directors-General of Customs and other relevant ASEAN bodies, as
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appropriate, in accordance with the provisions of this Agreement, which shall
submit their recommendations on the identified non-tariff barriers to the AFTA Council
through SEOM.
2. Unless otherwise agreed by the AFTA Council, the identified NTBs shall be
eliminated in three (3) tranches as follows:
(a) Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand shall eliminate in three (3)
tranches by 1 January of 2008, 2009 and 2010;
(b) The Philippines shall eliminate in three (3) tranches by 1 January of 2010, 2011
and 2012;
(c) Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam shal eliminate in three (3) tranches
by 1 January of 2013, 2014 and 2015 with flexibilities up to 2018.
3. The list of identified NTBs to be eliminated in each tranche shall be agreed upon
by the AFTA Council meeting in the year before the effective elimination date of such NTBs.
4. Notwithstanding paragraphs 1 to 3 of this Article, the CCA, in consultation with
the relevant ASEAN bodies, shall review any non-tariff measure notified or reported by any
other Member State or by the private sector with a view to determining whether the measure
constitutes as a NTB. If such review results in an identification of a NTB, the NTB shall be
eliminated by the Member State applying such NTB in accordance with this Agreement.
5. The CCA shall serve as a focal point for the notification and review referred to in
paragraph 4 of this Article.
6. Exceptions to this Article shall be allowed for the reasons provided in Article 8.
7. Nothing in this Agreement shall be construed to prevent a Member State, which
is a party to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Wastes and their Disposal or other relevant international agreements, from
adopting or enforcing any measure in relation to hazardous wastes or substances based
on its laws and regulations, in accordance with such international agreements.

Article 43 Foreign Exchange Restrictions
Member States shal make exceptions to their foreign exchange restrictions
relating to payments for the products under this Agreement, as well as repatriation of such
payments without prejudice to their rights under Article XVIII of GATT 1994 and relevant
provisions of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF).
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Article 44 Import Licensing Procedures
1. Each Member State shall ensure that all automatic and non-automatic import
licensing procedures are implemented in a transparent and predictable manner, and
applied in accordance with the Agreement on Import Licensing Procedures as contained
in Annex 1A to the WTO Agreement.
2. Promptly after entry into force of this Agreement, each Member State shall notify
the other Member States of any existing import licensing procedures. Thereafter, each
Member State shall notify the other Member States of any new import licensing procedure
and any modification to its existing import licensing procedures, to the extent possible
sixty (60) days before it takes effect, but in any case no later than the effective date of the
licensing requirement. A notification provided under this Article shall include the
information specified in Article 5 of the Agreement on Import Licensing Procedures as
contained in Annex 1A to the WTO Agreement.
3. Each Member State shal answer within sixty (60) days al reasonable enquiries
from another Member State with regard to the criteria employed by its respective licensing
authorities in granting or denying import licences. The importing Member State shall also
consider publication of such criteria.
4. Elements in non-automatic import licensing procedures that are found to be
impeding trade shall be identified, with a view to remove such barriers, and to the extent
possible work towards automatic import licensing procedures.

CHAPTER 5

TRADE FACILITATION
Article 45 Work Programme on Trade Facilitation
and its Objectives
1. Member States shall develop and implement a comprehensive ASEAN Trade
Facilitation Work Programme, which sets out al concrete actions and measures with clear
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targets and timelines of implementation necessary for creating a consistent,
transparent, and predictable environment for international trade transactions that
increases trading opportunities and help businesses, including small and medium
sized enterprises (SMEs), to save time and reduce costs.
2. The ASEAN Trade Facilitation Work Programme shall set out actions and
measures to be implemented at both ASEAN and national levels.

Article 46 Scope of the ASEAN Trade Facilitation
Work Programme
The ASEAN Trade Facilitation Work Programme referred to in Article 45 shall
cover the areas of customs procedures, trade regulations and procedures, standards
and conformance, sanitary and phytosanitary measures, ASEAN Single Window and
other areas as identified by the AFTA Council.

Article 47 Principles on Trade Facilitation
Member States shall be guided by the following principles in relation to trade
facilitation measures and initiatives at both ASEAN and national levels:
(a) Transparency: Information on policies, laws, regulations, administrative
rulings, licensing, certification, qualification and registration requirements,
technical regulations, standards, guidelines, procedures and practices relating to trade
in goods (hereinafter referred to as “rules and procedures relating to trade”) to be
made available to al interested parties, consistently and in a timely manner at no cost
or a reasonable cost;
(b) Communications and Consultations: The authorities shal endeavour to
facilitate and promote effective mechanisms for exchanges with the business and
trading community, including opportunities for consultation when formulating,
implementing and reviewing rules and procedures relating to trade;
(c) Simplification, practicability and efficiency: Rules and procedures relating to
trade to be simplified to ensure that they are no more burdensome or restrictive than
necessary to achieve their legitimate objectives;
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(d) Non-discrimination: Rules and procedures relating to trade to be applied in
a non-discriminatory manner and be based on market principles;
(e) Consistency and predictability: Rules and procedures relating to trade to be
applied in a consistent, predictable and uniform manner so as to minimise uncertainty
to the trade and trade related parties. Rules and procedures relating to trade to
provide clear and precise procedural guidance to the appropriate authorities with
standard policies and operating procedures and be applied in a non-discretionary
manner;
(f) Harmonisation, standardisation and recognition: While accepting the need of
each Member State to regulate or set rules for legitimate objectives such as protection
of health, safety or public morals and conservation of exhaustible natural resources,
regulations, rules and procedures affecting the acceptance of goods between Member
States to be harmonised as far as possible on the basis of international standards
where appropriate. The development of mutual recognition arrangements for
standards and conformity assessment results, and continuing co-operation on
technical infrastructure development, are encouraged;
(g) Modernisation and use of new technology: Rules and procedures relating to
trade to be reviewed and updated if necessary, taking into account changed
circumstances, including new information and new business practices, and based on
the adoption, where appropriate, of modern techniques and new technology.
Where new technology is used, relevant authorities shall make best efforts to spread
the accompanying benefits to all parties through ensuring the openness of the
information on the adopted technologies and extending co-operation to authorities of
other economies and the private sector in establishing inter-operability and/or
inter-connectivity of the technologies;
(h) Due process: Access to adequate legal appeal procedures, adding greater
certainty to trade transactions, in accordance with the applicable laws of Member
States; and
(i) Co-operation: Member States shal strive to work closely with private sector
in the introduction of measures conducive to trade facilitation, including by open
channels of communication and co-operation between both governments and business.
Member States shal continue to work in partnership to focus on opportunities for
increased co-operation including integrated technical assistance and capacity-building;
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exchanges of best practices critical to implementing trade facilitation initiatives and
the co-ordination of positions concerning topics of common interest discussed in the
framework of regional and international organisations.

Article 48 Progress Monitoring of
Trade Facilitation
Member States, individually and collectively, shall undertake assessments once
in every two (2) years, on implementation of the trade facilitation measures set out
in this Agreement and in the ASEAN Trade Facilitation Work Programme to ensure
effective implementation of trade facilitation measures. For this purpose, an ASEAN
Trade Facilitation Framework shal be agreed by Member States within six (6) months
after entry into force of this Agreement, to serve as a guideline to further enhance
trade facilitation in ASEAN.
2. The ASEAN Work Programme on Trade Facilitation shall be reviewed based
on the results of the regular assessment pursuant to paragraph 1 of this Article.
The ASEAN Trade Facilitation Work Programme and the ASEAN Trade Facilitation
Framework and any revisions thereto shall be administratively annexed to this Agreement and serve as an integral part of this Agreement.

Article 49 Establishment of the ASEAN
Single Window
Member States shall undertake necessary measures to establish and operate
their respective National Single Windows and the ASEAN Single Window in
accordance with the provisions of the Agreement to Establish and Implement the
ASEAN Single Window and the Protocol to Establish and Implement the ASEAN
Single Window.

Article 50 Implementation Arrangement
1. The progress in the implementation of the ASEAN Work Programme on
Trade Facilitation and the outcomes of its assessment shall be reported to the AFTA
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Council. The SEOM, assisted by the CCA, shall be the main co-ordinator in monitoring
the progress of the implementation of the ASEAN Work Programme on Trade
Facilitation, in close co-ordination with the various ASEAN Committees in charge of
the implementation of the measures under the Work Programme.
2. Each Member State shal establish a Trade Facilitation Co-ordinating
Committee or relevant focal point at the national level.

CHAPTER 6
CUSTOMS

Article 51 Objectives
The objectives of this Chapter are to:
(a) ensure predictability, consistency and transparency in the application of
customs laws of Member States;
(b) promote efficient and economical administration of customs procedures,
and expeditious clearance of goods;
(c) simplify and harmonise customs procedures and practices to the extent
possible; and
(d) promote cooperation among the customs authorities.

Article 52 Definitions
For the purposes of this Chapter:
(a) Authorised Economic Operator means a party involved in the international
movement of goods in any function that has been approved by the customs
authorities as complying with statutory and/or regulatory requirements of Member
States, taking into account international supply chain security standards;
(b) customs control means measures applied by the customs authorities to
ensure compliance with customs laws of Member States;
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(c) customs procedures means the treatment applied by the customs
authorities of each Member State to goods, which are subject to customs laws;
(d) Customs Valuation Agreement means the Agreement on Implementation of
Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, contained in Annex 1A
to the WTO Agreement;
(e) drawback means the amount of import duties and taxes repaid under the
drawback procedure;
(f) drawback procedure means customs procedures which, when goods are
exported, provide for a repayment (total or partial) to be made in respect of the import
duties and taxes charged on the goods, or on materials contained in them or
consumed in their production;
(g) goods declaration means a statement made in the manner prescribed by the
customs authorities, by which the persons concerned indicate the customs procedure
to be applied to the goods and furnish the particulars which the customs authorities
require for its application;
(h) repayment means the refund, in whole or in part, of duties and taxes paid
on goods and the remission, in whole or in part, of duties and taxes where payment
has not been made;
(i) security means that which ensures to the satisfaction of the customs
authorities that an obligation to the customs authorities will be fulfil ed; and
(j) temporary admission means customs procedures under which certain goods
can be brought into a customs territory conditionally relieved total y or partially from
payment of import duties and taxes; such goods must be imported for a specific
purpose and must be intended for re-exportation within a specified period and
withouthaving undergone any change except normal depreciation due to the use made
of them.

Article 53 Scope
This Chapter applies, in accordance with the Member States’ respective laws,
regulations and policies, to customs procedures applied to goods traded among
Member States.
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Article 54 Customs Procedures and Control
1. Each Member State shall ensure that its customs procedures and practices
are predictable, consistent, transparent and trade facilitating, including through the
expeditious clearance of goods.
2. Customs procedures of Member States shall, where possible and to the
extent permitted by their respective customs law, conform to standards and
recommended practices of the World Customs Organisation and other international
organisations as relevant to customs.
3. The customs authorities of each Member State shall review its customs
procedures with a view to their simplification to facilitate trade.
4. Customs control shall be limited to that which is necessary to ensure
compliance with customs laws of Member States.

Article 55 Pre-arrival Documentation
Member States shall endeavour to make provision for the lodging and
registering or checking of the goods declaration and its supporting documents prior
to the arrival of the goods.

Article 56 Risk Management
Member States shall use risk management to determine control measures with
the view to facilitate customs clearance and release of goods.

Article 57 Customs Valuation
1. For the purposes of determining the customs value of goods traded between and
among the Member States, provisions of Part I of Customs Valuation Agreement,
shall apply mutatis mutandis 7.
7 In the case of Cambodia, the Agreement on Customs Valuation, as implemented in accordance with the provision of

the protocol on the Accession of the Kingdom of Cambodia to the WTO, shall apply mutatis mutandis.
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2. Member States shall harmonise, to the extent possible, administrative
procedures and practices in the assessment of value of goods for customs purposes.

Article 58 Application of Information Technology
Member States, where applicable, shal apply information technology in
customs operations based on internationally accepted standards for expeditious
customs clearance and release of goods.

Article 59 Authorised Economic Operators
1. Member States shall endeavour to establish the programme of Authorised
Economic Operators (AEO) to promote informed compliance and efficiency of
customs control.
2. Member States shall endeavour to work towards mutual recognition of AEO.

Article 60 Repayment, Drawback and Security
1. Decisions on claims for repayment shall be reached, and notified in writing to
the persons concerned, without undue delay, and repayment of amounts overcharged
shall be made as soon as possible after the verification of claims.
2. Drawback shal be paid as soon as possible after the verification of claims.
3. Where security has been furnished, it shall be discharged as soon as
possible after the customs authorities are satisfied that the obligations under which
the security was required have been duly fulfilled.

Article 61 Post Clearance Audit
Member States shall establish and operate Post Clearance Audit (PCA) for
expeditious customs clearance and enhanced customs control.

Article 62 Advance Rulings
76

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

1. Each Member State, through its customs authorities and/or other relevant
authorities, shall, to the extent permitted by its respective laws, regulations and
administrative determinations, provide in writing advance rulings on the application
of a person described in paragraph 2(a) of this Article, in respect of the tariff
classification, questions arising from the application of the principles of Customs
Valuation Agreement and/or origin of goods.
2. Where available, each Member State shall adopt or maintain procedures for
advance rulings, which shall:
(a) provide that an importer in its territory or an exporter or producer in the
territory of another Member State may apply for an advance ruling before the
importation of goods in question;
(b) require that an applicant for an advance ruling provide a detailed
description of the goods and all relevant information needed to process an application
for an advance ruling;
(c) provide that its customs authorities may, at any time during the course of
evaluation of an application for an advance ruling, request that the applicant provide
additional information within a specified period;
(d) provide that any advance ruling be based on the facts and circumstances
presented by the applicant, and any other relevant information in the possession of
thedecision-maker; and
(e) provide that an advance ruling be issued to the applicant expeditiously,
within the period specified in each Member State’s respective laws, regulations or
administrative determinations.
3. A Member State may reject requests for an advance ruling where the
additional information requested in accordance with paragraph 2(c) of this Article is
not provided within a specified time.
4. Subject to paragraphs 1 and 5 of this Article and where available, each
Member State shall apply an advance ruling to al importations of goods described in
that ruling imported into its territory for three (3) years from the date of that ruling,
or such other period as specified in that Member State's respective laws, regulations
or administrative determinations.
5. A Member State may modify or revoke an advance ruling upon a
determination that the ruling was based on an error of fact or law (including human
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error), the information provided is false or inaccurate, there is a change in its law consistent with this Agreement, or there is a change in a material fact, or circumstances
on which the ruling was based.
6. Where an importer claims that the treatment accorded to an imported good
should be governed by an advance ruling, the customs authorities may evaluate
whether the facts and circumstances of the importation are consistent with the facts
and circumstances upon which an advance ruling was based.

Article 67 Consultation

Article 63 Temporary Admission

1. Nothing in this Chapter shall be construed to require any Member State to
furnish or allow access to confidential information pursuant to this Chapter the
disclosure of which it considers would:
(a) be contrary to the public interest as determined by its laws;
(b) be contrary to any of its laws, including but not limited, to those
protecting personal privacy or the financial affairs and accounts of individual
customers of financial institutions;
(c) impede law enforcement; or
(d) prejudice legitimate commercial interests, which may include competitive
position of particular enterprises, public or private.
2. Where a Member State provides information to another Member State in
accordance with this Chapter and designates the information as confidential, the
Member State receiving the information shal maintain the confidentiality of the
information, use it only for the purposes specified by the Member State providing
the information, and not disclose it without the specific written permission of the
Member State providing the information.

Member States shall facilitate movement of goods under temporary admission
to the greatest extent possible.

Article 64 Customs Co-operation
To the extent permitted by their laws, Member States may, as deemed
appropriate, assist each other on customs matters.

Article 65 Transparency
1. Member States will facilitate the timely publication, dissemination of
statutory and regulatory information, decisions and rulings on customs matters.
2. Each Member State shal publish on the internet and/or in print form al
statutory and regulatory provisions and any customs administrative procedures
applicable or enforceable by its customs administration, except law enforcement
procedures and internal operational guidelines.

Article 66 Enquiry Points
Each Member State shall designate one (1) or more enquiry points to address
enquiries from interested persons concerning customs matters, and shall make
available on the internet and/or in print form information concerning procedures for
making such enquiries.
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The customs authorities of Member States will encourage consultation with
each other regarding customs issues that affect goods traded between and among
Member States.

Article 68 Confidentiality

Article 69 Review and Appeal
1. Each Member State shal ensure that any person, in its territory, being
aggrieved by any customs decision pertinent to this Agreement have access to
administrative review within the customs authorities that issued the decision subject
to review or, where applicable, by the higher authority supervising the administration
and/or judicial review of the determination taken at the final level of administrative
review, in accordance with the Member State's law.
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2. The decision on appeal shall be given to the appellant and the reasons for
such decision shall be provided in writing.

Article 70 Implementation and Institutional
Arrangements

Commission (IEC) as cited in the ASEAN Framework Agreement on Mutual
Recognition Arrangements and the relevant ASEAN Sectoral Mutual Recognition
Arrangements.

Article 73 General Provisions

The objective of this Chapter is to establish provisions on standards, technical
regulations and conformity assessment procedures to ensure that these do not create
unnecessary obstacles to trade in establishing ASEAN as a single market and
production base, and at the same time ensure that the legitimate objectives of Member
States are met.

1. Member States reaffirm and are committed to abide by the rights and
obligations under the Agreement on Technical Barriers to Trade contained in Annex 1A
to the WTO Agreement.
2. Member States shall take any of the following possible measures or their
combinations to mitigate, if not totally eliminate, unnecessary technical barriers to
trade:
(a) harmonise national standards with relevant international standards and
practices;
(b) promote mutual recognition of conformity assessment results among
Member States;
(c) develop and implement ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangements
and develop ASEAN Harmonised Regulatory Regimes in the regulated areas where
applicable; and
(d) encourage the co-operation among National Accreditation Bodies and
National Metrology Institutes (NMIs) including relevant legal metrology authorities in
ASEAN to facilitate the implementation of Mutual Recognition Arrangements (MRAs)
in regulated and non-regulated sectors.
3. To facilitate the free movement of goods within ASEAN, Member States shal
develop and implement a Marking Scheme, where appropriate, for products covered
under the ASEAN Harmonised Regulatory Regimes or Directives.

Article 72 Terms and Definitions

Article 74 Standards

The ASEAN Directors-General of Customs, supported by customs working
bodies, shall be responsible to implement the provisions of this Chapter and any
other provisions relevant to customs in this Agreement.

CHAPTER 7

STANDARDS, TECHNICAL
REGULATIONS AND CONFORMITY
ASSESSMENT PROCEDURES
Article 71 Objective

General terms concerning standardisation and conformity assessment used in
this Chapter have the meaning given to them in the definitions contained in the
appropriate editions of ISO/ IEC Guide 2 and ISO/ IEC 17000 of the International
Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical
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1. Each Member State undertakes that its national standards authorities accept
and follow the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of
Standards as provided for in Annex 3 of the Agreement on Technical Barriers to Trade
as contained in Annex 1A to the WTO Agreement.
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2. In harmonising national standards, Member States shall, as the first and
preferred option, adopt the relevant international standards when preparing new
national standards or revising existing standards. Where international standards are
not available, national standards shall be aligned among Member States.
3. Member States are encouraged to actively participate in the development
of international standards, particularly in those sectors that have trade potential for
ASEAN.
4. Harmonisation of the existing national standards and adoption of
international standards into new national standards should be based on “Adoption of
International Standards as Regional or National Standards”, as contained in the ISO/
IEC Guide 21 or its latest edition.
5. Whenever modifications of contents and structure of the relevant
international standards are necessary, Member States shall ensure an easy
comparison of the contents and structure of their national standards with the
referenced international standards and provide information to explain the reason(s)
for such modifications.
6. Member States shall ensure that:
(a) the modifications of contents of international standards are not prepared
and adopted with a view to, or with the effect of, creating unnecessary technical
barriers to trade; and
(b) the modifications of contents shal not be more restrictive than necessary.

Article 75 Technical Regulations
1. In adopting technical regulations, Member States shall ensure
(a) these are not adopted with a view, to or with the effect of, creating technical
barriers to trade;
(b) these are based on international or national standards that are harmonised
to international standards, except where legitimate reasons for deviations exist;
(c) alternative means that are least trade restrictive to achieve the desired
objectives are considered before a decision is taken on the adoption of technical
regulations;
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(d) the adoption of prescriptive standards is avoided to ensure that unnecessary
obstacles to trade are not introduced, to enhance fair competition in the market or
that it does not lead to a reduction of business flexibility; and
(e) treatment accorded to products imported from Member States is no less
favourable than that accorded to like products of national origin and to like products
originating from any other Member State.
2. Member States shal ensure that only those parts of a standard that represent
minimum requirements to fulfil the desired objectives are referred to in the technicalregulations.
3. Member States shall also ensure that, wherever applicable, the preparation,
adoption and application of technical regulations are to facilitate the implementation of
the respective ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangements.
4. Whenever the need for technical regulations is urgent for overcoming
problems that arise or threaten to arise within the territory of a Member State and the
available time does not allow such Member State to harmonise the relevant national
standards, that Member State shall consider using the appropriate international
standards or the relevant parts of them as the first alternative.
5. Member States shall comply with the notification procedures as stipulated
in Article 11. However, in the case of technical regulations under this Article, other
Member States shall present their comments, if any, within sixty (60) days of the
notification. Member States shall, upon request, provide to other Member States the
draft of the technical regulation and other information regarding the deviations from
the relevant international standards and the applicable pre-market conformity
assessment procedure.
6. Except in urgent circumstances, Member States shall allow at least six (6)
months between the publication of technical regulations and their entry into force in
order to provide sufficient time for producers in exporting Member States to adapt their
products or methods of production to the requirements of importing Member States.

Article 76 Conformity Assessment Procedures
1. Member States shall ensure that conformity assessment procedures are not
prepared, adopted or applied with a view to, or with the effect of, creating unnecessary
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technical barriers to trade and that conformity assessment procedures that have to be
complied with by suppliers of products originating in the territories of other
MemberStates are not more stringent than those accorded to suppliers of like
products of national origin.
2. Member States shall adopt conformity assessment procedures that are
consistent with international standards and practices and wherever such procedures
cannot be achieved because of differences in legitimate objectives, the differences
of conformity assessment procedures shall be minimised as far as possible.
3. Member States shall develop and implement ASEAN Sectoral Mutual
Recognition Arrangement in the regulated areas, where appropriate, in accordance
with the provisions of the ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition
Arrangements.
4. Member States shall accept the results of conformity assessment produced
by conformity assessment bodies designated by other Member States in accordance
with the provisions of the ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition
Arrangements and the provisions of the respective ASEAN Sectoral Mutual
Recognition Arrangements in all regulated areas.
5. Member States shall establish co-operation among National Accreditation
Bodies and National Metrology Institutes (NMIs), including legal metrology in ASEAN
to facilitate the implementation of MRAs in regulated and non-regulated sectors.

Article 77 Post Market Surveillance
1. Member States shall establish post market surveillance systems to
complement the implementation of the ASEAN Sectoral Mutual Recognition
Arrangements and ASEAN Harmonised Regulatory Regimes and/or Directives.
2. The relevant authority that undertakes the post market surveillance system
of the Member States shall take the necessary actions to ensure compliance of
products placed in the market with the applicable ASEAN Sectoral Mutual Recognition
Arrangements and ASEAN Harmonised Regulatory Regimes and/or Directives.
3. Member States should ensure that the necessary laws and technical
infrastructure are in place to support post market surveillance systems.
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4. The effectiveness of the post market surveillance systems shall be further
enhanced through the establishment of Alert Systems among Member States.

Article 78 Implementation
1. Member States shall take all necessary measures to ensure implementation
of al the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangements, ASEAN Harmonised
Regulatory Regimes and the relevant provisions of this Agreement within the time
frame stipulated in the aforesaid agreements and to ensure compliance with aforesaid
harmonised requirements.
2. The following instruments, and any future instruments agreed by Member
States to implement the provisions of this Agreement, shall form an integral part of
this Agreement:
(a) ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements;
(b) ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and
Electronic Equipment;
(c) Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment
(EEE) Regulatory Regime; and
(d) Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme.
3. The ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) shall
be responsible for:
(a) identifying and initiating sectoral MRAs;
(b) monitoring the effective implementation of the relevant provisions of
this Agreement in respect of standards, technical regulations and conformity
assessmentprocedures;
(c) providing support to the respective Joint Sectoral Committees when
required; and
(d) collaborating with the ASEAN Secretariat to provide regular feedback on the
implementation of this Agreement.
4. The ACCSQ shall provide support and co-operation under the relevant ASEAN
Free Trade Agreements (FTAs) with Dialogue Partners, including capacity building and
institutional strengthening programmes for Standards, Technical Regulations and
Conformity Assessment Procedures Chapters in such ASEAN FTAs.
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5. The ACCSQ shal take the necessary actions to ensure effective
implementation of the ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangements and ASEAN
Harmonised Regulatory Regimes.

(b) sanitary or phytosanitary measures shall have the same meaning as in
Annex A of paragraph 1 to the SPS Agreement; and
(c) SPS Agreement means the Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures contained in Annex 1A to the WTO Agreement.

CHAPTER 8

Article 81 General Provisions and Obligations

SANITARY AND PHYTOSANITARY
MEASURES
Article 79 Objectives
The objectives of this Chapter are to:
(a) facilitate trade between and among Member States while protecting human,
animal or plant life or health in each Member State;
(b) provide a framework and guidelines on requirements in the application of
sanitary and phytosanitary measures among Member States, particularly to achieve
commitments set forth in the ASEAN Economic Community Blueprint;
(c) strengthen co-operation among Member States in protecting human,
animal or plant life or health; and
(d) facilitate and strengthen implementation of this Chapter in accordance
with the principles and disciplines in the Agreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures contained in Annex 1A to the WTO Agreement and this
Agreement.

Article 80 Definitions
For the purposes of this Chapter:
(a) international standards, guidelines and recommendations shall have the
same meaning as in Annex A of paragraph 3 to the SPS Agreement;
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1. The provisions of this Chapter apply to all sanitary and phytosanitary
measures of a Member State that may, directly or indirectly, affect trade between and
among Member States.
2. Member States affirm their rights and obligations with respect to each other
under the SPS Agreement.
3. Each Member State commits to apply the principles of the SPS Agreement in
the development, application or recognition of any sanitary or phytosanitary measures
with the intent to facilitate trade between and among Member States while protecting
human, animal or plant life or health in each Member State.
4. In the implementation of their sanitary or phytosanitary measures, Member
States agree to be guided, where applicable, by relevant international standards,
guidelines and recommendations developed by international organisations such as,
the Codex Alimentarius Commission (Codex), the World Organisation for Animal
Health (OIE), the International Plant Protection Convention (IPPC) and ASEAN.
5. Member States hereby agree that the laws, regulations, and procedures for
application of SPS measures in their respective territories shall be listed in Annex 9,
which form an integral part of this Agreement. Member States hereby agree to ensure
that their respective national sanitary and phytosanitary laws, regulations and
procedures as listed in Annex 9 are readily available and accessible to any interested
Member States.
6. Any change to national sanitary and phytosanitary laws, regulations and
procedures shal be subject to Article 11.

Article 82 Implementation and Institutional
Arrangements
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1. For effective implementation of this Chapter, an ASEAN Committee on
Sanitary and Phytosanitary Measures (AC-SPS) shall be established to conduct
committee meetings at least once a year among Member States.
2. The functions of the AC-SPS shall be to:
(a) facilitate exchange of information on such matters as occurrences of
sanitary or phytosanitary incidents in the Member States and non-Member States,
and change or introduction of sanitary and phytosanitary-related regulations and
standards of the Member States , which may, directly or indirectly, affect trade
between and among Member States;
(b) facilitate co-operation in the area of sanitary or phytosanitary measures
including capacity building, technical assistance and exchange of experts, subject to
the availability of appropriated funds and the applicable laws and regulations of each
Member State;
(c) endeavour to resolve sanitary and phytosanitary matters with a view to
facilitate trade between and among Member States. The AC-SPS may establish ad hoc
task force to undertake science-based consultations to identify and address specific
issues that may arise from the application of sanitary or phytosanitary measures; and
(d) submit regular reports of developments and recommendations in the
implementation of this Chapter to the AFTA Council, through SEOM for further action.
3. Each Member State shall establish a contact point for effective
communication and co-operation. The list of respective designated contact points
appears in Annex 10.
4. Each Member State shal ensure the information in Annex 10 is updated.

1. Each Member State shall initiate and further strengthen co-operation on
equivalence in accordance with the SPS Agreement and relevant international
standards, guidelines and recommendations, in order to facilitate trade between and
among the Member States.
2. To facilitate trade, Member States may develop equivalence arrangements
and recommend equivalence decisions, in particular in accordance with Article 4 of
the SPS Agreement and with the guidance provided by the relevant international and
regional standard setting bodies namely Codex, OIE, IPPC and ASEAN and by the
Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures established in accordance with
Article 12 of the SPS Agreement.
3. Each Member State shall, upon request, enter into consultations with the aim
of achieving bilateral and/or regional recognition arrangements of the equivalence of
specified sanitary or phytosanitary measures.

Article 83 Notification under Emergency Situation

Article 85 Co-operation

1. Each Member State acknowledges the value of exchanging information,
particularly in an emergency situation on food safety crisis, interception, control of
pests and/or disease outbreaks and its sanitary or phytosanitary measures.
2. Member States shal immediately notify all contact points and the ASEAN
Secretariat should the following situations occur:
(a) in case of food safety crisis, pest or disease outbreaks; and

1. Each Member State shall explore opportunities for further co-operation, technical
assistance, collaboration and information exchange with other Member States on sanitary
and phytosanitary matters of mutual interest consistent with the objectives of this
Chapter and the commitments set forth in the ASEAN Economic Community Blueprint.
2. Member States shall further strengthen co-operation for the control and
eradication of pests and disease outbreaks, and other emergency cases related to
sanitary or phytosanitary measures as well as to assist other Member States to
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(b) provisional sanitary or phytosanitary measures against or affecting the
exports of the other Member States are considered necessary to protect the human,
animal or plant life or health of the importing Member State.
3. The exporting Member State should, to the extent possible, endeavour to
provide information to the importing Member State if the exporting Member State
identifies that an export consignment which may be associated with a significant
sanitary or phytosanitary risk has been exported.

Article 84 Equivalence
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comply with SPS requirements.
3. In implementing the provisions of paragraph 1 of this Article, Member States
shall co-ordinate their undertakings with the activities conducted in the regional and
multilateral context, with the objectives of avoiding unnecessary duplication and
maximising efficiency of efforts of the Member States in this field.
4. Any two (2) Member States may, by mutual agreement, co-operate on
adaptation to regional conditions including the concept of pests and disease free
areas and areas of low pests or disease prevalence, in accordance with the SPS
Agreement and relevant international standards, guidelines and recommendations,
in order to facilitate trade between the Member States.

CHAPTER 9

TRADE REMEDY MEASURES
Article 86 Safeguard Measures
Each Member State which is a WTO member retains its rights and obligations
under Article XIX of GATT 1994, and the Agreement on Safeguards or Article 5 of the
Agreement on Agriculture.

Article 87 Anti-dumping and Countervailing Duties
1. Member States affirm their rights and obligations with respect to each other
relating to the application of anti-dumping under Article VI of GATT 1994 and the
Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade
1994 as contained in Annex 1A to the WTO Agreement.
2. Member States affirm their rights and obligations with respect to each other
relating to subsidies and countervailing measures under Article XVI of GATT 1994 and
the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures as contained in Annex 1A to
the WTO Agreement.
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CHAPTER 10

INSTITUTIONAL PROVISIONS
Article 88 Advisory and Consultative Mechanism
The ASEAN Consultations to Solve Trade and Investment Issues (ACT) and the
ASEAN Compliance Monitoring Body (ACB) as contained in the Declaration on ASEAN
Concord II (Bali Concord II) may be invoked to settle disputes that may arise from this
Agreement. Any Member State who does not wish to avail of the ACT/ACB may resort
to the mechanism provided in the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement
Mechanism.

Article 89 Dispute Settlement
The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, signed on
29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR and amendments thereto, shall apply in
relation to any dispute arising from, or any difference between Member States
concerning the interpretation or application of this Agreement.

Article 90 Institutional Arrangements
1. The ASEAN Economic Ministers (AEM) shall, for the purposes of this
Agreement, establish an ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council comprising one (1)
ministerial-level nominee from each Member State and the Secretary-General of
ASEAN. In the performance of its functions, the AFTA Council shall also be supported
by the Senior Economic Officials' Meeting (SEOM). In the fulfilment of its functions,
the SEOM may establish bodies, as appropriate, to assist them such as the Coordinating Committee on the implementation of ATIGA (CCA). The SEOM, assisted by the
CCA, shal ensure the effective implementation of this Agreement and, shall coordinate
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and be supported by technical bodies and committees under this Agreement.
2. Each Member State shall establish a National AFTA Unit, which shall serve a
national focal point for the coordination of the implementation of this Agreement.
3. The ASEAN Secretariat shall:
(a) provide support to the AEM and AFTA Council in supervising,
co-ordinating and reviewing the implementation of this Agreement as well as assistance in all related matters; and
(b) monitor and regularly report to the AFTA Council on the progress in the
implementation of this Agreement.

CHAPTER 11

FINAL PROVISIONS
Article 91 Relation to Other Agreements
1. Subject to paragraph 2 of this Article, all ASEAN economic agreements that
exist before the entry into force of ATIGA shall continue to be valid.
2. Member States shall agree on the list of agreements to be superseded within
six (6) months from the date of entry into force and such list shal be administratively
annexed to this Agreement and serve as an integral part of this Agreement.
3. In case of inconsistency between this Agreement and any ASEAN economic
agreements that are not superseded under paragraph 2 of this Article, this Agreement
shall prevail.

Article 92 Amended or Successor International
Agreements
If any international agreement or a provision therein referred to, or incorporated
into, this Agreement, and such agreement or provision isamended, the Member States
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shall consult on whether it is necessary to amend this Agreement, unless this Agreement provides otherwise.

Article 93 Annexes, Attachments and Future
Instruments
1. The Annexes and Attachments to this Agreement shall form an integral part
of this Agreement.
2. Member States may adopt legal instruments in the future pursuant to
the provisions of this Agreement. Upon their respective entry into force, such
instruments shall form part of this Agreement.

Article 94 Amendments
1. The provisions of this Agreement may be modified through amendments
mutually agreed upon in writing by the Member States.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Annexes and Attachments to
this Agreement may be modified through amendments endorsed by the AFTA Council.
The said amendments shall be administratively annexed to this Agreement and serve
as an integral part of this Agreement.

Article 95 Review
The AFTA Council or their designated representatives shall meet within one
(1) year of the date of entry into force of this Agreement and then every two (2) years
or otherwise as appropriate to review this Agreement for the purpose of fulfilling the
objective of this Agreement.

Article 96 Entry into Force
1. This Agreement shall be signed by the ASEAN Economic Ministers.
2. This Agreement shall enter into force, after all Member States have notified
or, where necessary, deposited instruments of ratifications with the Secretary-General
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of ASEAN upon completion of their internal procedures, which shal not take more than
one hundred and eighty (180) days after the signing of this Agreement.
3. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify al Member States of
the notifications or deposit of each instrument of ratification referred to in paragraph
2 of this Article.

Article 97 Reservations
No reservations shall be made with respect to any of the provisions of this
Agreement.

Article 98 Depositary
This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who
shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by
their respective Governments, have signed the ASEAN Trade in Goods Agreement.
DONE at Cha-am, Thailand, this Twenty Sixth Day of February in the Year Two
Thousand and Nine, in a single original copy in the English language.
For Brunei Darussalam:
LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign Affairs and Trade
For the Kingdom of Cambodia:
CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister of Commerce

For the Lao People’s Democratic Republic:
NAM VIYAKETH
Minister of Industry and Commerce
For Malaysia:
MUHYIDDIN BIN MOHAMMAD YASSIN
Minister of International Trade and Industry
For the Union of Myanmar:
U SOE THA
Minister for National Planning and Economic Development
For the Republic of the Philippines:
PETER B. FAVILA
Secretary of Trade and Industry
For the Republic of Singapore:
LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry
For the Kingdom of Thailand:
PORNTIVA NAKASAI
Minister of Commerce
Minister of Commerce
For the Socialist Republic of Viet Nam:
VU HUY HOANG
Minister of Industry and Trade

For the Republic of Indonesia:
MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade
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อารัมภบท รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่ง
เป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เรียกโดยรวมว่า “ อาเซียน” หรือ
“ประเทศสมาชิกอาเซียน” หรือ รายประเทศว่า “ประเทศสมาชิกอาเซียน”)
ระลึกถึง การตัดสินใจของผูน้ ำ� ในการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนซึง่ ประกอบด้วย 3 เสา
หลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคม-วัฒนาธรรมอาเซียน จัดท�ำภายใต้แถลงการณ์ ปฏิญญาอาเซียน II ลงนาม
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2003 (พ.ศ. 2546) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และในกฎบัตรอาเซียน ลง
นามเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2007 (พ.ศ. 2550) ณ ประเทศสิงคโปร์
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะบรรลุเปา้ หมายการจัดตัง้ ให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต
ที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานที่มีทักษะ มีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น ตามที่ได้เล็งเห็นไว้ในกฎบัตรอาเซียน และแถลงการณ์ร่างพิมพ์เขียว
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลงนามโดยผู้น�ำเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2007 (พ.ศ.
2550) ณ สิงคโปร์;
ยอมรับถึง ความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญและผลประโยชน์ทเี่ กิดจากความตกลงด้านเศรษฐกิจ
ต่างๆ ของอาเซียนและเครือ่ งมือในสาขาต่างๆ ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกต่อการเคลือ่ นย้ายสินค้า
อย่างเสรีที่ภูมิภาค รวมถึงความตกลงการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน (1977) (พ.ศ. 2520) ความตกลงอัตราภาษีพิเศษร่วมส�ำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน
(1992) (พ.ศ. 2535) ความตกลงด้านศุลกากรของอาเซียน (1997) (พ.ศ. 2540) กรอบความ
ตกลงในข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (1998) (พ.ศ. 2541) กรอบความตกลงด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (2000) (พ.ศ. 2543) พิธีสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ฮาร์โมไนซ์พิกัดอัตราศุลกากรของอาเซียน (2003) (พ.ศ. 2546) กรอบความตกลงว่าด้วยการ
รวมกลุ่มสินค้าและบริการ (2004) (พ.ศ. 2547) ความตกลงจัดตั้งและด�ำเนินการด้านการ
อ�ำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 2005 (พ.ศ. 2548)
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ปรารถนา ทีจ่ ะขับเคลือ่ นไปข้างหน้าโดยการพัฒนาความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน
ที่ครอบคลุมโดยใช้พื้นฐานจากข้อผูกพันความตกลงด้านเศรษฐกิจต่างๆของอาเซียนที่จะเป็น
กรอบทางกฎหมายในการท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีในภูมิภาค
มั่นใจว่า ว่าความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนที่ครอบคลุมจะลดอุปสรรคทางการค้า
และเพิ่มการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก ลดต้นทุนทางธุรกิจ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ ท�ำให้เกิดตลาดทีใ่ หญ่ขนึ้ ทีม่ โี อกาสทางการ
ค้าและการประหยัดจากขนาดทีม่ ากขึน้ ส�ำหรับธุรกิจของประเทศสมาชิก รวมถึงการท�ำให้เกิด
และคงไว้ซึ่งเวทีการลงทุนที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ยอมรับว่า ความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและความจ�ำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะความจ�ำเป็นที่ต้องอ�ำนวยความ
สะดวกต่อการมีบทบาทสูงขึน้ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
เฉพาะกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ผ่านการก�ำหนดข้อบทด้านความยืดหยุ่นและความ
ร่วมมือทางเทคนิคและการพัฒนา
ยอมรับต่อไปถึง ข้อบทของแถลงการณ์ระดับรัฐมนตรีภายใต้องค์การการค้าโลก
เกี่ยวกับมาตรการพิเศษส�ำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
รับทราบ ความส�ำคัญของบทบาทและประโยชน์ที่ก่อโดยภาคธุรกิจในการส่งเสริม
การค้าและการลงทุนระหว่างกลุม่ ประเทศสมาชิก และความจ�ำเป็นในการส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับการใช้โอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นผ่านทางสมาคมธุรกิจต่างๆ ของอาเซียน
จากการที่เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยอมรับ บทบาทการรวมกลุม่ ในภูมภิ าคทีจ่ ะเป็นตัวกระตุน้ ให้กบั การสร้างการค้าเสรี
ในระดับภูมิภาคและโลก และในฐานะที่เป็นฐานให้กับกรอบการค้าพหุภาคี
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
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บทที่ 1

บทบัญญัติทั่วไป
ข้อ 1 จุดประสงค์
จุดประสงค์ของความตกลงนี้ คือ การประสบผลในการเคลือ่ นย้ายสินค้าอย่างเสรีภายใน
ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญหลักการหนึ่งในการรวมตัวเป็นตลาดเดียวในอาเซียน
และให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเพือ่ ให้มกี ารรวมกลุม่ เศรษฐกิจในเชิงลึกยิง่ ขึน้ อันน�ำไปสูก่ าร
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ. 2558)

ข้อ 2 คำ�นิยามทั่วไป
1. เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ หากมิได้มกี ารระบุเป็นอย่างอืน่ กำ�หนดให้
(เอ) อาเซียน หมายความถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบ
ด้วย รัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(บี) “หน่วยงานศุลกากร” หมายถึง หน่วยงานผูม้ อี ำ�นาจ ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหาร
จัดการภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการกฎหมายทางศุลกากร
(ซี) “อากรศุลกากร” หมายถึง อากรศุลกากรหรืออากรขาเข้าใดๆ และค่าภาระชนิดใดๆ
ที่เรียกเก็บโดยเกี่ยวเนื่องกับการนำ�เข้าสินค้า แต่ไม่รวมถึง
(หนึง่ ) ค่าภาระใดๆ ทีเ่ ทียบเท่ากับภาษีภายในประเทศ ซึง่ เรียกเก็บโดยสอดคล้องกับ
บทบัญญัตขิ องวรรค 2 ของข้อ 3 ของแกตต์ 1994 (พ.ศ. 2537) ทีเ่ กีย่ วกับสินค้าภายในประเทศ
ที่เหมือนกัน หรือที่เกี่ยวกับสินค้าซึ่งใช้ผลิตหรือทำ�สินค้านำ�เข้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
(สอง) อากรตอบโต้การทุม่ ตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนใดๆ ทีใ่ ช้โดยสอดคล้อง
กับบทบัญญัตขิ องข้อ 6 ของแกตต์ 1994 (พ.ศ. 2537) ความตกลงว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามข้อ 6
ของความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) และความตกลง
ว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิว ที โอ หรือ
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(สาม) ค่าธรรมเนียมหรือค่าภาระใดๆ ซึ่งได้สัดส่วนกับต้นทุนของการให้บริการ
(ดี) “กฎหมายศุลกากร” หมายถึง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บริหารและบังคับ
ใช้โดยหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกแต่ละฝา่ ย ซึง่ เกีย่ วข้องกับการน�ำเข้า การส่งออก
และการขนส่งสินค้า เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับอากรศุลกากร ค่าภาระ และภาษีอนื่ ๆ หรือเกีย่ ว
กับข้อห้าม ข้อจ�ำกัด และการควบคุมอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่
ถูกควบคุมข้ามเขตแดนศุลกากรของประเทศสมาชิกแต่ละฝ่าย
(อี) “ราคาศุลกากรของสินค้า” หมายถึง ราคาของสินค้าเพือ่ ความมุง่ ประสงค์ในการจัด
เก็บอากรศุลกากรแบบตามราคาส�ำหรับสินค้าน�ำเข้า
(เอฟ) “วัน” หมายถึง วันตามปฏิทนิ ซึง่ รวมถึง วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(จี) การจ�ำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หมายความถึงมาตรการที่ประเทศ
สมาชิกใช้ในรูปของการจ�ำกัดและกระบวนการบริหารการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีส่ ง่
ผลให้เกิดการจ�ำกัดทางการค้า
(เอช) แกตต์ 1994 หมายความถึง ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า
1994 ซึ่งรวมถึงหมายเหตุและบทบัญญัติเพิ่มเติมที่บรรจุไว้ในภาคผนวก 1เอ ของความตกลง
ดับบลิว ที โอ
(ไอ) “ระบบฮาร์โมไนซ์” หรือ “เอช เอส”หมายถึง ระบบฮาร์โมไนซ์ของค�ำอธิบายและ
การจ�ำแนกพิกดั อัตราศุลกากรของสินค้า ทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวกของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยระบบฮาร์โมไนซ์ของค�ำอธิบายและการจ�ำแนกพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า และ
ประเทศภาคียอมรับและน�ำไปปฏิบัติตามในกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตน
(เจ) เอ็ม เอฟ เอ็น หมายถึง การประติบัติเยี่ยงคนชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งใน
องค์การการค้าโลก
(เค) ข้อกีดกันที่มิใช่ภาษี หมายความถึงมาตรการที่มิใช่ภาษี ที่มีผลห้ามหรือจ�ำกัด
การน�ำเข้าหรือการส่งออกของสินค้าภายในกลุ่มประเทศสมาชิก
(แอล) “สินค้าที่ได้ถ่ินก�ำเนิด” หมายถึง สินค้าที่มีคุณสมบัติในการได้ถิ่นก�ำเนิดใน
ประเทศสมาชิกภายใต้บทบัญญัติของบทที่ 3
(เอ็ม) การให้การปฏิบัติที่เป็นพิเศษด้านภาษีอากร หมายถึง การให้ข้อลดหย่อนทาง
ภาษีให้กบั สินค้าทีไ่ ด้ถนิ่ ก�ำเนิดตามทีแ่ สดงโดยอัตราภาษีทใี่ ช้บงั คับภายใต้ความตกลงฉบับนี้
(เอ็น) การจ�ำกัดปริมาณ หมายความถึงมาตรการที่มีจุดประสงค์ที่จะห้ามหรือจ�ำกัด
ปริมาณการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ไม่ว่าจะใช้ผ่านวิธีการโควตา การอนุญาตน�ำเข้าหรือ
มาตรการอื่นๆที่ส่งผลในระดับเดียวกัน ซึ่งรวมถึงแนวทางการขั้นตอนการบริหารที่มีผลจ�ำกัด
ปริมาณการค้าด้วย
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(โอ) ความตกลงฉบับนี้ หรืออาทิก้า หมายความถึง ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน
(พี) ดับบลิวทีโอ หมายความถึง องค์การการค้าโลก
(คิว) ความตกลงดับบริวทีโอ หมายความถึง ความตกลงมาราเกซที่จัดตั้งองค์การการ
ค้าโลก จัดท�ำเมื่อ 15 เมษายน 1994 (พ.ศ. 2537) และความตกลงอื่นๆ ที่ได้เจรจาไว้ภายใต้
2. ภายใต้ความตกลงฉบับนี้ เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทุกค�ำที่แสดงเป็นรูป
เอกพจน์ให้รวมรูปพหูหจน์ด้วย และทุกค�ำที่อยู่ในรูปพหูหจน์ให้รวมรูปเอกพจน์ด้วย

ข้อ 3 การจำ�แนกพิกัดของสินค้า
เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของความตกลงนี้ การจ�ำแนกพิกัดประเภทสินค้าใน
การค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกต้องสอดคล้องกับระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน
ตามที่ระบุไว้ใน พิธีสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการเกี่ยวกับการฮาร์โมไนซ์พิกัดอัตราศุลกากรของ
อาเซียน ลงนามเมื่อ 7 สิงหาคม 2003 (พ.ศ. 2546) และการด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ
นอกจากนั้น

ข้อ 4 สินค้าที่ครอบคลุม
ความตกลงฉบับนีใ้ ช้กบั ทุกรายการสินค้าภายใต้ระบบพิกดั ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน

ข้อ 5 การประติบัติเยี่ยงคนชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง
เฉพาะเรือ่ งอัตราภาษีศลุ กากร หลังจากความตกลงนีม้ ผี ลบังคับใช้ หากประเทศสมาชิก
ไปท� ำ ความตกลงใดๆกั บ ประเทศที่ มิ ใ ช่ ส มาชิ ก ที่ มี ก ารให้ ข ้ อ ผู ก พั น ที่ ดี ก ว่ า ที่ ใ ห้
ภายใต้ความตกลงนี้ ประเทศสมาชิกประเทศอื่นมีสิทธิที่จะยื่นขอเจรจากับประเทศสมาชิก
ที่ไปจัดท�ำความตกลงนั้น เพื่อขอให้มีการให้ข้อผูกพันที่ดีกว่านั้นให้กับประเทศตนด้วย
การตัดสินใจทีจ่ ะขยายข้อผูกพันทีด่ กี ว่าให้กบั ประเทศสมาชิกอืน่ เป็นการตัดสินใจจากฝา่ ยประ
เทสสมาชิกทีไ่ ปท�ำความตกลงนัน้ เท่านัน้ และการขยายข้อผูกพันจะต้องให้กบั ประเทศสมาชิก
ทุกประเทศ
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ข้อ 6 การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติว่าด้วยการเก็บภาษีอากร
และข้อบังคับภายใน
แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องให้การประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติแก่สนิ ค้าของประเทศสมาชิก
อื่นโดยเป็นไปตามข้อ 3 ของข้อตกลงแกตต์ 1994 สุดท้ายนี้ ข้อก�ำหนดตามข้อ 3 ของข้อตกลง
แกตต์ 1994 ให้รวมเข้าไว้และเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้โดยอนุโลม

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมและพิธีการเกี่ยวกับการนำ�เข้า
และส่งออก
1. แต่ละประเทศสมาชิกต้องด�ำเนินการตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ VIII.1 ของข้อตกลงแกตต์
1994 ว่า ค่าธรรมเนียมและค่าพิธีการต่างๆ ทั้งปวงไม่ว่าในลักษณะใด (เว้นแต่อากรส�ำหรับ
น�ำเข้าและส่งออกและภาษีอนื่ ๆ ภายใต้ความหมายของข้อ III.2 ของข้อตกลงเกตต์ 1994 และ
อารกต่อต้านการทุม่ ตลาดและการอุดหนุน) ซึง่ เรียกเก็บกับการน�ำเข้าหรือทีเ่ กีย่ วกับการการน�ำ
เข้าหรือส่งออก จะจ�ำกัดอยูเ่ พียงจ�ำนวนของต้นทุนโดยประมาณในการให้บริการและไม่เป็นการ
คุม้ ครองทางอ้อมแก่ผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือเป็นภาษีอากรส�ำหรับการน�ำเข้าหรือส่งออกเพือ่
วัตถุประสงค์ในการคลัง
2. แต่ละประเทศสมาชิกต้องตีพพิ มิ พ์รายละเอียดเกีย่ วกับค่าธรรมเนียมและค่าพิธกี าร
ที่เรียกเก็บกับการน�ำเข้าหรือส่งออกอย่างไม่รอช้า และต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในอินตอร์
เน็ตด้วย

ข้อ 8 ข้อยกเว้นทั่วไป
ภายใต้ขอ้ บังคับของข้อก�ำหนดทีว่ า่ มาตรการดังต่อไปนี้ จะไม่ใช้ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้
เกิดการเลือกปฏิบัติตามอ�ำเภอใจหรืออย่างไม่มีเหตุผลระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งอยู่ในสภาพ
การณ์เดียวกันนีห้ รือก่อให้เกิดการจ�ำกัดทีแ่ อบแฝงต่อการค้าระหว่างประเทศ จะไม่มขี อ้ ความ
ใดในความตกลงนี้ที่ตีความห้ามมิให้ประเทษสมาชิกรับรองหรือบังคับใช้ข้อการที่
(เอ) จ�ำเป็นเพื่อปกป้องศีลธรรมอันดีของประชาชน
(บี) จ�ำเป็นเพื่อปกป้องชีวิต หรือสุขภาพมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
(ซี) เกี่ยวกับการน�ำเข้าหรือส่งออกทองค�ำหรือเงิน
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(ดี) จ�ำเป็นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของความตกลงนี้ รวมทั้งกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบังคับทางศุลกากร การบังคับ
ผู ก ขาดที่ ด� ำ เนิ น การภายใต้ ว รรค 4 ของข้ อ II และข้ อ XVII การคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ และการป้องกันการปฏิบัติที่เป็นการหลอกลวง
(อี) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานนักโทษ
(เอฟ) ก� ำ หนดขึ้ น เพื่ อ การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ ส มบั ติ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปะ
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
(จี) เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ได้หมดไปได้ หาก
มาตรการเช่นว่านั้น ได้ท�ำไปให้เกิดผลพร้อมกับการจ�ำกัดการผลิตหรือการบริโภคภายใน
ประเทศ
(เอช) ด�ำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงโภคภัณฑ์ใดในระหว่างรัฐบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่เสนอต่อองค์การการค้าโลก และได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมใหญ่
ภาคีคู่สัญญาหรือซึ่งได้ยื่นเสนอและได้รับความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว
(ไอ) เกีย่ วข้องกับข้อจ�ำกัดการส่งออกวัสดุภายในประเทศทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ประกันถึงปริมาณ
ที่จ�ำเป็นของวัสดุดังกล่าวนั้นต่ออุตสาหกรรมผู้ผลิตภายในประเทศระหว่างช่วงเวลาที่ราคา
ภายในประเทศของวัสดุนั้นต�่ำกว่าราคาตลาดโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการท�ำให้มี
เสถียรภาพของรัฐบาล ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าข้อจ�ำกัดนั้นจะต้องไม่ด�ำเนินการไปเพื่อเพิ่มการส่ง
ออกหรือเพื่อการปกป้องต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปจาก
บทบัญญัติของความตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยบกับการไม่เลือกปฏิบัติ
(เจ) จ�ำเป็นต่อการได้มาหรือการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งขาดแคลนโดยทั่วไปภายใน
ประเทศ หรือในท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการใดๆดังกล่าวนั้น จะต้องสอดคล้องกับหลัก
การที่ว่าประเทศสมาชิกทุกประเทศมีสิทธิในส่วนแบ่งที่เป็นธรรมของอุปทานระหว่างประเทศ
ของผลิตภัณฑ์นนั้ และมาตรการใดๆ ดังกล่าวนัน้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตอิ นื่ ๆ ของความ
ตกลงนี้จะต้องยุติลงทันทีที่เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดมาตรการนั้นได้สิ้นสุดลง

ข้อ 9 ข้อยกเว้นด้านความมั่นคง
ไม่มขี อ้ ความใดในความตกลงนีท้ จี่ ะตีความไปในทางทีจ่ ะ
(เอ) ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกใดให้ข้อสนเทศใดๆ ซึ่งตนเห็นว่าการเปิดเผยข้อสนเทศ
นั้นจะขัดต่อผลประโยชน์ส�ำคัญในเรื่องความมั่นคงของตน หรือ
(บี) กีดกันมิให้ประเทศสมาชิกใดด�ำเนินการใดๆ ซึง่ ตนเห็นว่าจ�ำเป็นส�ำหรับการป้องกัน
ผลประโยชน์ส�ำคัญในเรื่องความมั่นคงของตน
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(หนึ่ง) เกี่ยวกับวัสดุที่แตกตัวทางอะตอมหรือจากวัสดุที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งนั้น
(สอง) เกีย่ วกับการค้าอาวุธ กระสุนและเครือ่ งมือสงคราม และเกีย่ วการการค้าสินค้า
และวัสดุอนื่ ซึง่ กระท�ำไปโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพือ่ ความมุง่ ประสงค์ในการจัดหาให้สำ� หรับ
ฐานทัพทางทหาร
(สาม) ด�ำเนินการเพื่อปกปอ้ งสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงสาธารรูปโภคด้าน
การสื่อสาร ด้านพลังงานและทางน�้ำ จากความพยายามที่จะท�ำให้สาธารณูปโภคไม่สามารถ
ใช้ได้หรือท�ำให้เสื่อม
(สี)่ ด�ำเนินการในยามฉุกเฉินภายในประเทศ ในยามสงครามหรือใน ยามฉุกเฉินอืน่ ๆ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ซี) กีดกันไม่ใช้ประเทศสมาชิกใดด�ำเนินการใดๆตามพันธกรณีของตนภายใต้กฎบัตร
สหประชาชาติส�ำหรับการธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

ข้อ 10 มาตรการปกป้องเพื่อรักษาดุลการชำ�ระเงิน
ไม่มขี อ้ ความใดในความตกลงนีท้ จี่ ะตีความไปในทางทีจ่ ะกีดกันประเทศสมาชิกในการ
ใช้มาตรการเพือ่ จุดประสงค์ในการคุม้ ครองดุลการช�ำระเงินของตน ประเทศสมาชิกใช้มาตรการ
ดังกล่าวได้ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ข้อ XII ของความตกลงแกตต์ 1994
และความเข้าใจว่าด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับดุลการช�ำระเงินของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า 1994

ข้อ 11 วิธีการแจ้ง
1. นอกจากที่ระบุไว้ในความตกลงนี้ ประเทศสมาชิกต้องแจ้งการด�ำเนินการหรือ
มาตรการที่มีความประสงค์จะใช้
(เอ) ที่อาจลบล้างหรือท�ำให้เสื่อมเสียซึ่งประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ประเทศสมาชิกอื่นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมภายใต้ความตกลงนี้
(บี) หากการด�ำเนินการหรือมาตรการนัน้ อาจกีดขวางการบรรลุวตั ถุประสงค์ของความ
ตกลงนี้
2. โดยที่ไม่มีผลต่อข้อผูกพันโดยทั่วไปของประเทศสมาชิกภายใต้วรรค 1 ของข้อนี้ วิธี
การแจ้งต้องมีข้อผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงในมาตรการที่ระบุไว้ภายใต้ภาคผนวก XX และ
การแก้ไขหลังจากนั้น แต่จะไม่ได้จ�ำกัดเพียงแต่เรื่องนี้
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3. ประเทศสมาชิกต้องด�ำเนินการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง และฝา่ ยเลขาธิการ
อาเซียนก่อนทีก่ ารด�ำเนินการหรือมาตรการทีอ่ า้ งถึงในวรรค 1 จะมีผลบังคับใช้ นอกจากทีร่ ะบุ
ไว้ในความตกลงนี้ ต้องแจ้งอย่างน้อย 60 วันก่อนที่การด�ำเนินการหรือมาตรการจะมีผล
ประเทศสมาชิกจะต้องให้เวลาที่เหมาะสมในการหารือกับประเทศสมาชิกอื่นที่มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการใช้มาตรการนั้นๆ
4. การแจ้งการด�ำเนินการหรือมาตรการที่มีความตั้งใจด�ำเนินการโดยประเทศสมาชิก
ต้องประกอบด้วย
(เอ) ค�ำอธิบายการด�ำเนินการหรือมาตรการที่จะด�ำเนินการ
(บี) เหตุผลของการใช้มาตรการ
(ซี) วันที่ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการและช่วงระยะเวลาที่จะด�ำเนินการ
5. เนื้อหาของการแจ้งและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นด้วยความลับ
6. ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนต้องท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับการแจ้ง ซึ่งรวมถึงความเห็น
และผลการหารือของประเทศสมาชิก ประเทศสมาชิกต้องด�ำเนินการส่งส�ำเนาความเห็นที่ได้
รับให้ฝา่ ยเลขาธิการอาเซียน และฝ่ายเลขาธิการอาเซียนต้องแจ้งประเทศสมาชิกทีด่ ำ� เนินการ
แจ้ง หากข้อมูลการแจ้งไม่ครบสมบูรณ์ตามที่ระบุในวรรค 4 ของข้อนี้ และต้องเผยแพร่ข้อมูล
การแจ้งของประเทศสมาชิกเมื่อมีการร้องขอจากประเทศสมาชิกอื่น
7. ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้แจ้ง ต้องให้โอกาสอันสมควรให้ประเทศสมาชิกอื่นอย่างไม่
เลือกปฏิบัติที่จะให้ความเห็นทางลายลักษณ์อักษรและหารือความเห็นดังกล่าวหากมีการ
ร้องขอ การหารือทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นไปเพือ่ จุดประสงค์ของการหาความกระจ่างในการด�ำเนินการ
หรือมาตรการ โดยประเทศสมาชิกที่จะเป็นผู้ใช้ ต้องให้การพิจารณาอย่างสมเหตุผลต่อข้อคิด
เห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหล่านี้และการหารือในเรื่องการใช้มาตรการ
8. ประเทศสมาชิกอืน่ ต้องเสนอความเห็นของตนภายใน 15 วันหลังจากมีการแจ้ง หาก
ประเทศสมาชิกไม่สามารถแจ้งในเวลาที่ก�ำหนดได้ แต่ไม่ได้ท�ำให้สิทธิตามข้อ 88 หมดสิ้นไป

ข้อ 12 การพิมพ์โฆษณาและการบริหารข้อบังคับทางการค้า
1. ข้อ 10 ของข้อตกลงแกตต์ 1994 ได้รบั การอนุโลมให้ครอบคลุมและเป็นส่วนหนึง่ ของ
ความตกลงนี้
2. ในขอบเขตเท่าที่จะท�ำได้ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องเผยแพร่กฎหมาย
ข้อบังคับ ค�ำพิพากษาและค�ำชี้ขาดที่อ้างไว้ภายใต้ข้อ X ของข้อตกลงแกตต์ 1994 ทาง
อินเตอร์เนต
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ข้อ 13 การเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียน
1. จะมีการจัดตั้งแหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียนประกอบด้วยกฎระเบียบและ
กระบวนการทางการค้าและการศุลกากรของทุกประเทศสมาชิก
2. แหล่งเก็บข้อมูลการค้าอาเซียนประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า ได้แก่ (หนึง่ )
พิกดั อัตราศุลกากร (สอง) อัตราภาษีเอ็มเอฟเอ็น อัตราภาษีอตั ราพิเศษทีใ่ ห้ภายใต้ความตกลง
ฉบับนีแ้ ละทีใ่ ห้ภายใต้ความตกลงกับประเทศคูเ่ จรจาอืน่ ๆ (สาม) กฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้า
(สี่) มาตรการที่มิใช่ภาษี (ห้า) ข้อก�ำหนดและกฎระเบียบทางการค้าและศุลกากรของประเทศ
สมาชิก (หก) ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับกระบวนการและด้านเอกสาร (เจ็ด) ค�ำวินจิ ฉัยทางการปกครอง
(แปด) แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องการอะนวยความสะดวกทางการค้าที่แต่ละประเทศ
สมาชิกปกิบัติอยู่ (เก้า) รายชื่อผู้ค้าที่จดทะเบียนของประเทศสมาชิก
3. ฝา่ ยเลขาธิการอาเซียนจะต้องรักษาและท�ำแหล่งเก็บรักษาข้อมูลการค้าอาเซียนให้
ทันสมัยโดยอิงจากข้อมูลการแจ้งที่ยื่นโดยประเทศสมาชิกตามข้อ 11

ข้อ 14 ความลับ
1. ไม่มคี วามใดในความตกลงฉบับนีท้ จี่ ะก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
ความลับ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะขัดขวางการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก
นัน้ หรือขัดกับผลประโยชน์สาธารณะอืน่ ใด หรือข้อมูลทีเ่ ป็นความลับนัน้ จะท�ำให้ผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์อันชอบธรรมของวิสาหกิจของรัฐหรือเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่งเสื่อมไป
2. ไม่มีความใดในความตกลงฉบับนี้ที่สามารถตีความได้ว่า ได้ก�ำหนดให้ประเทศ
สมาชิกต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและบัญชีของลูกค้าสถาบันการเงิน
3. ประเทศสมาชิกแต่ละฝา่ ยจะต้องรักษาความลับของข้อมูลทีป่ ระเทศสมาชิกอีกฝ่าย
หนึง่ ฝา่ ยใดให้มาโดยระบุวา่ เป็นข้อมูลลับตามความตกลงฉบับนี้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของประเทศสมาชิกนั้น
4. แม้จะก�ำหนดไว้ในข้างต้น วรรคหนึ่ง สอง และสามของข้อนี้จะต้องไม่ใช้บังคับกับ
บทที่ 6
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ข้อ 15 การติดต่อสื่อสาร
ให้การติดต่อสือ่ สารทีเ่ ป็นทางการในทีน่ ท้ี ง้ั หมดและเอกสารทีแ่ ลกเปลีย่ นระหว่างประเทศ
สมาชิกทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินการตามความตกลงนีจ้ ะต้องเป็นลายลักษณ์อกั ษรและจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษ

ข้อ 16 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิก
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกจะต้องด�ำเนินการผ่านความยืดหยุ่นที่
ตกลงกันก่อนล่วงหน้าที่ได้เจรจาไว้ภายใต้ข้อบทของความตกลงนี้ ความยืดหยุ่นที่ตกลงกัน
ก่อนล่วงหน้าจะถูกระบุอยู่ในข้อบทที่เกี่ยวข้องตามข้างล่างนี้

ข้อ 17 การเสริมสร้างศักยภาพ
การเสริมสร้างศักยภาพจะต้องให้ผ่านการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แผน
งานที่จะเสริมสร้างศักยภาพภายใน ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขัน
ของแต่ละประเทศสมาชิก เช่น ความริเริมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และความริเริ่มใน
การเสริมสร้างศักยภาพอื่นๆ

ข้อ 18 รัฐบาลส่วนภูมิภาค และรัฐบาลท้องถิ่น
และหน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐ
1. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ จะต้องด�ำเนินมาตรการที่สมเหตุสมผลตามที่ตน
สามารถกระท�ำได้ เพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของความตกลงฉบับนีข้ องรัฐบาล
ส่วนภูมิภาค รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจใน
2. ในการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อผูกพันของตนภายใต้ความตกลงฉบับนี้ ประเทศ
สมาชิกแต่ละฝ่ายจะต้องพยายามทีจ่ ะท�ำให้มนั่ ใจในการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีม่ ใิ ช่ภาครัฐใน
การใช้อ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานผู้มีอ�ำนาจในประเทศภาคีนั้น
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บทที่ 2

การเปิดเสรีอัตราภาษี
ข้อ 19 การลดและยกเลิกอากรขาเข้า
1. เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในความตกลงฉบับนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิก
อากรขาเข้าของสินค้าทุกรายการทีค่ า้ ระหว่างประเทศสมาชิกภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ 1 และภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยมีความ
ยืดหยุ่นให้ถึงปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ส�ำหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี 2
2. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าในสินค้าทีม่ ถี นิ่
ก�ำเนิดจากประเทศสมาชิกอื่นให้สอดคล้องกับแนวทางต่อไปนี้:
(เอ) อากรขาข้าวของสินค้าภายใต้ตาราง เอ ของแผนการเปิดเสรีอตั ราภาษีของประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศจะต้องถูกยกเลิกภายในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ส�ำหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน 6 ประเทศ และ ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ส�ำหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี ตามแผนการ
ลดภาษีท่ีก�ำหนดไว้ดังกล่าว ตาราง เอ ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดต่อไปนี้:
(หนึ่ง) ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2009 (พ.ศ. 2552)
- อากรขาเข้าร้อยละ 80 ของพิกัดศุลกากรจะต้องถูกยกเลิก
- อากรขาข้าวของสินค้า ไอ ซี ที ทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก
- อากรขาข้าวของสินค้าทีส่ ามารถน�ำมาลดภาษีได้ของ พี ไอ เอสจะต้องเป็นร้อยละ 0
- อากรขาข้าวของพิกัดศุลกากรทั้งหมดจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 5
(สอง) ส� ำ หรั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สหภาพพม่ า และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อากรขาเข้าจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในวันที่
1 มกราคม ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
1 ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน ดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสิงคโปร์
2 ซี แอล เอ็ม วี ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
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(สาม) ส�ำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา อากรขาเข้าร้อยละ 80 ของพิกัดศุลกากรจะ
ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
(สี)่ อากรขาเข้าของสินค้าบางรายการของประเทศสมาชิก ซี แอล เอ็ม วี ไม่เกินร้อย
ละ 7 จะต้องถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) รายการสินค้าและแผนการลดภาษีของ
สินค้าเหล่านี้จะต้องถูกแจ้งโดยประเทศสมาชิก ซี แอล เอ็ม วี ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.
2014 (พ.ศ. 2557)
(บี) อากรขาข้าของสินค้า ไอ ซี ที ตามตาราง บี ของประเทศสมาชิก ซี แอล เอ็ม วีจะ
ต้องถูกยกเลิกภายใน 3 ระยะ คือ ปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) และ
ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ตามแผนการลดภาษีที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าว
(ซี) อากรขาเข้าของสินค้าภายใต้การรวมกลุ่มสาขาส�ำคัญ (พี ไอ เอส) ตามตาราง ซี
ของประเทศสมาชิก ซี แอล เอ็ม วี จะต้องถูกยกเลิกภายในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ตาม
แผนการลดภาษีที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าว
(ดี) อากรขาข้าวของสินค้าเกษตรไม่แปรรูปตามตาราง ดี ของประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศ ได้คัดเลือกไว้ โดยความสมัครใจ จะต้องถูกลดหรือยกเลิกลงเหลือร้อยละ 0 - 5 ในปี
ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)
ส�ำหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ส�ำหรับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่า และปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ส�ำหรับ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแผนการลดภาษีที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าว อย่างไรก็ดี อากรขาเข้า
ของสินค้าน�้ำตาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะต้องถูกลดลงเหลือร้อยละ 0 - 5
ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)
(อี) สินค้าเกษตรไม่แปรรูปที่ใส่ไว้ในตาราง อี ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
โดยความสมัครใจ จะต้องถูกลดอัตราอากรศุลกากรขาเข้า เอ็ม เอฟ เอ็น ทีเ่ รียกเก็บจริง
ตามแผนการลดภาษีที่ได้ก�ำหนดไว้ดังกล่าว
(เอฟ) สินค้าที่อยู่ในตาราง เอฟ ของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามตามล�ำดับ จะต้องถูกลดภาษีนอกโควตา ลงเหลือร้อยละ 0 - 5 โดยสอดคล้องกับ
กรอบเวลาดังต่อไปนี้
ราชอาณาจักรไทย			
รายการที่ 1 ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)
รายการที่ 2 ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)
รายการที่ 3 ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รายการที่ 1 ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)
รายการที่ 2 ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
รายการที่ 3 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)
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(จี) อากรขาข้าวของสินค้าปิโตรเลียมในตาราง จี ของราชอาณาจักรกัมพูชาและ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามล�ำดับ จะต้องถูกลดลงตามแผนการลดภาษีที่ประเทศ
สมาชิกทุกประเทศได้เห็นชอบแล้ว
(เอช) สินค้าที่อยู่ในตาราง เอช ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องน�ำมาลดหรือ
ยกเลิกอากรขาเข้า โดยมีเหตุผลตามข้อ 7 (ข้อยกเว้นทั่วไป)
(ไอ) การลดและยกเลิกอากรขาเข้าจะต้องด�ำเนินการในวันที่ 1 มกราคมของแต่ละปี
(เจ) อัตราภาษีฐานที่จะใช้ในการลดหรือยกเลิกอัตราอากรจะต้องเป็นอัตราภาษี ซี อี
พี ที ทีเ่ รียกเก็บเมือ่ ความตกลงนีม้ ผี ลบังคับใช้
3. เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในความตกลงฉบับนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ลบล้าง
หรือท�ำให้เสือ่ มเสียไปซึง่ ข้อลดหย่อนใดๆ ทีไ่ ด้ให้ไว้ตามแผนการลดภาษีในภาคผนวก 2
4. เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ขึ้น
อากรจากที่ได้แจ้งไว้ในตารางที่จัดท�ำขึ้นตามข้อบทของวรรค 2 ของการน�ำเข้าสินค้าที่ได้ถิ่น
ก�ำเนิด
5. เว้นแต่จะก�ำหนดไว้ในวรรค 2(เอ)(สี่) รายละเอียดของแผนการลดภาษี เพื่อด�ำเนิน
การตามรูปแบบการลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าที่ก�ำหนดไว้ในวรรค 2 จะต้องหาข้อสรุป
ให้ได้ก่อนความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ส�ำหรับประเทศสมาชิกาอาเซียน 6 ประเทศ และ 6
เดือน หลังจากที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ส�ำหรับ ซี แอล เอ็ม วี และจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของความตกลงฉบับนี้

ข้อ 20 การยกเลิกโควตาอัตราภาษี (ที อาร์ คิว)
หากไม่ได้กำ� หนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในความตกลงฉบับนี้ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะ
ไม่น�ำโควตาอัตราภาษี (ที อาร์ คิว) มาใช้กับการน�ำเข้าสินค้าใด ที่มีถิ่นก�ำเนิดจากประเทศ
สมาชิกอื่น หรือการส่งออกสินค้าใด ไปยังเขตแดนของประเทศสมาชิกอื่น

ข้อ 21 การออกประกาศ
1. (เอ) ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ไม่ชา้ กว่าเก้าสิบ (90) วัน ส�ำหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน 6 และหกเดือน (6 เดือน) ส�ำหรับประเทศ ซี แอล เอ็ม วี หลังจากความตกลงฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ จะต้องออกประกาศ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับภายใน เพื่อใช้
110

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

บังคับการด�ำเนินการตามตารางการเปิดเสรีอัตราภาษีที่ผูกพันภายใต้ข้อ 19 (การยกเลิกหรือ
ลดอากรศุลกากร)
(บี) ประกาศทีอ่ อกภายใต้อนุวรรค (เอ) จะต้องมีผลบังคับใช้ยอ้ นหลังไปวันที่ 1 มกราคม
ของปีที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
(ซี) ในกรณีที่ไม่สามารถออกประกาศฉบับเดียวได้ ประกาศที่มีผลใช้บังคับการด�ำเนิน
การลดหรือยกเลิกอัตราภาษีเป็นรายปี จะต้องออกอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันที่มีผลในการใช้
บังคับ
2. ประเทศสมาชิกอาจตัดสินใจด�ำเนินการทบทวนสินค้าในตาราง ดี และ อี เพื่อ
ปรับปรุงการเข้าสู่ตลาดส�ำหรับสินค้าเหล่านี้ หากสินค้าหนึ่งที่ได้รับการทบทวน ได้รับการ
ยินยอมให้โอนย้ายออกจากตารางที่กล่าวถึง สินค้านั้นจะถูกบรรจุไว้ในตาราง เอ ของประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศ และจะต้องถูกยกเลิกอากรขาเข้าตามตารางดังกล่าว

ข้อ 22 การได้รับข้อลดหย่อน
1. สินค้าของประเทศสมาชิกผูส้ ง่ ออกทีม่ อี ตั ราภาษีถงึ หรืออยูใ่ นอัตราร้อยละ 20 หรือต�ำ่
กว่า และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า ตามที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 3 (กฎ
ว่าด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้า) จะต้องได้รบั ข้อลดหย่อนจากประเทศสมาชิกผูน้ ำ� เข้าโดยอัตโนมัติ ดัง
ที่ได้ระบุไว้ในข้อบทของข้อ 18 (การลดและยกเลิกอากรขาเข้า)
2. รายการสินค้าในตาราง เอช จะต้องไม่ได้รับข้อลดหย่อนด้านอัตราภาษี ที่เสนอให้
ภายใต้ความตกลงฉบับนี้

ข้อ 23 การแก้ ไขหรือการระงับการให้ข้อลดหย่อนชั่วคราว
1. ในกรณีทเี่ กิดพฤติการณ์ยกเว้นอันนอกเหนือไปจากข้อ 86 (มาตรการปกปอ้ ง) ข้อ 10
(ดุลการช�ำระเงิน) และข้อ 24 (การให้การปฏิบัตติ ่อพิธสี ารว่าด้วยข้าวและน�ำ้ ตาล) ซึ่งประเทศ
สมาชิกประสบกับความยากล�ำบากทีม่ อิ าจคาดการณ์ได้ในการปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันด้านภาษี
โดยประเทศสมาชิกอาจแก้ไขหรือระงับการให้ขอ้ ลดหย่อนเป็นการชัว่ คราวทีอ่ ยูต่ ารางภายใต้
ข้อ 19 (การลดและยกเลิกอากรศุลกากร)
2. ประเทศสมาชิกที่จะขอใช้บทบัญญัติตามวรรค 1 ของข้อนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“ประเทศสมาชิกผู้ร้องขอ”) จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในการแก้ไขหรือระงับการให้ข้อ
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ลดหย่อนต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) อย่างน้อย 180 วัน ก่อนวันทีก่ ารแก้ไข
หรือระงับการให้ข้อลดหย่อนจะมีผลบังคับใช้
3. ประเทศสมาชิกผู้มีความสนใจที่จะเข้าร่วมการหารือหรือเจรจากับประเทศสมาชิกผู้
ร้องขอตามวรรค 4 ของข้อนี้ จะต้องแจ้งประเทศสมาชิกทุกประเทศให้ทราบภายใน 90 วัน หลัง
จากประเทศสมาชิกผู้ร้องขอได้แจ้งการแก้ไขหรือระงับการให้ข้อลดหย่อน
4. หลังจากทีไ่ ด้แจ้งตามวรรค 2 ของข้อนีแ้ ล้ว ประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอจะร่วมหารือหรือ
เจรจากับประเทศสมาชิกผู้ซึ่งได้แจ้งตามวรรค 3 ของข้อนี้ ในการเจรจากับประเทศสมาชิกที่
มีผลประโยชน์ได้เสียในการส่งออกสินค้านีเ้ ป็นส�ำคัญ ประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอจะต้องคงข้อลด
หย่อนซึง่ เป็นข้อลดหย่อนต่างตอบแทน และผลประโยชน์รว่ มกันของประเทศสมาชิกอืน่ ทีม่ ผี ล
ประโยชน์ได้เสียในการส่งออกสินค้านี้เป็นส�ำคัญ 3 ซึ่งไม่น้อยไปกว่าที่ได้ให้ไว้ในความตกลง
ฉบับนี้ก่อนการเจรจาดังกล่าว ซึ่งอาจรวมการปรับค่าชดเชยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอื่น
มาตรการการปรับค่าชดเชยในรูปแบบของภาษีศุลกากรจะต้องขยายไปยังประเทศสมาชิก
ทั้งหมดตามหลักไม่เลือกปฏิบัติ
5. คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องได้รับหนังสือแจ้งผลการหารือหรือเจรจา
ตามวรรค 3 และ 4 ของข้อนี้ อย่างน้อยที่สุด 45 วัน ก่อนที่ประเทศสมาชิกผู้ร้องขอประสงค์ที่
จะแก้ไขหรือระงับการให้ข้อลดหย่อนชั่วคราว หนังสือแจ้งนั้นจะต้องมีเหตุผลอันจ�ำเป็นของ
ประเทศสมาชิกผู้ร้องขอเพื่อการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว และจะต้องจัดให้มีตารางที่แสดง
การแก้ไขหรือระงับการให้ข้อลดหย่อน และระยะเวลาที่ประสงค์จะใช้มาตรการนั้น
6. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้หลังจากมีการหารือหรือเจรจาตามวรรค 3 และ 4
ของข้อนี้ หนังสือแจ้งคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องมีค�ำร้องขอให้มีค�ำแนะน�ำจาก
คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน
7. คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องอนุมัติหรือให้ค�ำแนะน�ำภายใน 30 วัน เมื่อ
ได้รับหนังสือแจ้งตามวรรค 5 ของข้อนี้
8. ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งการร้องขอให้มีการแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อนเป็นการ
ชั่วคราวได้หมดไป ประเทศสมาชิกผู้ร้องขอจะต้องน�ำข้อลดหย่อนทางภาษีศุลกากรเดิมกลับ
มาใช้ทันที และต้องแจ้งต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน เมื่อน�ำข้อลดหย่อนทางภาษี
ศุลกากรเดิมกลับมาใช้หรือการยุตกิ ารระงับข้อลดหย่อนประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอจะต้องใช้อตั รา
ตามตารางข้อผูกพันเสมือนหนึ่งว่าความล่าช้าหรือการระงับนั้นมิได้เกิดขึ้น
3 ประเทศสมาชิกที่มีผลประโยชน์ได้เสียในการส่งออกสินค้านี้เป็นส�ำคัญ จะต้องมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 20 ของปริมาณ

การน�ำเข้าของสินค้านั้นจากอาเซียนอย่างมีนัยส�ำคัญ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยในตลาดของประเทศสมาชิก
ผู้ร้องขอ
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9. ในกรณีที่ไม่มีการอนุมัติหรือค�ำแนะน�ำจากคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนตาม
วรรค 7 ของข้อนี้ และประเทศสมาชิกผู้ร้องขอยังคงด�ำเนินการแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อน
เป็นการชัว่ คราวต่อไป ประเทศสมาชิกผูม้ ผี ลประโยชน์ได้เสียในการส่งออกสินค้านีเ้ ป็นส�ำคัญ
มีอสิ ระทีจ่ ะด�ำเนินการ หลังจาก 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน นับจากประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอด�ำเนิน
การแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อนดังกล่าว เพื่อแก้ไขหรือระงับข้อลดหย่อนที่เทียบเคียงกันได้
อย่างมากจากประเทศสมาชิกผูร้ อ้ งขอ ประเทศสมาชิกนัน้ จะต้องแจ้งการด�ำเนินการดังกล่าว
ต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนทันที

ข้อ 24 การให้สิทธิพิเศษส�ำหรับสินค้าข้าวและน�้ำตาล
พิธีสารว่าด้วยการด�ำเนินการเป็นพิเศษส�ำหรับสินค้าข้าวและน�้ำตาล ที่ได้ลงนามเมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฉบับนี้

บทที่ 3

กฎว่าด้วยถิ่นกำ�เนิดสินค้า
ข้อ 25 คำ�นิยาม
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ) การเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำ หมายถึง การท�ำฟาร์มสิ่งมีชีวิตทางน�้ำ ซึ่งรวมถึง ปลา
สัตว์น�้ำจ�ำพวกโมลลุสก์ สัตว์น�้ำจ�ำพวกครัสตาเซีย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางน�้ำและ
พืชน�้ำอื่นๆ จากวัตถุดิบ เช่น ไข่ ลูกปลา ปลาเล็ก และตัวอ่อน โดยการเข้าแทกในกระบวนการ
เลี้ยงดูหรือท�ำให้เติบโตเพื่อเพิ่มการผลิต เช่น การขยายพันธุ์ การให้อาหาร หรือการปกป้อง
จากผู้ล่า
(บี) ต้นทุน ค่าประกันภัย และค่าระวาง (ซีไอเอฟ) หมายถึง มูลค่าของสินค้าที่น�ำเข้า
และรวมต้นทุนของค่าระวางและค่าประกันภัยจนถึงท่าเรือหรือสถานที่ที่มีการน�ำสินค้าเข้า
ประเทศ การประเมินราคาต้องเป็นไปตามข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร
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และการค้า 1994 และความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปว่า
ด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 ที่ระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงจัดตั้งองค์การ
การค้าโลก
(ซี) เอฟโอบี หมายถึง มูลค่า ณ ท่าเรือต้นทางของสินค้า ซึ่งรวมค่าขนส่งจนถึง
ท่ า เรื อ หรื อ สถานที่ สุ ด ท้ า ยส� ำ หรั บ ขนส่ ง สิ น ค้ า ไปต่ า งประเทศ การประเมิ น ราคาต้ อ ง
เป็นไปตามข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 และความ
ตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994
ที่ระบุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก
(ดี) หลักการทางบัญชีอนั เป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป (จีเอเอพี) หมายถึง ฉันทามติทไี่ ด้รบั การ
ยอมรับหรือการสนับสนุนในสาระส�ำคัญจากผู้ที่เชื่อถือได้ในอาณาเขตของประเทศสมาชิก
เกี่ยวกับการบันทึกรายรับ รายจ่าย ต้นทุน สินทรัพย์และหนี้สิน การเปิดเผยข้อมูล และการเต
รียมงบการเงิน มาตรฐานเหล่านี้อาจรวมถึงแนวทางกว้างๆ ซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไป และ
มาตรฐาน การปฏิบัติและขั้นตอนที่มีรายละเอียด
(อี) สินค้า หมายความรวมถึง วัสดุ และ/หรือผลิตภัณฑ์ ทีไ่ ด้แหล่งก�ำเนิดโดยธรรมชาติ
หรือโดยการผลิต แม้ว่าสิ่งนั้นจะถูกตั้งใจให้น�ำไปใช้เป็นวัสดุส�ำหรับอีกกระบวนการผลิตหนึ่ง
ในภายหลัง เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้ ค�ำว่า “สินค้า” และ “ผลิตภัณฑ์” สามารถใช้แทน
กันได้
(เอฟ) วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้ หมายถึง วัสดุชนิดเดียวกันและมีคุณภาพใน
เชิงพาณิชย์เหมือนกัน มีลักษณะทางเทคนิคและกายภาพเหมือนกัน และเมื่อรวมเข้าใน
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปแล้ว จะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างกันได้จากเครื่องหมายต่างๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับถิ่นก�ำเนิดสินค้า
(จี) วัสดุ หมายถึง วัตถุหรือสสารใดๆ ที่ถูกใช้หรือบริโภคไปในการผลิตสินค้า หรือถูก
รวมเข้าด้วยกันเป็นส่วนหนึง่ ทางกายภาพในอีกสินค้าหนึง่ หรืออยูภ่ ายใต้กระบวนการผลิตของ
อีกสินค้าหนึ่ง
(เอช) สินค้าที่ได้ถิ่นก�ำเนิด หรือ วัสดุที่ได้ถ่ินก�ำเนิด หมายถึง สินค้าหรือวัสดุที่มี
คุณสมบัติได้ถิ่นก�ำเนิดตามบทบัญญัติของบทนี้
(ไอ) วัสดุสำ� หรับหีบห่อและภาชนะเพือ่ การขนส่ง หมายถึง สินค้าทีใ่ ช้เพือ่ ปอ้ งกันสินค้า
ระหว่างการขนส่ง แตกต่างจากภาชนะหรือวัสดุที่ใช้ในการขายปลีก
(เจ) การผลิต หมายถึง วิธีการให้ได้มาซึ่งสินค้า รวมถึงการเติบโต การท�ำเหมือง
การเก็บเกี่ยว การเลี้ยง การเพาะพันธุ์ การสกัด การเก็บรวบรวม การรวบรวม การจับ การ
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ประมง การดัก การล่า การผลิตโดยใช้เครื่องจักร การท�ำให้เกิดขึ้น การผ่านกระบวนการ
หรือการประกอบ
(เค) กฎเฉพาะส�ำหรับผลิตภัณฑ์ หมายถึง กฎซึ่งระบุว่า วัสดุได้ผ่านการเปลี่ยนพิกัด
อัตราศุลกากร หรือการด�ำเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง หรือผ่าน
เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค หรือเกณฑ์ใดๆ เหล่านี้ประกอบกัน

ข้อ 26 เกณฑ์การได้ถิ่นก�ำเนิด
เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ สินค้าทีน่ ำ� เข้ามาในอาณาเขตของประเทศ
สมาชิกหนึง่ จากอีกประเทศสมาชิกหนึง่ ต้องได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นสินค้าทีไ่ ด้ถนิ่ ก�ำเนิด ถ้าสินค้า
นั้นเป็นไปตามข้อก�ำหนดเรื่องถิ่นก�ำเนิดภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(เอ) สินค้านั้นได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกตามที่
ก�ำหนดหรือนิยามไว้ในข้อ 27 (สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมด)
(บี) สินค้านัน้ ไม่ได้มาหรือไม่มกี ารผลิตทัง้ หมดในประเทศสมาชิกผูส้ ง่ ออก โดยมีเงือ่ นไขว่า
สินค้านัน้ มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 28 (สินค้าทีไ่ ม่ได้มาหรือไม่มกี ารผลิตทัง้ หมด) หรือข้อ 30 (การสะสม)

ข้อ 27 สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมด
ภายใต้ความหมายของวรรค (เอ) ของข้อ 26 สินค้าดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าเป็นสินค้าทีไ่ ด้มา
ทั้งหมดหรือมีการผลิตทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
(เอ) พืชและผลิตภัณฑ์พืช รวมถึงผลไม้ ดอกไม้ พืชผัก ต้นไม้ พืชจ�ำพวกสาหร่าย เห็ด
รา และพืชมีชีวิต ที่เติบโตและเก็บเกี่ยว เก็บหรือเก็บรวบรวมในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น
(บี) สัตว์มีชีวิต รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก ปลา สัตว์น�้ำจ�ำพวกครัสตาเซียน สัตว์
น�้ำจ�ำพวกโมลลุสก์ สัตว์เลื้อยคลาน แบคทีเรีย และไวรัส ที่เกิดและเลี้ยงเติบโตในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกนั้น
(ซี) สินค้าที่ได้จากสัตว์มีชีวิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
(ดี) สินค้าทีไ่ ด้มาจากการล่า การดัก การประมง การท�ำฟาร์ม การเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ การ
เก็บรวบรวม หรือการจับ ที่กระท�ำในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น
(อี) แร่ธาตุและสารอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ซึง่ ไม่รวมอยูใ่ นวรรค (เอ) ถึง (ดี) ของ
ข้อนี้ ทีส่ กัดหรือได้มาจากผืนดิน น�ำ้ พืน้ ดินท้องทะเล หรือใต้พนื้ ดินท้องทะเลของประเทศสมาชิก
ผู้ส่งออกนั้น
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(เอฟ) ผลิตภัณฑ์อนั ได้มาจากการประมงทะเล โดยเรือทีจ่ ดทะเบียนกับประเทศสมาชิก
และมีสทิ ธิชกั ธงของประเทศสมาชิกนัน้ และผลิตภัณฑ์อนื่ 4 ทีไ่ ด้จากน่านน�ำ้ พืน้ ดินท้องทะเล
หรือใต้พื้นดินท้องทะเล นอกน่านน�้ำอาณาเขต5 ของประเทศสมาชิกนั้น โดยมีเงื่อนไขว่า
ประเทศสมาชิกนั้นมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากน่านน�้ำ พื้นดินท้องทะเล และใต้พ้ืนดินท้อง
ทะเลดังกล่าวตามกฎหมายระหว่างประเทศ 6
(จี) ผลิตภัณฑ์อันได้มาจากการประมงทะเลและผลิตภัณฑ์ทางทะเลอื่นๆ ที่ได้มาจาก
ทะเลหลวงโดยเรือที่จดทะเบียนกับประเทศสมาชิกและมีสิทธิชักธงของประเทศสมาชิกนั้น
(เอช) ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นกระบวนการแปรรูป และ/หรือ ท�ำขึน้ บนเรือโรงงานทีจ่ ดทะเบียน
กับประเทศสมาชิกและมีสิทธิชักธงของประเทศสมาชิกนั้น โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้
วรรค (จี) ของข้อนี้
(ไอ) ของที่รวบรวมได้ในประเทศนั้น ซึ่งไม่สามารถได้ต่อไปตามความมุ่งประสงค์เดิม
ของสิง่ ของนัน้ หรือไม่สามารถกลับคืนสูส่ ภาพเดิมหรือซ่อมแซม และเหมาะส�ำหรับการก�ำจัด
หรือการน�ำกลับคืนมาซึ่งชิ้นส่วนของวัตถุดิบ หรือการน�ำกลับมาใช้อีกเท่านั้น
(เจ) ของที่ใช้ไม่ได้และเศษที่ได้จาก
(i) การผลิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก หรือ
(ii) สินค้าใช้แล้วซึ่งเก็บรวบรวมได้ภายในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก โดยที่สินค้านั้น
เหมาะส�ำหรับการน�ำกลับคืนมาซึ่งวัตถุดิบเท่านั้น และ
(เค) สินค้าที่ได้มาหรือผลิตในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกนั้น จากผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงใน
วรรค (เอ) ถึง (เจ) ของข้อนี้

ข้อ 28 สินค้าที่ไม่ได้มาหรือไม่มีการผลิตทั้งหมด
1. (เอ) เพือ่ ความมุง่ ประสงค์ของวรรค (บี) ของข้อ 26 สินค้าจะถือว่ามีถนิ่ ก�ำเนิดใน
ประเทศสมาชิกที่ซึ่งการผลิตหรือการแปรสภาพของสินค้าได้เกิดขึ้น

4 ผลิตภัณฑ์อื่น หมายความถึง แร่ธาตุและสารอื่นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่สกัดมาจากน�้ำ พื้นดินท้องทะเล หรือใต้พื้นดิน

ท้องทะเล นอกน่านน�้ำอาณาเขต
5 ส�ำหรับผลิตภัณฑ์อันได้มาจากการประมงทะเล ที่ได้มาจากภายนอกน่านน�้ำอาณาเขต (เช่น โซนเพื่อส่งเสริมการส่งออก)
สถานะของถิ่นก�ำเนิดจะเป็นของประเทศสมาชิกที่เรือนั้นจดทะเบียน และตามธงของประเทศที่เรือนั้นชักขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่า
ประเทศสมาชิกนั้นมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
6 ตามกฎหมายระหว่างประเทศ การจดทะเบียนของเรือสามารถกระท�ำได้ในประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียว
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(i) หากสินค้านั้นมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สัดส่วนมูลค่า
การผลิตของอาเซียน” หรือ “สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (อาร์ วี ซี)” ไม่น้อยกว่าร้อยละ
สี่สิบ (40) เมื่อค�ำนวณโดยใช้สูตรที่ระบุไว้ในข้อ 29 หรือ
(ii) หากวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก�ำเนิดสินค้าทั้งหมดซึ่งใช้ในการผลิตสินค้า ได้ผ่านการเปลี่ยน
พิกดั อัตราศุลกากร (ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ซี ที ซี”) ทีพ่ กิ ดั ในระดับ 4 หลัก (คือ การเปลีย่ นประเภท
พิกัด) ของระบบฮาร์โมไนซ์
(บี) ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องอนุญาตให้ผู้ส่งออกสินค้าสามารถตัดสินใจ
ว่าจะใช้วรรค 1(เอ)(i) หรือ 1(เอ)(ii) ของข้อนี้ เมื่อพิจารณาว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้า
ที่ได้ถิ่นก�ำเนิดของประเทศสมาชิกหรือไม่
2. (เอ) แม้จะก�ำหนดไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้ สินค้าที่อยู่ในภาคผนวก 3 (รายการกฎ
เฉพาะรายสินค้า) จะมีคุณสมบัติเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นก�ำเนิด ก็ต่อเมื่อสินค้านั้น เป็นไปตามกฎ
เฉพาะรายสินค้าที่ก�ำหนดไว้ในภาคผนวกนั้น
(บี) หากกฎเฉพาะรายสินค้ามีตวั เลือกให้เลือกจาก กฎว่าด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้าทีอ่ งิ อาร์
วี ซี กฎว่าด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้าทีอ่ งิ ซี ที ซี การด�ำเนินการผลิตหรือการผ่านกระบวนการทีเ่ ฉพาะ
เจาะจง หรือเกณฑ์ใดๆ เหล่านี้ประกอบกัน ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องอนุญาตให้
ผู้ส่งออกสินค้านั้นตัดสินใจว่าจะใช้กฎใดในการพิจารณาว่าสินค้านั้นมีคุณสมบัติเป็นสินค้า
ที่ได้ถิ่นก�ำเนิดของประเทศสมาชิกหรือไม่
(ซี) หากกฎเฉพาะรายสินค้าก�ำหนด อาร์ วี ซี เฉพาะ ให้ค�ำนวณ อาร์ วี ซีของสินค้านั้น
โดยใช้สูตรที่ระบุไว้ในข้อ 29
(ดี) หากกฎเฉพาะรายสินค้าก�ำหนดให้วสั ดุทใี่ ช้ตอ้ งผ่านกฎ ซี ที ซี หรือผ่านการด�ำเนิน
การผลิตหรือผ่านกระบวนการเฉพาะ ให้กฎนั้นบังคับใช้กับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก�ำเนิดเท่านั้น
3. แม้ว่าจะก�ำหนดไว้ในวรรค 1 และวรรค 2 ของข้อนี้ สินค้าที่อยู่ภายใต้ภาคผนวก เอ
หรือ บี ของปฏิญญาว่าด้วยความตกลงเปิดเสรีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการรับรอง
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1996 (พ.ศ. 2539)
ซึง่ ก�ำหนดไว้ในภาคผนวก 4 [รายการ ไอทีเอ] จะถือว่าได้ถนิ่ ก�ำเนิดในประเทศสมาชิก ถ้าสินค้า
นั้นถูกประกอบจากวัสดุที่อยู่ภายใต้ภาคผนวกเดียวกันนี้

ข้อ 29 การค�ำนวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค
1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อ 28 สูตรของการค�ำนวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตของ
อาเซียน หรือ อาร์ วี ซี ให้เป็นดังต่อไปนี้
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(เอ) ทางตรง
อาร์ วี ซี =

ต้นทุน
+ ค่า + ต้นทุนการผลิต + ต้นทุน + กำ�ไร
วัสดุในอาเซียน
แรง
โดยตรง
อืน่ ๆ
ราคาเอฟโอบี

x 100%

(บี) ทางอ้อม
ราคาเอฟโอบี
อาร์ วี ซี =

-

มูลค่าของวัสดุชิ้นส่วน
หรือผลิตผลที่ไม่ได้แหล่งกำ�เนิด
ราคาเอฟโอบี

x 100%

2. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการค�ำนวณ อาร์ วี ซี ที่ก�ำหนดในวรรค 1 ของข้อนี้
(เอ) ต้นทุนวัสดุในอาเซียน คือ มูลค่าซีไอเอฟของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือสินค้าที่ได้แหล่ง
ก�ำเนิด ซึ่งได้รับมาหรือผลิตได้เองโดยผู้ผลิตในการผลิตสินค้านั้น
(บี) มูลค่าของวัสดุ ชิ้นส่วน หรือสินค้าที่ไม่ได้แหล่งก�ำเนิด คือ
(i) มูลค่าซีไอเอฟ ณ ขณะที่น�ำเข้าสินค้า หรือสามารถพิสูจน์การน�ำเข้าได้ หรือ
(ii) ราคาที่ได้รับการยืนยันครั้งแรกที่ช�ำระส�ำหรับสินค้าที่ไม่ทราบถิ่นก�ำเนิดภายใน
อาณาเขตของประเทศสมาชิกที่ซึ่งการผลิตหรือการแปรสภาพได้กระท�ำขึ้น
(ซี) ต้นทุนค่าแรง จะรวมไปถึง ค่าจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการแรงงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
(ดี) การค�ำนวณต้นทุนการผลิตโดยตรงจะรวมไปถึง แต่ไม่จ�ำกัดเพียง รายการ
อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต (ค่าประกันภัย ค่าเช่าและเช่าซื้อโรงงาน ค่า
เสื่อมราคาของอาคาร ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุง ภาษี ดอกเบี้ยจากการจ�ำนอง) ค่าเช่าและค่า
ดอกเบีย้ ส�ำหรับโรงงานและอุปกรณ์เครือ่ งจักร ความมัน่ คงปลอดภัยของโรงงาน ค่าประกันภัย
(โรงงาน อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า) สาธารณูปโภค (พลังงาน ไฟฟ้า น�้ำ และสา
ธารณูปโภคอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง) การวิจัย การพัฒนา การออกแบบและ
วิศวกรรม แม่พิมพ์ แบบพิมพ์ เครื่องมือ และค่าเสื่อมราคา ค่าบ�ำรุงรักษา และค่าซ่อมโรงงาน
และอุปกรณ์เครื่องจักร ค่าภาษีสัมปทาน หรือค่าใบอนุญาต (ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรของ
เครื่องจักร หรือกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือสิทธิในการผลิตสินค้า) ค่าตรวจสอบ
และค่าทดสอบวัสดุและสินค้า ค่าเก็บรักษาและค่าการจัดการในโรงงาน ค่าก�ำจัดของเสียที่
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สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ และต้นทุนที่ประกอบรวมในการค�ำนวณมูลค่าของวัตถุดิบ คือ
ค่าท่าเรือ ค่าผ่านตรวจศุลกากร และอากรน�ำเข้าส�ำหรับรายการที่ต้องเสียภาษี
(อี) ราคาเอฟโอบี หมายถึง มูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง ตามที่นิยามในข้อ 25
ราคา FOB จะต้องค�ำนวณโดยการบวกรวมมูลค่าของวัสดุ ต้นทุนการผลิต ก�ำไร และต้นทุ
นอื่นๆ
3. ประเทศสมาชิกจะต้องก�ำหนดและยึดถือวิธีการค�ำนวณ อาร์ วี ซี เพียงวิธีการเดียว
ประเทศสมาชิกจะได้รับความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงวิธีการค�ำนวณของตนถ้าหากแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงนั้นต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนไม่น้อยกว่าหก 6)) เดือนก่อนหน้าที่
จะมีการน�ำวิธีการค�ำนวณใหม่ไปใช้ การตรวจสอบการค�ำนวณสัดส่วนมูลค่าการผลิตของ
อาเซียนโดยประเทศสมาชิกผู้น�ำเข้าจะต้องกระท�ำโดยอบู่บนพื้นฐานของวิธีการค�ำนวณที่
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออกใช้
4. ในการก�ำหนดสัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียน ประเทศสมาชิกจะต้องยึดถือ
แนวทางการค�ำนวณต้นทุนที่ระบุไว้ในภาคผนวก 5 (แนวทางการค�ำนวณต้นทุน)
5. วัสดุที่จัดซื้อจัดหาในประเทศ ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ภายในของประเทศนั้น ให้ถือว่าเป็นวัสดุที่ได้ถิ่นก�ำเนิดตามข้อก�ำหนดของความตกลงฉบับนี้
ส่วนวัสดุทจี่ ดั ซือ้ จัดหาในประเทศจากแหล่งอืน่ ๆ ต้องพิสจู น์ถนิ่ ก�ำเนิดตามข้อ 57 (การประเมิน
ราคาศุลกากร) เพื่อความมุ่งประสงค์ในการก�ำหนดถิ่นก�ำเนิด
6. มูลค่าของสินค้าภายใต้บทนีจ้ ะต้องก�ำหนดตามบทบัญญัตขิ องข้อ 57 (การประเมิน
ราคาศุลกากร)

ข้อ 30 การสะสม
1. เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในความตกลงฉบับนี้ สินค้าทีไ่ ด้ถนิ่ ก�ำเนิดในประเทศ
สมาชิก และถูกน�ำไปใช้ในอีกประเทศสมาชิกหนึง่ เพือ่ เป็นวัสดุสำ� หรับการผลิตสินค้าส�ำเร็จรูป
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากร นัน้ ให้ถอื ว่าได้ถนิ่ ก�ำเนิดในประเทศสมาชิกประเทศ
หลังที่ซึ่งการผลิตหรือการแปรสภาพของสินค้าส�ำเร็จรูปได้กระท�ำขึ้น
2. ถ้า อาร์ วี ซี ของวัสดุ น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40) สัดส่วนมูลค่าการผลิตของอาเซียน
ที่ใช้สะสมได้ตามหลักเกณฑ์ อาร์ วี ซี จะคือสัดส่วนโดยตรงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงภายใน
ประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่า สัดส่วนนั้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละยี่สิบ (20) แนวทางการปฏิบัติ
ระบุไว้ในภาคผนวก 6 (แนวทาง ซีอาร์โอ)
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ข้อ 31 การด�ำเนินการและการแปรสภาพเพียงเล็กน้อย
1. การด�ำเนินการหรือการแปรสภาพ โดยตัวเองหรือประกอบกัน โดยมีความมุง่ ประสงค์
ตามรายการข้างล่างนี้ ให้ถอื ว่าเป็นการด�ำเนินการหรือการแปรสภาพเพียงเล็กน้อย และไม่ให้
น�ำมาประกอบการพิจารณาว่าสินค้าจะได้ถิ่นก�ำเนิดในประเทศสมาชิกหนึ่งหรือไม่
(เอ) การเก็บรักษาสินค้าให้อยูใ่ นสภาพดีเพือ่ วัตถุประสงค์ของการขนส่งหรือการจัดเก็บ
(บี) การอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางเรือ หรือการขนส่ง
(ซี) การบรรจุหีบห่อหรือการน�ำเสนอสินค้าเพื่อขาย
2. สินค้าทีไ่ ด้ถนิ่ ก�ำเนิดในอาณาเขตของประเทศสมาชิกจะยังคงรักษาไว้ซงึ่ สถานะของ
ถิ่นก�ำเนิดแรก หากถูกส่งออกจากอีกประเทศสมาชิกหนึ่งที่ซ่ึงยังไม่มีการด�ำเนินการที่เกินไป
จากรายการที่ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้

ข้อ 32 การส่งมอบโดยตรง
1. สิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากรจะให้กบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อก�ำหนดของบทนี้ และ
ได้ส่งมอบโดยตรงระหว่างอาณาเขตของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและอาณาเขตของประเทศ
สมาชิกผู้น�ำเข้า
2. การด�ำเนินการต่อไปนี้ ถือเป็นการส่งมอบโดยตรงจากประเทศสมาชิกผูส้ ง่ ออกไปยัง
ประเทศสมาชิกผู้น�ำเข้า
(เอ) สินค้าซึ่งถูกขนส่งจากประเทสสมาชิกผู้ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกผู้น�ำเข้า
(บี) สินค้าซึง่ ถูกขนส่งผ่านประเทศสมาชิกทีไ่ ม่ใช่ประเทศสมาชิกผูส้ ง่ ออกและประเทศ
สมาชิกผู้น�ำเข้าหนึ่งประเทศหรือมากกว่า หรือขนส่งผ่านประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยมี
เงื่อนไขว่า
(i) การผ่านแดนมีเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สามารถอ้างได้ หรือโดยการพิจารณาที่
เกี่ยวเนื่องกับข้อก�ำหนดทางด้านการขนส่งโดยเฉพาะ
(ii) สินค้านั้นไม่ได้น�ำเข้าไปสู่การค้าหรือบริโภคในประเทศนั้น และ
(iii) สินค้านัน้ ไม่ได้ผา่ นกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากการขนถ่ายสินค้าลงและการ
ขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือการด�ำเนินการอื่นใดเพื่อถนอมรักษาสินค้านั้นให้อยู่ในสภาพดี

ข้อ 33 เกณฑ์ขั้นต�่ำ
120

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

1. สินค้าทีไ่ ม่ผา่ นการเปลีย่ นพิกดั อัตราศุลกากร จะถือว่าได้ถนิ่ ก�ำเนิด ถ้ามูลค่าของวัสดุ
ที่ไม่ได้ถิ่นก�ำเนิดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งไม่ผ่านการเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากรที่ก�ำหนด คิด
เป็นไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่า เอฟ โอ บี ของสินค้า และสินค้านัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การได้ถิ่นก�ำเนิดอื่นๆ ที่ก�ำหนดไว้ในความตกลงนี้ ส�ำหรับการมีคุณสมบัติของการเป็นสินค้า
ที่ได้ถิ่นก�ำเนิด
2. อย่างไรก็ตาม มูลค่าของวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นก�ำเนิดตามที่ระบุในวรรค 1 ของข้อนี้ จะต้อง
รวมอยูใ่ นมูลค่าของวัสดุทไี่ ม่ได้ถนิ่ ก�ำเนิดส�ำหรับกฎว่าด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ทีใ่ ช้บงั คับ
ส�ำหรับสินค้านั้น

ข้อ 34 การปฏิบัติต่อภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช้เป็น
บรรุจภัณฑ์
1. ภาชนะบรรจุและวัสดุทใี่ ช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขายปลีก
(เอ) ถ้าสินค้าอยูภ่ ายใต้กฎถิน่ ก�ำเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ให้นำ� มูลค่าของภาชนะบรรจุและ
วัสดุทใี่ ช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขายปลีกเข้ามารวมในการพิจารณาถิน่ ก�ำเนิดสินค้าด้วย หาก
ภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกนั้น ถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
สินค้า
(บี) ในกรณีทไ่ี ม่เข้าวรรค1 (เอ) ของข้อนี้ ภาชนะบรรจุและวัสดุทใี่ ช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่
การขายปลีก เมือ่ จ�ำแนกในประเภทพิกดั รวมกับสินค้าทีถ่ กู หีบห่อแล้ว จะไม่ถกู น�ำมาพิจารณา
ว่า วัสดุทไี่ ม่ได้ถนิ่ ก�ำเนิดทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้ามีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การเปลีย่ นพิกดั
อัตราศุลกากรของสินค้านั้นหรือไม่
2. ภาชนะบรรจุและวัสดุทใี่ ช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ ทีใ่ ช้เพียงเพือ่ การขนส่งสินค้าจะไม่นำ� มา
รวมในการพิจารณาถิ่นก�ำเนิดของสินค้านั้น

ข้อ 35 ของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส�ำรอง และเครื่องมือ
1. ถ้าสินค้าอยูภ่ ายใต้ขอ้ ก�ำหนดของ ซี ที ซี หรือการด�ำเนินการผลิตหรือผ่านกระบวนการ
เฉพาะ ถิน่ ก�ำเนิดของของทีใ่ ช้ประกอบ ชิน้ ส่วนส�ำรอง เครือ่ งมือ และคูม่ อื หรือวัสดุทเี่ ป็นข้อมูล
อืน่ ๆ ทีม่ ากับตัวสินค้า จะไม่ถกู น�ำมาพิจารณาในการวินจิ ฉัยว่าสินค้านัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นสินค้า
ที่ได้ถิ่นก�ำเนิดหรือไม่ หากว่า
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(เอ) ของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส�ำรอง เครื่องมือ และคู่มือหรือวัสดุที่เป็นข้อมูลอื่นๆ ไม่
ได้มีการแยกบัญชีราคาสินค้าต่าวหากจากตัวสินค้านั้น และ
(บี) ปริมาณและมูลค่าของของที่ใช้ประกอบ ชิ้นส่วนส�ำรอง เครื่องมือ และคู่มือหรือ
วัสดุที่เป็นข้อมูลอื่นๆ เป็นไปตามปกติทางการค้าของสินค้านั้น
2. ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้กฎถิ่นก�ำเนิดสินค้า อาร์ วี ซี ให้น�ำมูลค่าของของที่ใช้ประกอบ
ชิน้ ส่วนส�ำรอง เครือ่ งมือ และคูม่ อื หรือวัสดุทเี่ ป็นข้อมูลอืน่ ๆ มารวมเป็นวัสดุทไี่ ด้ถนิ่ ก�ำเนิดหรือ
ไม่ได้ถิ่นก�ำเนิดแล้วแต่กรณี ในการค�ำนวณ อาร์ วี ซี ของสินค้านั้น

ข้อ 38 หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า

ข้อ 36 ส่วนประกอบที่เป็นกลาง

ข้อ 39 คณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิน่ ก�ำเนิดสินค้า

เพือ่ พิจารณาว่าสินค้าได้ถนิ่ ก�ำเนิดหรือไม่ ไม่จำ� เป็นต้องพิจารณาถิน่ ก�ำเนิด ของรายการ
ดังต่อไปนี้ ที่อาจน�ำมาใช้ในการผลิตและไม่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า
(เอ) เชื้อเพลิงและพลังงาน
(บี) เครื่องมือ แม่พิมพ์ และแบบหล่อ
(ซี) ชิ้นส่วนส�ำรอง และวัสดุที่ใช้ในการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร
(ดี) สารหล่อลื่น ไข สารประกอบ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตหรือใช้กับอุปกรณ์หรือ
อาคาร
(อี) ถุงมือ แว่นตา รองเท้า เสื้อผ้า อุปกรณ์และพัสดุเพื่อความปลอดภัย
(เอฟ) อุปกรณ์ เครื่องมือ และพัสดุที่ใช้ส�ำหรับทดสอบหรือตรวจสอบสินค้า
(จี) ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวท�ำละลาย และ
(เอช) สินค้าอื่นใดที่ไม่รวมอยู่ในตัวสินค้า แต่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยสามารถแสดง
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่าการใช้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตนั้นด้วย

1. เพื่อความมุ่งประสงค์ของการบังคับใช้ของบทนี้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นแบบ
เดียวกัน ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าตามข้อ 90 (การจัดการ
ด้านสถาบัน)
2. หน้าที่ของคณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้า คือ
(เอ) ติดตามการบังคับใช้และการด�ำเนินการของบทนี้
(บี) ทบทวนบทนี้ เมือ่ จ�ำเป็น เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำทีเ่ หมาะสม โดยมีเจตนารมย์เพือ่ ปรับปรุง
บทนีใ้ ห้ดขี นึ้ สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงเชิงพลวัตของกระบวนการผลิตในภูมภิ าค
และโลก ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก ส่ง
เสริมเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอส แอ็ม อี)
และลดช่องว่างของการพัฒนา
(ซี ) ทบทวนระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องบทนี้ เมื่ อ จ� ำ เป็ น โดยมี เ จตนารมย์ เ พื่ อ ท� ำ ให้
กระบวนการง่ายขึ้นและโปร่งใส คาดการณ์ได้และเป็นมาตรฐาน โดยน�ำหลักการปฏิบัติที่ดี
ที่สุดของความตกลงการค้าระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาคอื่นๆ เข้ามาประกอบ
(ดี) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ประเทศสมาชิกจะตกลงกันว่าเกี่ยวข้องกับบทนี้ และ
(อี) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานด�ำเนินการภาย
ใต้ความตกลง CEPT ส�ำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียน และคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน
3. คณะอนุกรรมการว่าด้วยกฎว่าด้วยถิ่นก�ำเนิดสินค้าประกอบด้วยผู้แทนของรัฐบาล
ของประเทศสมาชิก และอาจเชิญผู้แทนขององค์กรที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเด็นที่หารือ โดยขึ้นอยู่กับ
ความตกลงของประเทศสมาชิกทั้งหมด

ข้อ 37 วัสดุที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้
1. ในการพิจารณาว่าวัสดุทเี่ หมือนกันและใช้แทนกันได้เป็นวัสดุทไี่ ด้ถนิ่ ก�ำเนิดหรือไม่
ให้กระท�ำโดยการแบ่งแยกทางกายภาพของทุกๆ วัสดุ หรือใช้หลักการทางบัญชีอันเป็นที่
ยอมรับทั่วไปของการควบคุมคลังสินค้า หรือการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ปฏิบัติอยู่ใน
ประเทศสมาชิกผู้ส่งออก
2. เมื่อท�ำการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังวิธีใดแล้ว จะต้องใช้
วิธีการนั้นตลอดปีภาษี
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การอ้างสิทธิวา่ สินค้ามีคณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากร ต้องได้รบั การ
รับรองโดยหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (ฟอร์ม ดี) ตามที่ระบุในภาคผนวก 7 (ฟอร์ม ดี) ซึ่ง
ออกโดยหน่วยงานราชการที่ได้รับมอบหมายโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกและได้แจ้งให้
ประเทศสมาชิกอื่นทราบแล้วตามระเบียบปฎิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าที่
ได้ระบุไว้ในภาคผนวก 8 (โอ ซี พี)
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บทที่ 4

มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร
ข้อ 40 การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร
1. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องไม่น�ำมาใช้ หรือคงไว้ซึ่งมาตรการที่มิใช่ภาษี
ศุลกากรใดๆ ในการน�ำเข้าสินค้าใดๆ ของประเทศสมาชิกอื่นใด หรือการส่งออกสินค้าใดๆ ไป
ยังประเทศสมาชิกอืน่ เว้นแต่จะเป็นไปตามสิทธิและพันธะของตนภายใต้ดบั บลิวทีโอ หรือเป็น
ไปตามข้อบทอื่นๆ ในความตกลงนี้
2. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องท�ำให้มนั่ ใจในความโปร่งใสของมาตรการทีม่ ใิ ช่
ภาษีศุลกากรของตนที่อนุญาตให้กระท�ำได้ในวรรค 1 ของข้อนี้เป็นไปตามข้อบทของข้อ 12
(การตีพมิ พ์และการบริหารกฎระเบียบทางการค้า) และจะต้องท�ำให้มนั่ ใจว่ามาตรการดังกล่าว
นั้น ไม่ถูกจัดเตรียม ริเริ่ม หรือใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายหรือมีผลในการสร้างอุปสรรคที่ไม่จ�ำเป็น
ต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
3. มาตรการใหม่ใดๆ หรือการปรับปรุงมาตรการทีย่ งั คงอยูจ่ ะต้องแจ้ง ตามก�ำหนด ตาม
ข้อบทของข้อ 11 (กระบวนการแจ้ง)
4. ฐานข้อมูลมาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษีศลุ การทีใ่ ช้ในภาคีจะต้องถูกปรับปรุงและรวบรวมอยู่
ในคลังข้อมูลการค้าอาเซียนตามที่อ้างอิงในข้อ 13 (คลังข้อมูลการค้า)

ข้อ 41 การขจัดข้อจำ�กัดด้านปริมาณโดยทั่วไป
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศรับรองทีจ่ ะไม่รเิ ริม่ หรือคงไว้ซงึ่ ข้อห้าม หรือการจ�ำกัดด้าน
ปริมาณในการน�ำเข้าสินค้าใดๆ ของประเทศสมาชิกอืน่ หรือการส่งออกสินค้าใดๆ ไปยังประเทศ
สมาชิกอืน่ เว้นแต่จะเป็นไปตามสิทธิและพันธะของตนภายใต้ดบั บลิวทีโอ หรือเป็นไปตามข้อ
บทอื่นๆ ในความตกลงนี้ สุดท้ายนี้ ข้อ 11 ของแกตต์ 1994 จะถูกรวมเข้ามาและเป็นส่วนหนึ่ง
ของความตกลงนี้โดยอนุโลม
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ข้อ 42 การขจัดอุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรอื่นๆ

1. ประเทศสมาชิกจะทบทวนมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรในฐานข้อมูลที่อ้างถึงใน
วรรค 4 ของข้อ 40 (การใช้มาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษีศลุ กากร) โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะจ�ำแนกมาตรการ
ที่มิใช่ภาษีศุลกากรออกจากข้อจ�ำกัดด้านปริมาณเพื่อการขจัด การขจัดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี
ศุลกากรที่ถูกจ�ำแนกต้องประสานกับ คณะกรรมการประสานงานส�ำหรับการด�ำเนินการของ
เอทีไอจีเอ (ซีซีเอ) คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซีเอส
คิว) คณะกรรมการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของอาเซียน (เอซี- เอสพีเอส) องค์การท�ำงาน
ภายใต้อธิบดีศุลกากรของอาเซียน และองค์การของอาเซียนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเหมาะ
สมเป็นไปตามข้อบทอืน่ ๆ ในความตกลงนี้ ซึง่ ต้องยืน่ ข้อเสนอแนะในการจ�ำแนกอุปสรรคทีม่ ใิ ช่
ภาษีศุลกากรต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน
2. ถ้าไม่ ยกเว้นที่เห็นชอบโดยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน การจ�ำแนกอุปสรรคที่
มิใช่ภาษีศุลกากรต้องถูกยกเลิกในสามช่วงดังนี้
(เอ) บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ต้องยกเลิกใน 3 ช่วง โดย 1 มกราคม
2008 (พ.ศ. 2551), 2009 (พ.ศ. 2552) และ 2010 (พ.ศ. 2553)
(บี) ฟิลิปปินส์ต้องยกเลิกใน 3 ช่วง โดย 1 มกราคม 2010(พ.ศ. 2553), 2011 (พ.ศ.
2554) และ 2012 (พ.ศ. 2555)
(ซี) กัมพูชา ลาว พีดีอาร์ เมียนมาร์ และเวียดนามต้องยกเลิกใน 3 ช่วง โดย 1 มกราคม
2013 (พ.ศ. 2556), 2014 (พ.ศ. 2557) และ 2015 (พ.ศ. 2558) โดยมีความยืดหยุ่นได้ถึงปี
2018 (พ.ศ. 2561)
3. รายการอุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรที่จะถูกยกเลิกในแต่ละช่วงต้องได้รับความเห็น
ชอบโดยทีป่ ระชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนในปีกอ่ นทีจ่ ะมีการขจัดอุปสรรคทีม่ ใิ ช่ภาษี
ศุลกากรนั้น
4. โดยไม่ค�ำนึงถึงวรรค 1 ถึง 3 ของข้อนี้ ซีซีเอในการหารือกับองค์การของอาเซียนอื่น
ที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรอื่น แจ้งหรือรายงานโดยภาคีอื่นหรือโดย
ภาคเอกชนเพื่อตัดสินว่ามาตรการเป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีศุลกากร ถ้าผลของการ
ทบทวนถูกชี้ว่าเป็นอุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากร อุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรต้องถูกขจัดโดย
ภาคีที่ใช้อุปสรรคที่มิใช่ภาษีศุลกากรนั้น เป็นไปตามข้อบทอื่นๆ ในความตกลงนี้
5. ซีซีซีเอต้องท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส�ำหรับการแจ้งที่อ้างอิงถึงในวรรค 4 ของข้อนี้
6. การยกเว้นในข้อนี้ ต้องได้รบั การอนุญาตส�ำหรับเหตุผลทีแ่ จ้ง ภายใต้ขอ้ 8 (การแยก
ออกทั่วไป)
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7. ไม่มอี ะไรในความตกลงนีต้ อ้ งถูกตีความเพือ่ ปกป้องประเทศสมาชิก ซึง่ เป็นภาคีของ
อนุสัญญาบาเซิลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ ของเสียอันตรายและการก�ำจัด หรือ
ความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการริเริ่มหรือบังคับใช้มาตรการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายหรือสาร ขึ้นกับกฎหมายและระเบียบ เป็นไปตามความตกลง
ระหว่างประเทศนั้น

ข้อ 43 ข้อจำ�กัดด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประเทศสมาชิกต้องท�ำข้อยกเว้นต่อข้อจ�ำกัดด้านการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการช�ำระเงินส�ำหรับสินค้าภายใต้ความตกลงนี้ เช่นเดียวกับการส่งคืนกลับของ
การช�ำระเงินโดยปราศจากอคติให้เป็นไปตามสิทธิภายใต้ข้อ 18 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วย
ภาษีศุลกากรและการค้า (แกตต์) และข้อบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับความตกลงของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

ข้อ 44 วิธีดำ�เนินการออกใบอนุญาตนำ�เข้า
1. ประเทศสมาชิกต้องท�ำให้มนั่ ใจว่า มาตรการการออกใบอนุญาตน�ำเข้าโดยอัตโนมัติ
และการออกใบอนุญาตที่ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติถูกน�ำมาใช้อย่างโปร่งใสและสามารถคาด
การณ์ได้ และใช้ให้สอดคล้องกับความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยวิธดี �ำเนินการออกใบอนุญาต
น�ำเข้า ตามที่บรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิวทีโอ
2. ทันทีหลังจากบังคับใช้ความตกลงนี้ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องแจ้งประเทศ
สมาชิกอืน่ ถึงวิธดี ำ� เนินการออกใบอนุญาตน�ำเข้าทีย่ งั คงมีอยู่ หลังจากนัน้ ประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศต้องแจ้งประเทศสมาชิกอื่นถึงวิธีด�ำเนินการออกใบอนุญาตน�ำเข้าใหม่ๆ หรือการ
ปรับปรุงวิธีด�ำเนินการออกใบอนุญาตน�ำเข้าที่มีอยู่เดิมในก�ำหนดที่เป็นไปได้หกสิบ (60) วัน
ก่อนมีผลบังคับใช้ แต่ในบางกรณีไม่เกินวันที่บังคับใช้ การแจ้งภายใต้ความตกลงนี้ต้องรวม
ข้อมูลเฉพาะเจาะจงในข้อ 5 ของความตกลงดับบลิวทีโอว่าด้วยวิธีด�ำเนินการออกใบอนุญาต
น�ำเข้าตามที่บรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิวทีโอ
3. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องตอบค�ำถามที่เป็นเหตุเป็นเหตุผลของประเทศ
สมาชิกอืน่ ภายใน 60 วัน โดยพิจารณาเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจออก หรือปฏิเสธ
ใบอนุญาตน�ำเข้า ประเทศสมาชิกผู้น�ำเข้ายังต้องค�ำนึงถึงการตีพิมพ์ตามเกณฑ์เหล่านั้น
126

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

4. องค์ประกอบในการออกใบอนุญาตน�ำเข้าทีไ่ ม่เป็นไปโดยอัตโนมัตทิ ถี่ กู พบว่าขัดขวาง
การค้าต้องถูกจ�ำแนก เพือ่ เป็นการขจัดอุปสรรค และก�ำหนดขอบเขตของงานระหว่างการออก
ใบอนุญาตน�ำเข้าโดยอัตโนมัติ

บทที่ 5

การอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
ข้อ 45 แผนงานการทำ�งานเกี่ยวกับการอำ�นวยความ
สะดวกทางการค้าและวัตถุประสงค์
1. ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาและด�ำเนินการตามแผนงานการท�ำงานเกี่ยวกับการ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนซึง่ ได้กำ� หนดมาตรการและแนวทางการด�ำเนินการ
รวมทัง้ เป้าหมายและกรอบเวลาทีช่ ดั เจน เพือ่ สร้างบรรยากาศการค้าขายทีโ่ ปร่งใส คาดการณ์
ได้ น�ำไปสู่โอกาสทางการค้าและช่วยเหลือภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการประหยัดวลาและลดค่าใชจ่าย
2. แผนงานการท�ำงานเกีย่ วกับการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนต้องระบุ
แนวทางการด�ำเนินการและมาตรการที่จะน�ำไปใช้ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
ประเทศ

ข้อ 46 ขอบเขตของแผนงานการทำ�งานเกี่ยวกับการ
อำ�นวยความสะดวกทางการค้า
แผนงานการท�ำงานเกีย่ วกับการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนทีอ่ า้ งถึงใน
ข้อ 45 ต้องครอบคลุมเรื่องพิธีการศุลกากร กฏระเบียบและขั้นตอนทางการค้า มาตรฐานและ
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์ ระบบ ความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว และเรื่องอื่นๆ ที่ระบุโดยคณะ
มนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน
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ข้อ 47 หลักการของการอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องยึดหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการอ�ำนวยความสะดวกทางการ
ค้าเป็นแนวทางในการด�ำเนินมาตรการและวางแนวคิดทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับ
ประเทศ ดังนี้
(เอ) ความโปร่งใส: ข้อมูลเกีย่ วกับนโยบาย กฏหมาย กฏระเบียบ ค�ำตัดสินในการด�ำเนิน
การ ใบอนุญาต ใบรับรอง คุณสมบัติ ข้อก�ำหนดในการลงทะเบียน กฏระเบียบทางเทคนิค
มาตรฐาน แนวทาง ขั้นตอนและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า (ต่อไปนี้เรียกว่ากฏ
ระเบียบและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า) ควรเปิดเผยต่อทุกคนทีส่ นใจ ทันทีทรี่ อ้ งขอ โดยอาจ
มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่มีเลย
(บี) การสือ่ สารและการหารือ: เจ้าหน้าทีค่ วรพยายามอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริม
แนวทางทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจการค้าได้เข้าร่วมหารือในช่วงการร่าง การ
ด�ำเนินการ และการทบทวนกฏระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการค้า
(ซี) การปรับขั้นตอนให้ง่าย คาดการณ์ได้ และมีประสิทธิภาพ: กฏระเบียบและขั้นตอน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าควรได้รบั การปรับให้งา่ ย เพือ่ ไม่ให้เป็นอุปสรรคหรือจ�ำกัดการค้าเกินกว่า
จ�ำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
(ดี) การไม่เลือกปฏิบตั :ิ กฏระเบียบและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วกับการค้าควรน�ำมาบังคับใช้โดย
ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับหลักการกลไกตลาด
(อี) ความสอดคล้องและคาดการณ์ได้: กฏระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ควรน�ำมาบังคับใช้ในลักษณะทีส่ อดคล้อง คาดการณ์ได้ และเป็นหนึง่ เดียวกัน เพือ่ จ�ำกัดความ
ไม่แน่นอนในการค้าและการค้ากับผูอ้ นื่ กฏระเบียบและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าควรมีขนั้
ตอนการด�ำเนินการที่ชัดเจนและตรงประเด็น เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายมาตรฐาน
และขั้นตอนการปฏิบัติสามารถน�ำไปใช้ในลักษณะที่ไม่เลือกปฏิบัติ
(เอฟ) การปรับประสาน การปรับมาตรฐาน และการยอมรับร่วม: ในขณะที่ยอมรับ
ความต้องการของแต่ละประเทศสมาชิกในการควบคุมหรือออกกฏระเบียบเพื่อวัตถุประสงค์
เช่น ปกปอ้ งสุขภาพ ความปลอดภัย ศีลธรรม และคุม้ ครองทรัพยากรทีก่ ำ� ลังหมดไป กฏระเบียบ
และขั้นตอนต่างๆ ที่กระทบต่อการยอมรับสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกควรได้รับการปรับ
ประสานให้มากที่สุด โดยยึดมาตรฐานสากลที่เหมาะสม นอกจากนั้น ควรส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดท�ำการยอมรับร่วมส�ำหรับมาตรฐาน และความร่วมมือที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
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(จี ) การด� ำ เนิ น การให้ ทั น สมั ย และการใช้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ : กฎระเบี ย บและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้าควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
และหากจ� ำ เป็ น เมื่ อ พิ จ ารณาสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไป ควรรวมข้ อ มู ล ใหม่ ๆ และการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ รวมถึ ง การน� ำ ไปใช้ ที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค ที่ ทั น สมั ย และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ หากเทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกน�ำไปใช้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องพยายาม
ให้มากที่สุดในการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนผ่านช่องทางการ
เปิ ด กว้ า งทางข้ อ มู ล ในการน� ำ เทคโนโลยี ไ ปใช้ แ ละขยายความร่ ว มมื อ ไปยั ง เจ้ า หน้ า ที่
ของประเทศอื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชน ในการจัดตั้งการด�ำเนินการร่วมกันและการเชื่อมโยง
ทางเทคโนโลยี
(เอซ) กระบวนการทีย่ ตุ ธิ รรม: การเข้าถึงกระบวนการฟ้องร้องทางกฎหมายทีเ่ หมาะสม
จะช่วยให้มีความแน่นนอนเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจกรรมทางการค้า โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ
(ไอ) ความร่ ว มมื อ : ประเทศสมาชิ ก ต้ อ งยายามท� ำ งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ภาค
เอกชนในการออกมาตรการที่ เ อื้ อ ส� ำ หรั บ การอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า รวมถึ ง
การเปิดช่องทางในการสื่อสาร การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประเทศสมาชิก
ต้องท�ำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นโอกาสส�ำหรับการร่วมมือเพิ่มขึ้น รวมถึง การให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิค การเสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนการด�ำเนินการที่
เป็นเลิศเพื่อช่วยในการด�ำเนินการเรื่องความสะดวกทางการค้าต่างๆ และการประสานท่าที
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งอยู่ระหว่างการหารือภายใต้กรอบขององค์กรระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล

ข้อ 48 ความคืบหน้าในการติดตามการดำ�เนินการเรื่อง
การอำ�นวยความสะดวกทางการค้า
1. ประเทศสมาชิก ไม่วา่ จะเป็นแต่ละประเทศหรือรวมกัน ต้องประเมินการด�ำเนินการ
ตามมาตรการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าที่ระบุอยู่ในความตกลงนี้ และในแผนงานการ
ท�ำงานเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนทุกๆสองปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่า การด�ำเนินการมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการอ�ำนวยความสะดวกทางการ
ค้า กรอบการอ�ำนวยความสะดวกของอาเซียนต้องได้รบั การยอมรับโดยประเทศสมาชิกภายใน
หกเดือนหลักจากความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าในอาเซียน
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2. แผนงานการท�ำงานเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนต้องได้รับ
การทบทวน โดยพิจารณาจากผลการประเมินข้างต้น แผนงานทางท�ำงานเรือ่ งการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าในอาเซียนและกรอบการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน รวม
ทั้งการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกน�ำมาแนบเป็นภาคผนวกและเป็นส่วนหนึ่งของความ
ตกลงนี้

บทที่ 6

ข้อ 49 การจัดตั้ง ความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความ
สะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว
(ASEAN Single Window)

ข้อ 52 คำ�นิยาม

ประเทศสมาชิกต้องด�ำเนินมาตราใดๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ จัดตัง้ และด�ำเนินการในเรือ่ งระบบ
อิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว (Single Window) ของแต่ละประเทศและ ความตกลงว่าด้วย
การอ�ำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว เพื่อเป็นไปตาม
บทบัญญัติในความตกลงในการจัดตั้งและด�ำเนินการเกี่ยวกับ ความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว และพิธีสารในการจัดตั้งและ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับ ความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิส์ ณ จุดเดียว

ข้อ 50 การดำ�เนินการ
1. ความคื บ หน้ า ในการด� ำ เนิ น การตามแผนงานการท� ำ งานเกี่ ย วกั บ การอ� ำ นวย
ความสะดวกทางการค้ า และผลการประเมิ น การด� ำเนิ น การต้ อ งได้ รั บ การแจ้ ง ต่ อ คณะ
มนตรี เ ขตการค้ า เสรีอ าเซียนและที่ประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนการท�ำงานโดยคณะกรรมการการด�ำเนินการตามความตกลงอาทิก้า ต้องเป็น
ผู้ประสานหลักในการติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามแผนงานการท�ำงานเกี่ยว
กับการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน โดยต้องท�ำงานประสานอย่างใกล้ชิดกับ
หลายคณะกรรมการของอาเซียนที่รับผิดชอบในการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนงาน
การท�ำงาน
2. ประเทศสมาชิกต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าหรือหน่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศขึ้น
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ศุลกากร
เพื่อความมุ่งประสงค์ของบทนี้
(เอ) ผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ หมายถึง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติอย่างไร
ก็ตามที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานศุลกากรตามที่ได้มีการยินยอมตามพระราชบัญญัติ
และ/หรือ ข้อบังคับทีจ่ ำ� เป็นของประเทศสมาชิก โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานความมัน่ คงของอุปทาน
ระหว่างประเทศ
(บี) การควบคุมทางด้านศุลกากร หมายถึง มาตรการที่ใช้โดย หน่วยงานศุลกากรเพื่อ
ท�ำให้มีความแน่นอนในการปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรของประเทศสมาชิก
(ซี) พิธกี ารศุลกากร หมายถึง การปฏิบตั ทิ ใี่ ช้โดยหน่วยงานศุลกากรของแต่ละประเทศ
สมาชิก ต่อสินค้าที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายศุลกากร
(ดี) ความตกลงการประเมินราคาศุลกากร หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามข้อ 7 ของความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศลุ กากรและการค้า 1994 ซึง่ ระบุอยูใ่ นภาคผนวก
1 เอ ภายใต้ความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก
(อี) การคืนภาษี หมายถึง จ�ำนวนของค่าธรรมเนียมส่งออกและภาษีตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั จ่าย
คืนภายใต้พิธีการการคืนภาษี
(เอฟ) พิธีการการคืนภาษี หมายถึง พิธีการศุลกากรซึ่งเมื่อสินค้าได้ส่งออกไปแล้วมีไว้
ส�ำหรับการจ่ายคืนภาษี (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้กับค่าธรรมเนียมส่งออกและภาษีต่างๆ ที่
ได้ช�ำระแล้วของสินค้านั้น หรือส่วนประกอบในตัวสินค้า หรือที่ใช้ในระหว่างการผลิตสินค้า
(จี) การส�ำแดงสินค้า หมายถึง ค�ำแถลงซึง่ กระท�ำในวิธที กี่ ำ� หนดโดยหน่วยงานศุลกากร
ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องแจ้งถึงพิธีการศุลกากรที่จะใช้กับสินค้าและประกอบด้วยรายละเอียดซึ่ง
หน่วยงานศุลกากรต้องการในการยื่น
(เอช) การจ่ายคืน หมายถึง เงินที่จ่ายคืนทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน ของค่าธรรมเนียม
ต่างๆ หรือภาษีตา่ งๆ ทีไ่ ด้ชำ� ระแล้วส�ำหรับสินค้าและการยกเว้นภาษีทงั้ หมดหรือเป็นบางส่วน
ของค่ารรมเนียมต่างๆ หรือภาษีต่างๆ ที่ไม่ได้มีการช�ำระ
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(ไอ) การค�้ำประกัน หมายถึงสิ่งที่รับรองความเห็นสมควรของหน่วยงานศุลกากร เพื่อ
ที่จะท�ำให้ข้อผูกมัดทางศุลกากรบรรลุเป้าหมาย
(เจ) “การรับรองชั่วคราว” หมายถึง พิธีการศุลกากรซึ่งสินค้าเฉพาะรายการสามารถ
ถูกน�ำเข้ามาภายในอาณาเขตศุลกากร ภายใต้เงือ่ นไขซึง่ ได้รบั การงดเว้นจากค่าธรรมเนียมน�ำ
เข้าหรือภาษีต่างๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน สินค้าดังกล่าวจะต้องน�ำเข้าเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
และต้องมีเจตนาเพื่อการส่งออกอีกครั้งภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด และจะต้องไม่ผ่านการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเว้นการเสื่อมสภาพตามปกติอันเนื่องมาจากการใช้

บทที่ 56 การบริหารความเสี่ยง
ประเทศสมาชิกจะต้องใช้การบริหารความเสี่ยงในการก�ำหนดมาตรการควบคุม เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจผ่านสินค้า และการปล่อยสินค้า

บทที่ 57 การประเมินราคาทางศุลกากร

บทนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายใน ข้อบังคับและนโยบายของแต่ละประเทศสมาชิก
ใช้กับพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีการซื้อขายกันระหว่างประเทศสมาชิก

1. เพือ่ วัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทางศุลกากรของสินค้าทีม่ กี ารค้าระหว่างและ
ในหมู่ประเทศสมาชิก ข้อก�ำหนดของส่วนที่ 1 ของ ความตกลงการประเมินราคาศุลกากร ต้อง
ใช้การอนุโลม
2. ประเทศสมาชิกจะต้องท�ำให้พิธีการบริหารและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกันใน
การประเมินราคาของสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านศุลกากร

ข้อ 54 พิธีการศุลกากร และ การควบคุม

ข้อ 58 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องรับรองว่า พิธกี ารศุลกากร และการปฏิบตั ติ า่ งๆ สามารถ
คาดการณ์ได้ สม�่ำเสมอ โปร่งใส และอ�ำนวยความสะดวกต่อการค้า โดยรวมถึงการตรวจผ่าน
สินค้าที่รวดเร็ว
2. พิธีการศุลกากรของประเทศสมาชิกจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและค�ำแนะน�ำ
ขององค์การศุลกากรโลกหรือองค์กรนานาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร เท่าที่เป็นไปได้ได้
และอยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายศุลกากรของแต่ละประเทศ
3. หน่วยงานศุลกากร ของแต่ละประเทศสมาชิกจะต้อง ทบทวนพิธีการศุลกากรของ
ตนเอง เพื่อท�ำให้ง่ายเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกต่อการค้า
4. การควบคุมทางศุลกากรจะต้องได้รบั การจ�ำกัด ให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถรับรองความ
สอดคล้องกับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก

ประเทศสมาชิก ในกรณีที่ใช้ได้ จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�ำเนินการทาง
ด้านศุลกากร บนพืน้ ฐานของมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับโดยนานาชาติ เพือ่ ความรวดเร็วของ
การตรวจผ่านและการปล่อยสินค้า

บทที่ 55 งานเอกสารก่อนการมาถึง

ข้อ 60 การคืนภาษี การจ่ายคืน และ การค้ำ�ประกัน

ประเทศสมาชิกจะต้องมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างข้อก�ำหนดส�ำหรับ การพ�ำนัก และการลงทะเบียน
หรือการตรวจสอบของการส�ำแดงสินค้า และเอกสารประกอบต่างๆ ก่อนที่สินค้าจะเข้ามาถึง

1. ค�ำตัดสินส�ำหรับการอ้างสิทธิสำ� หรับการคืนภาษีจะต้องบรรลุแล้ว และแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไปยังบุคลที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ล่าช้าเกินไป และการคืนภาษีในจ�ำนวนที่ช�ำระเกิน
จะต้องท�ำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากการพิสูจน์การอ้างสิทธิ

ข้อ 53 ขอบเขต
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ข้อ 59 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจที่ได้รับมอบอำ�นาจ
1. ประเทศสมาชิกจะต้องมุง่ มัน่ ในการสร้างแผนงานส�ำหรับผูป้ ระกอบการเศรษฐกิจที่
ได้รับมอบอ�ำนาจ (เออีโอ) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามอย่างรอบรู้ และประสิทธิภาพของการ
ควบคุมทางศุลกากร
2. ประเทศสมาชิกจะต้องมุ่งมั่นเพื่อท�ำงานให้ไปสู่การยอมรับร่วมกันของเออีโอ

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
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2. การจ่ายคืนจะต้องจ่ายคืนโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้หลังจากการพิสจู น์การอ้างสิทธิ
3. ในกรณีที่ได้รับการค�้ำประกันแล้ว จะต้องท�ำการยกเลิกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้หลังจากหน่วยงานศุลกากรเห็นสมควรว่าข้อผูกมัดซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้การค�้ำประกันได้บรรลุ
เป้าหมายแล้ว

ข้อ 61 การตรวจสอบบัญชีหลังจากการตรวจผ่าน
ประเทศสมาชิกจะต้องสร้างและด�ำเนินการ การตรวจสอบบัญชีหลังจากการตรวจผ่าน
(พีซีเอ) เพื่อความรวดเร็วในการตรวจผ่านทางศุลกากร และปรับปรุงการควบคุมทางศุลกากร

ข้อ 62 การให้คำ�วินิจฉัยล่วงหน้า
1. แต่ละประเทศสมาชิก โดยผ่านหน่วยงานศุลกากรและ/หรือ หน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะ
สม จะต้องจัดท�ำการให้ค�ำวินิจฉัยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะใช้กับบุคคลที่อธิบายใน
ย่อหน้า 2(เอ) ของบทนี้เท่าที่อนญาตโดยกฎหมาย ข้อบังคับ และค�ำตัดสินของฝ่ายปกครอง
ของแต่ละประเทศ ในส่วนของพิกดั อัตราศุลกากร ค�ำถามทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการการใช้หลักการณ์
ของความตกลงการประเมินราคาศุลกากร และ/หรือ ถิ่นก�ำเนิดของสินค้า
2. ในกรณีที่มีอยู่ แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องน�ำมาใช้หรือรักษาไว้ซึ่งพิธีการส�ำหรับ
การให้ค�ำวินิจฉัยล่วงหน้า โดยจะต้อง:
(เอ) จัดให้ผู้น�ำเข้า ในอาณาเขตของตนเอง หรือผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตในอาณาเขต
ของอีกประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถขอค�ำวินิจฉัยล่วงหน้าก่อนการน�ำเข้าของสินค้าที่ใน
ค�ำถาม
(บี) เรียกขอจากผู้ขอค�ำวินิจฉัยล่วงหน้าให้แจ้งรายละเอียดอธิบายสินค้าและราย
ละเอียดเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นในกระบวนการส�ำหรับการให้ค�ำวินิจฉัยล่วงหน้า
(ซี) ก�ำหนดให้หน่วยงานศุลกากรของตนสามารถเมือ่ ใดก็ได้ขณะอยูร่ ะหว่างการประเมิน
การขอค�ำวินิจฉัยล่วงหน้าขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(ดี ) ก� ำ หนดให้ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ล่ ว งหน้ า ใดๆ ก็ ต ามอยู ่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ เท็ จ จริ ง และ
สถานการณ์ทแี่ สดงโดยผูข้ อ และข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมในความครอบครองของผูท้ ำ� การตัดสิน
ใจ และ
(อี) ก�ำหนดให้คำ� วินจิ ฉัยล่วงหน้า ส่งไปยังผูข้ ออย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือค�ำตัดสินของฝ่ายปกครองของแต่ละประเทศ
134

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

3. ประเทศสมาชิกสามารถปฏิเสธค�ำขอค�ำวินจิ ฉัยล่วงหน้า ในกรณีทเี่ อกสารทีไ่ ด้ถกู ขอ
เพิ่มเติมตามข้อ 2(ซี) ในบทนี้ไม่ได้จัดส่งให้ภายในเวลาที่ก�ำหนด
4. ตามเงื่นไขในย่อหน้า 1 และ 5 ของบทนี้และในกรณีที่หาได้ แต่ละประเทศสมาชิก
จะต้องใช้ค�ำวินิจฉัยล่วงหน้าต่อทุกการน�ำเข้าของสินค้าที่อธิบายไว้ในค�ำวินิจฉัยนั้น ที่น�ำเข้า
มาในอาณาเขตของตน 3 ปีหลังจากวันทีม่ คี ำ� วินจิ ฉัย หรือระยะเวลาอืน่ ทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย
ข้อบังคับ หรือค�ำตัดสินของฝ่ายปกครองของแต่ละประเทศ
5. ประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถดัดแปลงหรือยกเลิกค�ำวินิจฉัยล่วงหน้าบนการตัดสิน
ว่าค�ำวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของความผิดพลาดของข้อเท็จจริงหรือกฎหมาย (รวมถึงความผิด
พลาดที่เกิดจากมนุษย์) ข้อมูลที่ส่งให้นั้นผิดหรือไม่แม่นย�ำ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของ
ตนทีเ่ กีย่ วข้องกับความตกลงนี้ หรือ การเปลีย่ นแปลงในส่วนประกอบของข้อเท็จจริง หรือสถาน
การณืที่ค�ำวินิจฉัยใช้เป็นพื้นฐาน
6. ในกรณีที่ผู้น�ำเข้าอ้างสิทธิว่าการกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับสินค้าน�ำเข้าควรควบคุมโดย
ค�ำวินิจฉัยล่วงหน้า หน่วยงานศุลกากรสามารถประเมินว่าข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของ
การน�ำเข้านั้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่การให้ค�ำวินิจฉัยล่วงหน้านั้นใช้เป็น
พื้นฐานหรือไม่

ข้อ 63 การรับรองชั่วคราว
ประเทศสมาชิกจะต้องอ�ำนวยความสะดวกการเคลือ่ นย้ายของสินค้าภายใต้การรับรอง
ชั่วคราวเท่าที่สุดที่สามารถท�ำได้

ข้อ 64 ความร่วมมือด้านศุลกากร
ตามขอบเขตที่กฎหมายของแต่ละประเทศอนุญาต และตามความเหมาะสมประเทศ
สมาชิกสามารถช่วยเหลือประเทศสมาชิกอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับงานศุลกากร

ข้อ 65 ความโปร่งใส
1. ประเทศสมาชิกจะต้องส่งเสริมการออกประกาศในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมถึง การเผย
แพร่ขอ้ มูลพระราชบัญญัติ กฎข้อบังคับ ค�ำตัดสิน และค�ำวินจิ ฉัย ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานศุลกากร
2. แต่ละประเทศสมาชิก จะต้องเผยแพร่ทางอินเตอร์เนท และ/หรือ ในรูปแบบของสิ่ง
กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
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พิมพ์ ข้อพระราชบัญญัติ และกฎข้อบังคับ และพิธีการบริหารศุลกากรใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมี
ผลบังคับใช้ โดยองค์กรศุลกากร ยกเว้นพิธีการบังคับทางกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ
การภายใน

ข้อ 66 จุดสอบถาม
แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องตัง้ จุดสอบถามขึน้ อย่างน้อยหนึง่ (1) ที่ เพือ่ ตอบค�ำถามจาก
บุคคลทีส่ นใจเกีย่ วกับงานศุลกากร และจะต้องมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารขอข่อมูลดังกล่าว
ในอินเตอร์เนทหรือในรูปแบบของสิ่งพิมพ์

ข้อ 67 การปรึกษา

ข้อ 69 การทบทวน และการยื่นอุธรณ์
1. แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องรับรองว่า บุคคลใดก็ตามในอาณาเขตของตน ทีไ่ ด้รบั
ความเสียหายจากค�ำตัดสินทางศุลกากรใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความตกลงนี้ มีชอ่ งทางเข้าถึงการ
ทบทวนการด�ำเนินการภายในหน่วยงานศุลกากรที่ให้ค�ำตัดสินนั้นภายใต้การทบทวน และ/
หรือ ในกรณีทที่ ำ� ได้ โดยหน่วยงานในระดับสูงกว่าทีด่ แู ลการทบทวนการบริหาร และ/หรือ การ
ศาล ของการตัดสินซึง่ เกิดขึน้ ทีร่ ะดับสุดท้ายของการทบทวนการบริหารทีส่ อดคล้องกับก�ำหมาย
ภายในประเทศของตน
2. ค�ำตัดสินต่อการยืน่ อุธรณ์ จะต้องถูกมอบให้กบั ผูย้ นื่ อุธรณ์ และเหตุผลของค�ำตัดสิน
นั้นจะต้องให้เป็นลายลักษณ์อักษร

หน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกจะต้องส่งเสริมการปรึกษาระหว่างกัน ในประเด็น
ศุลกากรที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างและในหมู่ประเทศสมาชิก

ข้อ 70 การนำ�ไปปฏิบัติ และ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบัน

ข้อ 68 การรักษาความลับ

เลขาธิการใหญ่ฝา่ ยศุลกากรของอาเซียน สนับสนุนโดยกลุม่ งานด้านศุลกากรจะต้องรับ
ผิดชอบต่อการน�ำข้อก�ำหนดของบทนี้และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรในความตกลงนี้
ไปปฏิบัติ

1. ไม่มอี ะไรในบทนีท้ สี่ ามารถตีความได้วา่ ประเทศสมาชิกใดต้องจัดหาหรืออนุญาตให้
ข้อมูลที่เป็นความลับที่เป็นไปตามบทนี้ ซึ่งหากเปิดเผยแล้วจะท�ำให้พิจารณาได้ว่า:
(เอ) ตรงกันข้ามกับความสนใจของสาธารณะ ซึง่ ได้กำ� หนดโดยกฎหมายของประเทศนัน้
(บี) ตรงกันข้ามกับกฎหมายใดๆ ของประเทศนัน้ รวมถึงแต่ไม่ได้จำ� กัดถึง ทีป่ กป้องความ
ลับส่วนบุคคล หรือกิจกรรมทางการเงิน และบัญชีของลูกค้าส่วนบุคคลของสถาบันการเงิน
(ซี) ขัดขวางการบังคับทางกฎหมาย หรือ
(ดี) ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ทางการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งอาจ
รวมถึงสถานะทางการแข่งขันขององค์กรทางธุรกิจองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นของภาค
รัฐหรือเอกชน
2. ในกรณีที่ประเทศสมาชิกให้ข้อมูลกับอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับบทนี้
และระบุวา่ ข้อมูลดังล่าวเป็นความลับ ประเทศสมาชิกทีไ่ ด้รบั ข้อมูลนัน้ จะต้องรักษาความเป็น
ความลับของข้อมูลนัน้ โดยใช้ขอ้ มูลนัน้ ในจุดประสงค์ทจี่ ำ� กัดไว้โดยประเทศสมาชิกทีใ่ ห้ขอ้ มูล
เท่านัน้ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มกี ารอนุญาตอย่างเจาะจงเป็นลายลักษณ์อกั ษร
จากประเทศผู้ให้ข้อมูลนั้น
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บทที่ 7

มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ
กระบวนการตรวจสอบและรับรอง
ข้อ 71 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบทนี้ คือ เพือ่ สร้างบทบัญญัตดิ า้ นมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ
กระบวนการตรวจสอบและรับรอง ทีจ่ ะท�ำให้มนั่ ใจว่าจะไม่สร้างอุปสรรคทีไ่ ม่จำ� เป็นต่อการค้า
(อันจะเป็นพืน้ ฐาน) ในการจัดตัง้ เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน และในเวลา
เดียวกัน เพือ่ ให้ทำ� ให้มนั่ ใจว่าสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์อนั ชอบธรรมของประเทศสมาชิก
กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
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ข้อ 72 ศัพท์และคำ�นิยาม
ค�ำศัพท์ทวั่ ไปทีเ่ กีย่ วกับการมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรองทีใ่ ช้ในข้อบทนีใ้ ห้มี
ความหมายตามที่ให้ไว้ในค�ำนิยามที่ก�ำหนดอยู่ใน ISO/IEC Guide 2 และ ISO/IEC 17000
ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐาน (ไอเอสโอ) และคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (ไออีซี) ตามที่อ้างอิงในกรอบความ
ตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาของ
อาเซียนที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 73 บทบัญญัติทั่วไป
1. ประเทศสมาชิกยืนยันย�ำ้ และจะปฏิบตั ติ ามสิทธิและพันธกรณีทมี่ อี ยูข่ องตนภายใต้
ความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ที่บรรจุในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลง
ดับบลิวทีโอ
2. ประเทศสมาชิกต้องใช้หรือผสมผสานมาตรการทีเ่ ป็นไปได้เหล่านี้ เพือ่ บรรเทาปัญหา
จากอุปสรรคทางเทคนิคที่ไม่จ�ำเป็นต่อการค้า หากไม่สามารถก�ำจัดอุปสรรคทั้งหมด
(เอ) ปรับมาตรฐานแห่งชาติเข้าหามาตรฐานระหว่างประเทศและหลักปฏิบัติระหว่าง
ประเทศที่ เกี่ยวข้อง
(บี) ส่งเสริมการยอมรับร่วมในกระบวนการตรวจสอบและรับรองระหว่างประเทศสมาชิก
(ซี) พัฒนาและน�ำไปปฏิบัติซึ่งความตกลงเพื่อการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน
และพัฒนาระบบกฎระเบียบที่ปรับเข้าหากันของอาเซียน ส�ำหรับสาขาที่เป็นภาคบังคับ หาก
เป็นไปได้
(ดี) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติและสถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติในอาเซียน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการน�ำความตกลงเพือ่ การยอมรับ
ร่วมไปปฏิบัติทั้งในภาคบังคับและภาคไม่บังคับ
3. เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้ายสินค้าภายในอาเซียน ประเทศสมาชิกจะ
พัฒนาและน�ำไปปฏิบตั ซิ งึ่ แบบแผนการแสดงเครือ่ งหมาย ทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทอี่ ยู่
ภายใต้ขอบข่ายของระบบกฎเกณฑ์ที่ปรับเข้าหากันของอาเซียน หรือค�ำสั่ง

ข้อ 74 มาตรฐาน
1. ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศรับรองว่าสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของตนยอมรับและ
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ใช้หลักปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการจัดท�ำ การน�ำมาใช้ และการใช้มาตรฐานตามที่ก�ำหนดไว้ในภาค
ผนวก สาม ของความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ที่บรรจุในภาคผนวก 1 เอ
ของความตกลงดับบลิวทีโอ
2. ในการปรับมาตรฐานแห่งชาติเข้าหากัน ประเทศสมาชิกต้องน�ำมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นทางเลือกแรก เมื่อจัดท�ำมาตรฐานแห่งชาติฉบับใหม่ หรือเมื่อ
ทบทวนมาตรฐานที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานระหว่างประเทศ มาตรฐานแห่งชาติของ
แต่ละประเทศต้องถูกปรับให้ไปในแนวทางเดียวกัน
3. สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมท�ำงานอย่างจริงจังในการพัฒนามาตรฐาน
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายสาขาที่มีศักยภาพส�ำหรับการค้าของอาเซียน
4. การปรับมาตรฐานแห่งชาติทมี่ อี ยูแ่ ล้วเข้าหากันและการน�ำมาตรฐานระหว่างประเทศ
มาใช้เป็นมาตรฐานแห่งชาติควรจะอยู่บนพื้นฐานการน�ำมาตรฐานระหว่างประเทศมาใช้เป็น
มาตรฐานภูมิภาคหรือมาตรฐานแห่งชาติ ที่ก�ำหนดในแนวทางไอเอสโอ/ไออีซี 21 หรือฉบับที่
ออกมาล่าสุด
5. เมื่อไรก็ตามที่มีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปรเนื้อหาและโครงสร้างของมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ประเทศสมาชิกต้องท�ำให้มั่นใจว่าการเปรียบเทียบเนื้อหาและ
โครงสร้างของมาตรฐานแห่งชาติกบั มาตรฐานระหว่างประเทศทีใ่ ช้อา้ งอิงเป็นไปโดยง่าย และ
ต้องให้ข้อมูลเพื่ออธิบายเหตุผลส�ำหรับการเปลี่ยนแปรนั้น
6. ประเทศสมาชิกต้องท�ำให้มั่นใจว่า
(เอ) การเปลี่ยนแปรเนื้อหาและโครงสร้างของมาตรฐานระหว่างประเทศไม่ถูกจัดท�ำ
และน�ำไปใช้โดยมีความเห็นหรือต้องการให้มีผลในการสร้างอุปสรรคทางเทคนิคที่ไม่จ�ำเป็น
ต่อการค้า
(บี) การเปลี่ยนแปรของเนื้อหาต้องไม่มีข้อจ�ำกัดมากเกินความจ�ำเป็น

ข้อ 75 กฎระเบียบทางเทคนิค
1. ในการน�ำกฎระเบียบทางเทคนิคมาใช้ ประเทศสมาชิกต้องท�ำให้มนั่ ใจว่า
(เอ) ไม่ได้นำ� มาใช้โดยมีความเห็นหรือต้องการให้มผี ลในการสร้างอุปสรรคทางเทคนิค
ต่อการค้า
(บี) อยูบ่ นพืน้ ฐานของมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐานแห่งชาติทไี่ ด้ปรับเข้าหา
มาตรฐานระหว่างประเทศแล้ว ยกเว้นเมื่อมีเหตุผลอันชอบธรรมส�ำหรับข้อแตกต่างที่มีอยู่
(ซี) ทางเลือกทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดทางการค้าน้อยทีส่ ดุ ทีจ่ ะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ
ได้รับการพิจารณาก่อนการตัดสินใจน�ำกฎระเบียบทางเทคนิคมาใช้
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(ดี) หลีกเลี่ยงการน�ำมาตรฐานเชิงสั่ง (Prescriptive Standard) มาใช้ เพื่อท�ำให้มั่นใจ
ว่าอุปสรรคทีไ่ ม่จำ� เป็นต่อการค้าจะไม่ถกู สร้างขึน้ ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในตลาด
หรือไม่น�ำไปสู่การลดความยืดหยุ่นของภาคธุรกิจ
(อี) การปฏิบตั ติ อ่ ผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� เข้าจากประเทศสมาชิกต้องได้รบั ความสะดวกไม่นอ้ ย
กว่าการปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันภายในประเทศ หรือผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันที่มี
ถิ่นก�ำเนิดจากประเทศสมาชิกอื่น
2. ประเทศสมาชิกต้องท�ำให้มนั่ ใจว่าเฉพาะบางส่วนของมาตรฐานทีแ่ สดงถึงข้อก�ำหนด
ขั้นต�่ำในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการถูกน�ำมาอ้างอิงในกฎระเบียบทางเทคนิค
3. ประเทศสมาชิกต้องท�ำให้มนั่ ใจว่าการจัดท�ำ การน�ำไปใช้ และการใช้กฎระเบียบทาง
เทคนิค เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการด�ำเนินการตามความตกลงเพือ่ การยอมรับร่วมราย
สาขาของอาเซียน หากเป็นไปได้
4. เมือ่ ไรก็ตามทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนในการใช้กฎระเบียบทางเทคนิคเพือ่ แก้ไขปญ
ั หา
ทีเ่ กิดขึน้ หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึน้ ภายในเขตแดนของประเทศสมาชิก และระยะเวลาทีม่ อี ยูไ่ ม่
เพียงพอในการปรับมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าหากัน ประเทศสมาชิกต้องพิจารณาใช้
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสม หรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานระหว่างประเทศ
เป็นทางเลือกแรก
5. ประเทศสมาชิกต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกระบวนการแจ้งทีก่ ำ� หนดเป็นเงือ่ นไขไว้
ในข้อ 11 อย่างไรก็ตาม ในกรกณีของกฎระเบียบทางเทคนิคภายใต้ข้อนี้ ประเทศสมาชิกอื่น
ต้องแจ้งความเห็น ถ้ามี ภายในหกสิบ (60) วันของการแจ้ง เมื่อได้รับการร้องขอ ประเทศ
สมาชิกต้องส่งร่างกฎระเบียบทางเทคนิค ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับข้อแตกต่างไปจากมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการตรวจสอบและรับรองก่อนวางตลาด ให้แก่
ประเทศสมาชิกอื่น
6. ยกเว้นในสถานการณ์เร่งด่วน ประเทศสมาชิกต้องก�ำหนดระยะเวลาอย่างน้อยทีส่ ดุ
หก (6) เดือน ระหว่างวันที่ออกกฎระเบียบทางเทคนิคกับวันที่บังคับใช้ เพื่อให้เวลาที่เพียงพอ
ส�ำหรับผู้ผลิตในประเทศผู้ส่งออกในการปรับผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตของตนให้สอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของประเทศผู้น�ำเข้า

ข้อ 76 กระบวนการตรวจสอบและรับรอง
1. ประเทศสมาชิกต้องท�ำให้มนั่ ใจว่ากระบวนการตรวจสอบและรับรองไม่ถกู จัดท�ำ น�ำ
มาใช้ หรือใช้โดยมีความเห็นหรือต้องการให้มีผลต่อการสร้างอุปสรรคทางเทคนิคที่ไม่จ�ำเป็น
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ต่อการค้า และกระบวนการตรวจสอบและรับรองทีผ่ จู้ ดั หาผลิตภัณฑ์ทมี่ ถี นิ่ ก�ำเนิดในเขตแดน
ของประเทศสมาชิกอืน่ จะต้องปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องจะต้องไม่เข้มงวดกว่ากระบวนการตรวจสอบ
และรับรองส�ำหรับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันที่มีถิ่นก�ำเนิดภายในประเทศ
2. ประเทศสมาชิกต้องน�ำมาใช้ซึ่งกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศ และหากกระบวนการนั้นไม่สามารถน�ำมาใช้
เนื่องจากความแตกต่างในวัตถุประสงค์อันชอบธรรม ความแตกต่างของกระบวนการตรวจ
สอบและรับรองต้องให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3. ประเทศสมาชิกต้องพัฒนาและด�ำเนินการตามความตกลงเพื่อการยอมรับร่วมราย
สาขาของอาเซียนส�ำหรับสาขาที่เป็นภาคบังคับ ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของกรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน
4. ประเทศสมาชิกต้องยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยตรวจสอบและ
รับรองที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศสมาชิกอื่นภายใต้บทบัญญัติของกรอบความตกลงว่า
ด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน และบทบัญญัตขิ องความตกลงเพือ่ การยอมรับร่วมรายสาขา
ของอาเซียน ในสาขาที่เป็นภาคบังคับ
5. ประเทศสมาชิกต้องสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยรับรองระบบงานแห่งชาติและ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รวมทั้งมาตรวิทยาตามกฎหมายในอาเซียน เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการด�ำเนินการตามความตกลงเพือ่ การยอมรับร่วมทัง้ ในภาคบังคับและภาคไม่บงั คับ

ข้อ 77 การติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาด
1. ประเทศสมาชิกต้องสร้างระบบการติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาด เพือ่
ให้การด�ำเนินการมีความสมบูรณ์ตามความตกลงเพื่อการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน
และระบบกฎเกณฑ์ที่ปรับเข้าหากันของอาเซียน และ/หรือค�ำสั่ง
2. หน่วยงานผูม้ อี ำ� นาจทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการติดตามผลการรับรองภายหลังการ
วางตลาดต้องด�ำเนินการแก้ไขที่จ�ำเป็น เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ในตลาดเป็นไป
ตามความตกลงเพื่อการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนและระบอบกฎหมายที่ปรับเข้าหา
กันของอาเซียน และ/หรือกฎระเบียบ
3. ประเทศสมาชิกควรท�ำให้มั่นใจได้ว่ามีกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่
จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนระบบการติดตามผลการรับรองภายหลังการวางตลาด
4. ระบบการติ ด ตามผลการรั บ รองภายหลั ง การวางตลาดจะต้ อ งมี ก ารต่ อ ยอด
ประสิทธิผลด้วยการสร้างระบบเตือนภัยระหว่างประเทศสมาชิก
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ข้อ 78 การดำ�เนินการ
1. ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการทั้งหมดที่จ�ำเป็นเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ามีการด�ำเนินการ
ตามความตกลงเพือ่ การยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน ระบบกฎเกณฑ์ทปี่ รับเข้าหากันของ
อาเซียน และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของความตกลงนี้ ภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนดเป็นเงื่อนไข
ในความตกลงฉบับที่มีมาก่อน และเพื่อท�ำให้มั่นใจว่าการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดที่ปรับเข้าหากันแล้วที่มีมาก่อน
2. เครื่องมือดังต่อไปนี้ และเครื่องมือที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคตหากได้รับความเห็น
ชอบจากประเทศสมาชิก เพื่อการด�ำเนินการตามความตกลงนี้ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ความตกลงนี้
(เอ) กรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน (เอ็มอาร์เอ)
(บี) ความตกลงเพื่อการยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียนส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
(ซี) ความตกลงว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ทปี่ รับเข้าหากันของอาเซียนส�ำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
(ดี) ความตกลงว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ทปี่ รับเข้าหากันของอาเซียนส�ำหรับเครือ่ งส�ำอาง
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (เอซีซีเอสคิว) ต้อง
รับผิดชอบต่อ
(เอ) จ�ำแนกและริเริ่มความตกลงยอมรับร่วมรายสาขา
(บี) เฝา้ ระวังประสิทธิผลของการด�ำเนินการตามบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องของความตกลง
นี้ ทั้งในด้าน มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
(ซี) ให้การสนับสุนต่อคณะกรรมการร่วมรายสาขา เมื่อมีการร้องขอ และ
(ดี) ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการของอาเซียนเพือ่ แจ้งผลสะท้อนกลับเป็นระยะๆ เกีย่ ว
กับการด�ำเนินการตามความตกลงฉบับต่างๆ
4. เอซีซเี อสคิวต้องให้การสนับสนุนและร่วมมือภายใต้ความตกลงการค้าเสรีทเี่ กีย่ วกับ
อาเซียน(เอฟทีเอ) กับคู่เจรจา รวมถึงโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและสร้างความเข้ม
แข็งของสถาบัน ส�ำหรับข้อบทด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจ
สอบและรับรอง ของความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
5. เอซีซเี อสคิวต้องด�ำเนินการแก้ไขทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้มสี ว่ นร่วม
ในการด�ำเนินการตามความตกลงเพือ่ การยอมรับร่วมรายสาขาของอาเซียน ระบบกฎเกณฑ์ที่
ปรับเข้าหากันของอาเซียน
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บทที่ 8

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ข้อ 79 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของบทนีค้ อื
(ก) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในขณะทีใ่ ห้ความคุม้ ครอง
ชีวติ หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืชในเขตแดนของแต่ละประเทศสมาชิก
(ข) จัดท�ำกรอบการท�ำงานและแผนงานตามหลักเกณฑ์ของการบังคับใช้มาตรการด้าน
สุขอนามัยและสุขนามัยพืชของประเทศสมาชิก เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามพันธกรณีภายใต้
ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ค) เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการคุม้ ครองชีวติ หรือสุขภาพของ
มนุษย์ สัตว์ หรือพืช และ
(ง) อ�ำนวยความสะดวกและท�ำให้การใช้มาตรการในข้อบทนีร้ ดั กุม และสอดคล้องกับ
หลักการและระเบียบกฎเกณฑ์ทอี่ ยูภ่ ายใต้ภาคผนวกหนึง่ ก ของความตกลงว่าด้วยมาตรการสุข
อนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก และความตกลงนี้

ข้อ 80 คำ�นิยาม
ด้วยวัตถุประสงค์ของบทนี้
(ก) “มาตรฐานระหว่างประเทศ แผนงาน และข้อเสนอแนะ” ให้มคี วามหมายเดียวกันกับ
ในวรรค 3 ภาคผนวก ก. ของความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช
(ข) “มาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช” ให้มคี วามหมายเดียวกันกับในวรรค 1 ภาค
ผนวก ก. ของความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยหรือสุขอนามัยพืช และ
(ค) “ความตกลง เอสพีเอส” หมายถึง มาตรการตามภาคผนวกหนึง่ เอ ในความตกลงว่า
ด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก

ข้อ 81 บททั่วไปและพันธกรณี
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1. ให้ใช้บทนีบ้ งั คับกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทัง้ หมดของประเทศสมาชิก
ซึง่ ไม่วา่ ส่งผลต่อการค้าระหว่างสมาชิกโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ประเทศสมาชิกยืนยันอีกครัง้ หนึง่ ถึงสิทธิและพันธกรณีของตนทีม่ ตี อ่ ประเทศสมาชิก
อืน่ ๆ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
3. สมาชิกแต่ละประเทศตกลงจะใช้หลักการของความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชเพื่อการพัฒนา บังคับใช้ หรือการตระหนักถึงมาตาการสุขอนามัยและสุข
อนามัยพืชในการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในขณะที่ยังให้การ
คุม้ ครองชีวติ และสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืชของแต่ละประเทศสมาชิก
4. ในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามมาตรการอนามัยและสุขอนามัยพืช ประเทศสมาชิก
ยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานระหว่างประเทศ แนวทางหรือข้อเสนอแนะจากองค์การระหว่าง
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้ ได้แก่ คณะกรรมาธิการโคเด็กซ์แอลิเม็นแทเรียส องค์การโรคระบาด
สัตว์แห่งโลก หรืออนุสญ
ั ญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ และอาเซียน
5. ประเทศสมาชิกยอมรับร่วมกันว่า กฎหมาย และข้อก�ำหนดของตนทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะน�ำมาขึน้ บัญชีตามภาค
ผนวก เอเอ ซึง่ รวมเป็นส่วนหนึง่ ของความตกลงนี้ ประเทศสมาชิกยอมรับร่วมกันว่า กฎหมาย
ข้อก�ำหนด และมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทีข่ นึ้ บัญชีไว้ในภาคผนวก เอเอ จะมี
ให้ได้ทนั ที และประเทศสมาชิกอืน่ สามารถเข้าถึงได้
6. การเปลีย่ นแปลงใดๆ ของกฎหมาย ข้อก�ำหนด และมาตรการด้านสุขอนามัยและสุข
อนามัยพืชต้องท�ำตามข้อ 10 (การแจ้งการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี)

ข้อ 82 การปฏิบัติตามพันธกรณี
และข้อตกลงเกี่ยวกับสถาบัน
1. เพือ่ ให้การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของบทนีม้ ปี ระสิทธิภาพ คณะกรรมการอาเซียนด้าน
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช จะถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ด�ำเนินการประชุมอย่างน้อยปีละหนึง่
ครัง้ ต่อปี
2. หน้าทีข่ องคณะกรรมการมีดงั นี้
(เอ) อ�ำนวยความสะดวกในการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับเหตุการณ์มาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืชทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศสมาชิกและมิใช่ประเทศสมาชิก รวมถึงการเปลีย่ นและ
แนะน�ำมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานของประเทศสมาชิกที่อาจส่ง
ผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมระหว่างการค้าของประเทศสมาชิก
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(บี) อ�ำนวยความสะดวกในการในการให้ความร่วมมือในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการสุข
อนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทัง้ การเสริมสร้างความสามารถ การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
และการแลกเปลีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ นีข้ นึ้ กับเงินทุนทีม่ ี รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
ของประเทศสมาชิก
(ซี) พยายามแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อการ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก คณะกรรมการนีอ้ าจจัดตัง้ คณะท�ำงาน
เฉพาะกิจเพือ่ การหารือด้านวิทยาศาสตร์เพือ่ การบ่งชีแ้ ละแก้ไขปญ
ั หาทีเ่ กิดจากการใช้มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และ
(ดี) ยืน่ รายงานการพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ติ ามบทนีแ้ ก่คณะมนตรีแห่ง
อาเซียนผ่านทางการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป
3. แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและความร่วมมือ บัญชีรายของชือ่ ศูนย์ประสานงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายปรากฏตาม
ภาคผนวก (บีบ)ี ของความตกลงนี้
4. แต่ละประเทศสมาชิกจะปรับข้อมูลในภาคผนวก (บีบ)ี ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

ข้อ 83 การแจ้งการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน

1. แต่ละประเทศสมาชิกรับรูค้ ณ
ุ ค่าของการแลกเปลีย่ นข้อมูล โดยเฉพาะในสถานการณ์
ฉุกเฉินทีเ่ กีย่ วกับวิกฤตความปลอดภัยของอาหาร การแทรกแซงและควบคุมแมลง และหรือการ
ระบาดของโรค รวมทัง้ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
2. ประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งทุกศูนย์ประสานงานทันทีและส�ำนักเลขาธิการอาเซียนเมือ่
เกิดสถานการณ์ตอ่ ไปนี้
(เอ) กรณีเกิดวิกฤตความปลอดภัยของอาหาร การแพร่ระบาดของโรคและแมลงและ
(บี) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชคัดค้านหรือส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ
ประเทศสมาชิกซึง่ ได้รบั การพิจารณาว่ามีความจ�ำเป็นต่อการปกป้องชีวติ และสุขภาพของมนุษย์
สัตว์ พืช ของประเทศสมาชิกผูน้ ำ� เข้า
3. ประเทศสมาชิกผูส้ ง่ ออกควรจะเพิม่ ความพยายามให้มากในการเตรียมข้อมูลให้แก่
ประเทศสมาชิกผูน้ ำ� เข้า ถ้าสมาชิกผูส้ ง่ ออกแจ้งว่า สินค้าทีส่ ง่ ออกนัน้ อาจมีความเสีย่ งอย่างมาก
เกีย่ วกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
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ข้อ 84 ความเท่าเทียม
1. แต่ละประเทศสมาชิกจะริเริม่ และส่งเสริมความร่วมมือด้านความเท่าเทียมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง ข้อเสนอแนะ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
2. เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ประเทศสมาชิกอาจพัฒนาการจัดระบบด้านความ
เท่าเทียมและรับรองการตัดสินใจด้านความเท่าเทียม โดยเฉพาะทีส่ อดคล้องกับ บท 4 ของความ
ตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และด้วยแนวทางด�ำเนินการซึง่ จัดท�ำโดย
โคเด็กซ์แอลิเม็นแทเรียส องค์การโรคระบาดสัตว์แห่งโลก หรืออนุสญ
ั ญาอารักขาพืชระหว่าง
ประเทศ และอาเซียน และโดยคณะกรรมการมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ ภายใต้ขอ้ 12 ของ ความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
3. แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องเข้าสู่กระบวนการหารือหากได้รับการร้องขอ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้การหารือเกีย่ วกับความเท่าเทียมด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ทัง้ ในระดับทวิภาคี และหรือระดับภูมภิ าคประสบความส�ำเร็จ

ข้อ 85 ความร่วมมือ
1. ทุกประเทศสมาชิกจะหาโอกาสขยายความร่วมมือระหว่างกันด้านการให้ความช่วย
เหลือทางเทคนิค ด้านความร่วมมือและการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกทีเ่ กีย่ วข้อง
กับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน และต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตามบทนี้และข้อผูกพันที่ก�ำหนดในเอกสารพิมพ์เขียวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
2. ทุกประเทศสมาชิกจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้านการควบคุมและก�ำจัดแมลง
และโรคระบาด และกรณีฉกุ เฉินทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทัง้ ช่วย
เหลือประเทศสมาชิกในการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
3. ในการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตใิ นย่อหน้าที่ 1 ของบทนี้ ประเทศสมาชิกจะร่วมประสาน
งานในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ความร่วม มือระดับภูมภิ าคและพหุภาคี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ หลีกเลีย่ งความซ�ำ้ ซ้อนทีไ่ ม่จำ� เป็น และเพิม่ ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานของ
ประเทศสมาชิก
4. ประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศสามารถจัดท�ำข้อตกลงเพือ่ ก�ำหนดเงือ่ นไขใน
ระดับภูมภิ าค ซึง่ อาจรวมถึงการก�ำหนดหลักเกณฑ์สำ� หรับพืน้ ทีป่ ลอดแมลงและโรคระบาด และ
146

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

พืน้ ทีจ่ ำ� กัดแมลงและโรคระบาดตามความตกลงว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และมาตรฐานระหว่างประเทศอืน่ ๆ และหลักเกณฑ์ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก

บทที่ 9

มาตรการเยียวยาทางการค้า
ข้อ 86 มาตรการปกป้อง
ประเทศสมาชิกแต่ละฝา่ ยทีเ่ ป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกสงวนสิทธิและพันธกรณีภาย
ใต้ ข้อ 19 ของแกตต์ 1994 และความตกลงองค์การการค้าโลกว่าด้วยมาตรการปกป้อง หรือข้อ
5 ของความตกลงว่าด้วยการเกษตร

ข้อ 87 อากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
1. ประเทศสมาชิกยืนยันสิทธิและพันธกรณีตอ่ กันในกรณีทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุม่ ตลาดภายใต้ ข้อ 6 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามข้อ 6
ของแกตต์ 1994 ตามทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิวทีโอ
2. ประเทศสมาชิกยืนยันสิทธิและพันธกรณีต่อกันในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับอุดหนุนและ
มาตรการตอบโต้การอุดหนุนภายใต้ ข้อ 16 ของแกตต์ 1994 และความตกลงว่าด้วยการอุดหนุน
และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน ตามทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก 1 เอ ของความตกลงดับบลิวทีโอ

บทที่ 10

บทบัญญติเกี่ยวกับสถาบัน
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ข้อ 88 กลไกการหารือและการให้คำ�ปรึกษา
หน่วยงานแก้ไขปญ
ั หาการค้า การลงทุนของอาเซียน (เอ ซี ที) และองค์กรระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสเพือ่ ติดตามการด�ำเนินงานตามพันธกรณีความตกลงของอาเซียน (เอ ซี บี) ทีร่ ะบุไว้ใน
แถลงการณ์ปฏิญญาอาเซียน II (แถลงการณ์บาหลี II) อาจจะถูกน�ำขึน้ มาใช้เพือ่ ระงับข้อพิพาท
ที่เกิดขึ้นจากความตกลงฉบับนี้ได้ ประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งที่ไม่ต้องการใช้
ประโยชน์จาก เอ ซี ที/เอ ซี บี อาจเลือกใช้กลไกทีม่ ไี ว้ในพิธสี ารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของ
อาเซียนได้

ข้อ 89 การระงับข้อพิพาท
พิธสี ารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียนลงนามเมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2004
(พ.ศ. 2547) และการแก้ไขเพิม่ เติม จะต้องใช้บงั คับทีเ่ กีย่ วกับการพิพาทใดๆทีเ่ กิดจากหรือจาก
เห็นทีต่ า่ งกันของประเทศสมาชิกเกีย่ วกับการตีความหรือการใช้บงั คับของความตกลงฉบับนี้

ข้อ 90 ข้อตกลงเกี่ยวกับสถาบัน
1. เพือ่ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออี
เอ็ม)จะต้องจัดตัง้ คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา ประกอบด้วยผูแ้ ทนหนึง่ คนใน
ระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกแต่ละฝ่ายและเลขาธิการของอาเซียน ในการท�ำหน้าทีข่ องคณะ
มนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนจะต้องได้รบั การสนับสนุนจากการประชุมของเจ้าหน้าทีร่ ะดับอาวุโส
(ซีออม) เพือ่ ให้บรรลุผลตามหน้าที่ ซีออมอาจจัดตัง้ คณะท�ำงานตามความเหมาะสม เช่น คณะ
กรรมการประสานงานการด�ำเนินการภายใต้ความตกลง อาทิกา้ (ซีซเี อ) ภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียนเพือ่ ให้ความช่วยเหลือการท�ำงานของซีออม การท�ำงานของซีออมจะต้องท�ำให้เกิดความ
มัน่ ใจในเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามความตกลงฉบับนี้ และจะต้องประสานและได้รบั การสนับสนุนจาก
คณะท�ำงานด้านเทคนิคและคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้ความตกลงฉบับนี้
2. ประเทศสมาชิกแต่ละฝา่ ยจะต้องจัดตัง้ หน่วยอาฟตาของประเทศ ซึง่ จะท�ำหน้าทีเ่ ป็น
จุดรวมของประเทศในการประสานการด�ำเนินการตามความตกลงฉบับนี้
3. ฝา่ ยเลขาธิการอาเซียนจะต้อง
(เอ) ให้การสนับสนุนต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซ๊ยนและคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน
ในการดูแล ประสานและทบทวนการด�ำเนินการตามความตกลงรวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
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เรือ่ งต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง และ
(บี) ติดตามและรายงานเป็นระยะต่อคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนเรือ่ งความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการตามความตกลงฉบับนี้

บทที่ 11

บทบัญญัติสุดท้าย
ข้อ 91 ความสัมพันธ์กับความตกลงอื่น
1. ภายใต้วรรค 2 ของข้อบทนี้ ความตกลงด้านเศรษฐกิจทุกความตกลงของอาเซียนที่
มีอยูก่ อ่ นการมีผลบังคับใช้ของอาทิกา้ จะยังมีผลต่อไป
2. ประเทศสมาชิกจะต้องตกลงรายชือ่ ของความตกลงต่างๆทีจ่ ะถูกทดแทน (ภายใน X
เดือน) จากวันทีค่ วามตกลงฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้ และรายชือ่ ดังกล่าวจะต้องถูกผนวกในความ
ตกลงฉบับนีแ้ ละจะเป็นส่วนหนึง่ ของความตกลงฉบับนี้
3. ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างความตกลงฉบับนี้กับความตกลงด้าน
เศรษฐกิจดังกล่าวใดๆ ภายใต้วรรค 2 ของข้อบทนี้ ให้ความตกลงฉบับนีม้ ผี ลเหนือกว่า

ข้อ 92 ความตกลงระหว่างประเทศที่แก้ ไขและที่สืบต่อ
หากมีความตกลงระหว่างประเทศใดๆหรือข้อบททีอ่ า้ งถึงหรือทีร่ วมเข้าไว้ในความตกลง
ฉบับนี้ และความตกลงหรือข้อบทดังกล่าวมีการแก้ไข ประเทศสมาชิกจะต้องหารือถึงความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องแก้ไขความตกลงฉบับนีด้ ว้ ยหรือไม่ เว้นแต่ความตกลงฉบับนีจ้ ะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่

ข้อ 93 ภาคผนวก ส่วนเพิ่ม และนิติกรรมในอนาคต
ฉบับนี้

1. ภาคผนวกและส่วนเพิม่ ของความตกลงฉบับนีเ้ ป็นส่วนประกอบหนึง่ ของความตกลง
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2. ประเทศสมาชิกอาจลงมติยอมรับนิตกิ รรมในอนาคตตามบทบัญญัตขิ องความตกลง
ฉบับนี้ เมื่อมีผลบังคับใช้ นิติกรรมเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความตกลงฉบับนี้

ข้อ 94 การแก้ ไขเพิ่มเติม
1. บทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยการ
ตกลงร่วมกันด้วยลายลักษณ์อักษรระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
2. แม้จะก�ำหนดไว้ตามวรรค 1 ของข้อบทนี้ ภาคผนวกและส่วนเพิ่มของความตกลง
ฉบับนีอ้ าจถูกแก้ไขผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมทีเ่ ห็นชอบด้วยคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน การ
แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องถูกผนวกในความตกลงฉบับนี้และจะเป็นส่วนหนึ่งของความ
ตกลงฉบับนี้

ข้อ 95 การทบทวน
คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือผูแ้ ทนทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ จะต้องหารือภายใน 1 ปีหลัง
จากความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และหลังจากนั้นให้มีการหารือทุก 2 ปีหรือไม่เช่นนั้นตาม
ที่เห็นความเหมาะสมว่าควรมีทบทวนความตกลงฉบับนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความ
ตกลงฉบับนี้

ข้อ 96 การมีผลบังคับใช้
1. ความตกลงฉบับนีจ้ ะถูกลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน
2. ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ หลังจากประเทศสมาชิกทุกประเทศได้แจ้งหรือ
หากจ�ำเป็น เก็บรักษาเอกสารการให้สัตยาบันกับเลขาธิการอาเซียนเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
ภายใน ซึ่งจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 180 วันหลังจากลงนามในความตกลงฉบับนี้
3. เลขาธิการอาเซียนจะต้องแจ้งประเทศสมาชิกทุกประเทศอย่างไม่รอช้าในเรื่องการ
แจ้งหรือการเก็บรักษาเอกสารการให้สัตยาบันที่อ้างถึงในวรรค 2 ความข้อบทนี้

ข้อ 97 การสงวนสิทธิ
จะต้องไม่มกี ารสงวนสิทธิเกีย่ วกับบทบัญญัตใิ ดๆ ของความตกลงฉบับนี้
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ข้อ 98 การเก็บรักษา
ความตกลงฉบับนีจ้ ะต้องถูกเก็บรักษาไว้กบั เลขาธิการอาเซียน ซึง่ จะเป็นผูน้ ำ� ส่งส�ำเนา
ที่รับรองแล้วให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปโดยทันที
เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับมอบหมายโดยถูกต้องจากรัฐบาล
ของแต่ละฝ่าย จึงได้ลงนามในความตกลงฉบับนี้
ท�ำ ณ

เมื่อวันที่

เป็นภาษาอังกฤษฉบับเดียว

ส�ำหรับบรูไนดารุสซาลาม
ลิม จอก เซง
รัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศและการค้า
ส�ำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา
จาม ประสิทธิ
รัฐมนตรีอาวุโส และรัฐมนตรีพาณิชย์
ส�ำหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มารี เอลกา พานเกสตู
รัฐมนตรีการค้า
ส�ำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นาม วิยาเขต
รัฐมนตรีอตุ สาหกรรมและการพาณิชย์
ส�ำหรับมาเลเซีย
มูยดี นิ บิน โมฮัมหมัด ยาซิส
รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
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ส�ำหรับสหภาพพม่า
อู โส ทา
รัฐมนตรีการวางแผนแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ส�ำหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ปีเตอร์ บี ฟาวิลา
เลขาธิการการค้าและอุตสาหกรรม
ส�ำหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์
ลิม ฮึง เคียง
รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรม
ส�ำหรับราชอาณาจักรไทย
ไชยา สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
ส�ำหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วู ฮุย เฮือง
รัฐมนตรีอตุ สาหกรรมและการค้า
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PROTOCOL

TO AMEND CERTAIN

ASEAN ECONOMIC
AGREEMENTS

RELATED
TO TRADE IN GOODS
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The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the
Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Union of
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of
Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN) (hereinafter collectively referred to as “Member
States” or singularly as “Member State”);
RECOGNISING the need to amend certain ASEAN economic agreements related
to trade in goods to take into account the entry into force of the ASEAN Trade in
Goods Agreement (hereinafter referred to as “the ATIGA”) signed on 26 February 2009
in Cha-am, Thailand, which is intended to supersede, among others, the Agreement
on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area as
amended;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

2.Article 14 of the e-ASEAN Framework Agreement signed on 24 November
2000 in Singapore shall be amended by substituting Article 14 with the following:
“Except as otherwise provided specifically in this Agreement, the provisions of the
ASEAN Trade in Goods Agreement, the ASEAN Framework Agreement on Services and
its Protocols, and the ASEAN Comprehensive Investment Agreement, including but
not limited to the provisions relating to safeguard measures and exceptions, shall not
be prejudiced by, and shall apply to, this Agreement.”

ARTICLE 3

Article 4(1) of ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority
Sectors signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR, as amended by the
ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors
signed on 8 December 2006 in Cebu, the Philippines, shall be further amended by
substituting Article 4(1) with the following:
“1. Each Member State shall eliminate import duties on Priority Integration
Sectors (PIS) products in accordance with Article 19(2)(a)(i) and Article 19(2)(c) of
the ASEAN Trade in Goods Agreement.”

Article 2(A)(2) of the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic
Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore shall be amended by substituting
Article 2(A)(2) with the following: “2. The ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
shall be the main mechanism for the AFTA. For products not covered by the ATIGA,
any other agreed mechanism may be used.”

ARTICLE 4

ARTICLE 2

ARTICLE 5

1.Article 6(1) of the e-ASEAN Framework Agreement signed on 24 November
2000 in Singapore shall be amended by substituting Article 6(1) with the following:
“1. Member States shall enter into negotiations which shall be directed towards
accelerating commitments of the Member States relating to ICT products, ICT services
and investments under the ASEAN Trade in Goods Agreement, the ASEAN Framework
Agreement on Services and the ASEAN Comprehensive Investment Agreement.”
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Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Agro- Based Products
signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Automotives signed on
29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

ARTICLE 6

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for e-ASEAN signed on
29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.
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ARTICLE 7

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Electronics signed on
29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their
respective Governments, have signed the Protocol to Amend Certain ASEAN Economic
Agreements Related to Trade in Goods.

ARTICLE 8

DONE at ………….., ……………., this ………………. day of …………. in
the year Two Thousand and Twelve, in a single original copy in the English Language.

ARTICLE 9

For the Government of Brunei Darussalam:
LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign Affairs and Trade

ARTICLE 10

For the Kingdom of Cambodia:
CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister of Commerce

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries signed on 29
November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Healthcare signed on
29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Rubber- Based
Products signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

ARTICLE 11

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Textiles and Apparel
Products signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

ARTICLE 12

Article 3 of the ASEAN Sectoral Integration Protocol for Wood-Based Products
signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR shall no longer apply.

For the Government of the Republic of Indonesia:
GITA IRAWAN WIRJAWAN
Minister of Trade
For the Government of the Lao People’s Democratic Republic:
NAM VIYAKETH
Minister of Industry and Commerce

ARTICLE 13

1.This Protocol shall enter into force after all Member States have deposited
their instruments of ratification or acceptance with the Secretary-General of ASEAN.
2.This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who
shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.
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For the Government of Malaysia:
MUSTAPA MOHAMED
Minister of International Trade and Industry
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For the Government of the Republic of the Union of Myanmar:
U TIN NAING THEIN
Union Minister for National Planning and Economic Development
For the Government of the Republic of the Philippines:
GREGORY L. DOMINGO
Secretary of Trade and Industry
For the Government of the Republic of Singapore:
LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry
For the Government of the Kingdom of Thailand:
BOONSONG TERIYAPIROM
Minister of Commerce
For the Government of the Socialist Republic of Viet Nam:
VU HUY HOANG
Minister of Industry and Trade
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พิธีสารเพื่อ

แก้ ไขความตกลงทาง

เศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

การค้าสินค้าของ

อาเซียน
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รั ฐ บาลแห่ ง บรู ไ นดารุ ส ซาลาม ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพเมียนม่าร์ สาธารณรัฐ
ฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึง่ เป็น
สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อไปนีเ้ รียกโดยรวมว่า “กลุม่ ประเทศ
สมาชิก” หรือ รายประเทศว่า “ประเทศสมาชิก”
รับทราบว่า ความจาเป็นเพื่อแก้ไขความตกลงด้านเศรษฐกิจของอาเซียน อันเนื่องมา
จากการมีผลใช้บังคับของความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (เรียกว่า อาทิก้า) ซึ่งได้มีการ
ลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 ณ อาเภอชะอา ประเทศไทย โดยมุ่งประสงค์เพื่อ
แทนที่ ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกาหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี
อาเซียน ในบรรดาความตกลงอื่น ตามที่ได้แก้ไขได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน รวมถึงแต่ไม่จากัดถึงข้อบทเกี่ยวกับมาตรการปกป้อง
และข้อยกเว้น จะไม่ถูกท�ำให้เสื่อมเสียไปโดยความตกลงนี้ และให้ใช้กับความตกลงนี้”

ข้อ 3

ข้อ 4(๑) ของกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุม่ สาขาสาคัญของอาเซียน ซึง่ ลงนาม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ตามทีไ่ ด้แก้ไขโดยกรอบเพือ่ แก้ไขความตกลงว่าด้วยการรวมกลุม่ สาขาสาคัญของอาเซียน
ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2006 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ จะถูกแก้ไขต่อไป
โดยแทนที่ด้วยข้อ 4(๑) ดังต่อไปนี้
“1. แต่ละประเทศสมาชิกต้องยกเลิกอากรนาเข้าสาหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้การรวมกลุม่
สาขาสาคัญของอาเซียน โดยสอดคล้องกับข้อ 19(๒)(เอ)(หนึ่ง) และข้อ 19(๒)(ซี) ของความ
ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน”

ข้อ 2(เอ)(2) ของกรอบความตกลงว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน ซึง่ ลงนามเมือ่ วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1992 ณ ประเทศสิงคโปร์ จะถูกแก้ไขโดยแทนที่
ด้วยข้อ 2(เอ)(2) ดังต่อไปนี้ “2. ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (อาทิก้า) ถือเป็นกลไก
หลักสาหรับอาฟต้าสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ภายใต้อาทิก้า ให้ใช้กลไกอื่นตามที่ตกลงกัน”

ข้อ 4

ข้อ 2

ข้อ 5

1.ข้อ 6(1) ของกรอบความตกลงด้านอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ของอาเซีย น ซึ่ง ลงนามเมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ณ ประเทศสิงคโปร์ จะถูกแก้ไขโดยแทนที่ด้วยข้อ 6(1) ดังต่อไปนี้
“1. ประเทศสมาชิกจะเข้าสู่การเจรจาซึ่งมีแนวทางเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติตามพันธกรณี
ของประเทศสมาชิก เกี่ ยวกั บ ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การ
บริการและการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน และความตกลงด้านการลงทุน
ของอาเซียน”
2. ข้อ 14 ของกรอบความตกลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนซึ่งลงนามเมื่อวันที่
24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ณ ประเทศสิงคโปร์ จะถูกแก้ไขโดยแทนทีด่ ว้ ยข้อ 14 ดังต่อไปนี้
“เว้นแต่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะในความตกลงนี้ ข้อบทของความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียน กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน และพิธีสาร และ
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ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาผลิตภัณฑ์
เกษตร ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ 3 ของพิธสี ารว่าด้วยการรวมกลุม่ สาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขายานยนต์ ซึง่
ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ 6

ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ 7

ข้อ 3 ของพิธสี ารว่าด้วยการรวมกลุม่ สาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาอิเล็กทรอนิกส์
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ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ 8

ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาประมง ซึ่ง
ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ 9

ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาสุขภาพ ซึ่ง
ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ 10

ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาผลิตภัณฑ์
ยาง ซึง่ ลงนามเมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ 11

ข้อ 3 ของพิธสี ารว่าด้วยการรวมกลุม่ สาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาสิง่ ทอ ซึง่ ลง
นามเมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป

ข้อ 12

ข้อ 3 ของพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนสาหรับสาขาผลิตภัณฑ์
ไม้ ซึง่ ลงนามเมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ณ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป
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ข้อ 13

1.พิธี ารฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากประเทศสมาชิกทั้งหมดได้ยื่นสัตยาบันสารหรือ
การยอมรับต่อเลขาธิการส�ำนักอาเซียน
2.พิธีสารนี้จะเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการสานักอาเซียน ผู้ซึ่งจะรับรองสาเนาให้แต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อเป็นพยานแห่งการนี้ การลงนามข้างท้ายนี้โดยผู้รับมอบอานาจจากรัฐบาล ได้ลง
นามในพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าสินค้าของอาเซียนบางฉบับ
ทา ณ ......................, ..................วันที.่ ............เดือน................... เป็นต้นฉบับภาษา
อังกฤษฉบับเดียว
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งมาเลเซีย
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนม่าร์
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ส�ำหรับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ASEAN
COMPREHENSIVE
INVESTMENT
AGREEMENT

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the
Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the
Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore,
the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of
the Association of Southeast Asian Nations (“ASEAN”), hereinafter collectively
referred to as “Member States” or singularly as “Member State”;
RECALLING the decisions of the 39th ASEAN Economic Ministers (“AEM”)
Meeting held in Makati City, Philippines on 23 August 2007 to revise the
Framework Agreement on the ASEAN Investment Area signed in Makati City,
Philippines on 7 October 1998 (“AIA Agreement”), as amended, into a
comprehensive investment agreement which is forward-looking, with improved
features and provisions, comparable to international best practices in order to
increase intra-ASEAN investments and to enhance ASEAN’s competitiveness in
attracting inward investments into ASEAN;
RECOGNISING the different levels of development within ASEAN especially
the least developed Member States which require some flexibility including
special and differential treatment as ASEAN moves towards a more integrated
and interdependent future;
REAFFIRMING the need to move forward from the AIA Agreement and
the ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments signed
in Manila, Philippines on 15 December 1987 (“ASEAN IGA”), as amended, in order
to further enhance regional integration to realise the vision of the ASEAN Economic
Community (“AEC”);
CONVINCED that sustained inflows of new investments and reinvestments
will promote and ensure dynamic development of ASEAN economies;
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RECOGNISING that a conducive investment environment will enhance freer
flow of capital, goods and services, technology and human resource and overall
economic and social development in ASEAN; and
DETERMINED to further intensify economic cooperation between and
among Member States,
HAVE AGREED as follows:

SECTION A
Article 1 Objective

The objective of this Agreement is to create a free and open investment regime
in ASEAN in order to achieve the end goal of economic integration under the
AEC in accordance with the AEC Blueprint, through the following:
(a) progressive liberalisation of the investment regimes of Member States;
(b) provision of enhanced protection to investors of all Member States and
their investments;
(c) improvement of transparency and predictability of investment rules,
regulations and procedures conducive to increased investment among Member
States;
(d) joint promotion of the region as an integrated investment area; and
(e) cooperation to create favourable conditions for investment by investors
of a Member State in the territory of the other Member States.

Article 2 Guiding Principles

This Agreement shall create a liberal, facilitative, transparent and competitive
investment environment in ASEAN by adhering to the following principles:
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(a) provide for investment liberalisation, protection, investment promotion
and facilitation;
(b) progressive liberalisation of investment with a view towards achievinga
free and open investment environment in the region;
(c) benefit investors and their investments based in ASEAN;
(d) maintain and accord preferential treatment among Member States;
(e) no back-tracking of commitments made under the AIA Agreement and
the ASEAN IGA;
(f) grant special and differential treatment and other flexibilities to Member
States depending on their level of development and sectoral sensitivities;
(g) reciprocal treatment in the enjoyment of concessions among Member
States, where appropriate; and
(h) accommodate expansion of scope of this Agreement to cover other
sectors in the future.

Article 3 Scope of Application

1. This Agreement shall apply to measures adopted or maintained by a
Member State relating to:
(a) investors of any other Member State; and
(b) investments, in its territory, of investors of any other Member State.
2. This Agreement shall apply to existing investments as at the date of
entry into force of this Agreement as well as to investments made after the entry
into force of this Agreement.
3. For the purpose of liberalisation and subject to Article 9 (Reservations), this
Agreement shall apply to the following sectors:
(a) manufacturing;
(b) agriculture;
(c) fishery;
(d) forestry;
(e) mining and quarrying;
(f) services incidental to manufacturing, agriculture, fishery, forestry, mining
and quarrying; and
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(g) any other sectors, as may be agreed upon by all Member States.
4. This Agreement shall not apply to:
(a) any taxation measures, except for Articles 13 (Transfers) and 14 (Expropriation and Compensation);
(b) subsidies or grants provided by a Member State;
(c) government procurement;
(d) services supplied in the exercise of governmental authority by the relevant
body or authority of a Member State. For the purposes of this Agreement, a
service supplied in the exercise of governmental authority means any service, which
is supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more
service suppliers; and
(e) measures adopted or maintained by a Member State affecting trade in
services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed in Bangkok,
Thailand on 15 December 1995 (“AFAS”).
5. Notwithstanding sub-paragraph 4 (e), for the purpose of protection of
investment with respect to the commercial presence mode of service supply,
Articles 11 (Treatment of Investment), 12 (Compensation in Cases of Strife),
13 (Transfers), 14 (Expropriation and Compensation) and 15 (Subrogation) and
Section B (Investment Disputes Between an Investor and a Member State),
shall apply, mutatis mutandis, to any measure affecting the supply of a service
by a service supplier of a Member State through commercial presence in the territory
of any other Member State but only to the extent that they relate to an investment
and obligation under this Agreement regardless of whether or not such service
sector is scheduled in the Member States’ schedule of commitments made under
AFAS.
6. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of
any Member State under any tax convention. In the event of any inconsistency
between this Agreement and any such convention, that convention shall prevail to
the extent of the inconsistency.

Article 4 Definitions

For the purpose of this Agreement:
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(a) “covered investment” means, with respect to a Member State, an
investment in its territory of an investor of any other Member State in existence
as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired or
expanded thereafter, and has been admitted according to its laws, regulations,
and national policies, and where applicable, specifically approved in writing 1 by the
competent authority of a Member State;
(b) “freely usable currency” means a freely usable currency as determined
by the International Monetary Fund (“IMF”) under its Articles of Agreement and
any amendments thereto;
(c) “investment” 2 means every kind of asset, owned or controlled, by an
investor, including but not limited to the following:
(i) movable and immovable property and other property rights such as
mortgages, liens or pledges;
(ii) shares, stocks, bonds and debentures and any other forms of
participation in a juridical person and rights or interest derived therefrom;
(iii) intellectual property rights which are conferred pursuant to the
laws and regulations of each Member State;
(iv) claims to money or to any contractual performance related to a
business and having financial value;3
(v) rights under contracts, including turnkey, construction, management,
production or revenue-sharing contracts; and
(vi) business concessions required to conduct economic activities and
having financial value conferred by law or under a contract, including any
concessions to search, cultivate, extract or exploit naturalresources.
The term “investment” also includes amounts yielded by investments, in
particular, profits, interest, capital gains, dividend, royalties and fees. Any alter1 For the purpose of protection, the procedures relating to specific approval in writing shall be as specified

in Annex 1 (Approval in Writing).
2 Where an asset lacks the characteristics of an investment, that asset is not an investment regardless of the
form it may take. The characteristics of an investment include the commitment of capital, the expectation of gain or
profit, or the assumption of risk.
3 For greater certainty, investment does not mean claims to money that arise solely from:
(a) commercial contracts for sale of goods or services; or
(b) the extension of credit in connection with such commercial contracts.
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ation of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect
their classification as investment;
(d) “investor” means a natural person of a Member State or a juridical
person of a Member State that is making, or has made an investment in the territory of any other Member State;
(e) “juridical person” means any legal entity duly constituted or otherwise
organised under the applicable law of a Member State, whether for profit or
otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including
any enterprise, corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship,
association, or organisation;
(f) “measures” means any measure of a Member State, whether in the
form of laws, regulations, rules, procedures, decisions, and administrative actions
or practice, adopted or maintained by:
(i) central, regional or local government or authorities; or
(ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by
central, regional or local governments or authorities; right of permanent residence
in the Member State in accordance with its laws, regulations and national policies;
(h) “newer ASEAN Member States” means the Kingdom of Cambodia, the
Lao People’s Democratic Republic, the Union of Myanmar and the Socialist Republic
of Viet Nam;
(i) “WTO” means the World Trade Organization; and
(j) “WTO Agreement” means the Marrakesh Agreement Establishing
the World Trade Organization, done at Marrakesh, Morocco on 15 April 1994, as may
be amended.

Article 5 National Treatment

1. Each Member State shall accord to investors of any other Member State
treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to its own
investors with respect to the admission, establishment, acquisition, expansion,
management, conduct, operation and sale or other disposition of investments in its
territory.
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2. Each Member State shall accord to investments of investors of any
other Member State treatment no less favourable than that it accords, in like
circumstances, to investments in its territory of its own investors with respect to the
admission, establishment, acquisition, expansion, management, conduct,
operation and sale or other disposition of investments.

Article 6 Most-Favoured-Nation Treatment 4

1. Each Member State shall accord to investors of another Member State
treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to
investors of any other Member State or a non-Member State with respect to
the admission, establishment, acquisition, expansion, management, conduct,
operation and sale or other disposition of investments.
2. Each Member State shall accord to investments of investors of another
Member State treatment no less favourable than that it accords, in like
circumstances, to investments in its territory of investors of any other Member
State or a non-Member State with respect to the admission, establishment,
acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other
disposition of investments.
3. Paragraphs 1 and 2 shall not be construed so as to oblige a Member
State to extend to investors or investments of other Member States the benefit of
any treatment, preference or privilege resulting from:
(a) any sub-regional arrangements between and among Member States;5 or

4 For greater certainty:

(a) this Article shall not apply to investor-State dispute settlement procedures that are available in other agreements to which Member States are party; and
(b) in relation to investments falling within the scope of this Agreement, any preferential treatment granted
by a Member State to investors of any other Member State or a non-Member State and to their investments,
under any existing or future agreements or arrangements to which a Member State is a party shall be extended on a
most-favoured-nation basis to all Member States.
5 For greater certainty, sub-regional arrangements between and among Member States shall include but not
be limited to Greater Mekong Sub-region (“GMS”), ASEAN Mekong Basin Development Cooperation
(“AMBDC”), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (“IMT-GT”), Indonesia-Malaysia-Singapore Growth
Triangle (“IMS-GT”), Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (“BIMP-EAGA”).
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(b) any existing agreement notified by Member States to the AIA Council
pursuant to Article 8(3) of the AIA Agreement.6

Article 7 Prohibition of Performance Requirements

1. The provisions of the Agreement on Trade-Related Investment Measures
in Annex 1A to the WTO Agreement (TRIMs), which are not specifically mentioned
in or modified by this Agreement, shall apply, mutatis mutandis, to this
Agreement.
2. Member States shall undertake joint assessment on performance
requirements no later than 2 years from the date of entry into force of this
Agreement. The aim of such assessment shall include reviewing existing
performance requirements and considering the need for additional commitments
under this Article.
3. Non-WTO Members of ASEAN shall abide by the WTO provisions in
accordance with their accession commitments to the WTO.

Article 8 Senior Management and Board of Directors

1. A Member State shall not require that a juridical person of that Member
State appoint to senior management positions, natural persons of any particular
nationality.
2. A Member State may require that a majority of the board of directors of
a juridical person of that Member State, be of a particular nationality, or resident in the
territory of the Member State, provided that this requirement does not materially
impair the ability of the investor to exercise control over its investment.

Article 9 Reservations

1. Articles 5 (National Treatment) and 8 (Senior Management and Board of
Directors) shall not apply to:
6 This sub-paragraph refers to the Treaty of Amity and Economic Relations between the Kingdom of Thailand

and the United States of America signed in Bangkok, Thailand on 29 May 1966.
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(a) any existing measure that is maintained by a Member State at:
(i) the central level of government, as set out by that Member State
in its reservation list in the Schedule referred to in paragraph 2;
(ii) the regional level of government, as set out by that Member State in
its reservation list in the Schedule referred to in paragraph 2; and
(iii) a local level of government;
(b) the continuation or prompt renewal of any reservations referred to
sub-paragraph (a).
2. Each Member State shall submit its reservation list to the ASEAN
Secretariat for the endorsement of the AIA Council within 6 months after the
date of signing of this Agreement. This list shall form a Schedule to this
Agreement.
3. Any amendment or modification to any reservations contained in the
Schedule referred to in paragraph 2 shall be in accordance with Article 10
(Modification of Commitments).
4. Each Member State shall reduce or eliminate the reservations specified
in the Schedule in accordance with the three phases of the Strategic Schedule of the
AEC Blueprint and Article 46 (Amendments).
5. Articles 5 (National Treatment) and 6 (Most-Favoured-Nation Treatment)
shall not apply to any measure covered by an exception to, or derogation from,
the obligations under Articles 3 and 4 of the Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights in Annex 1C to the WTO Agreement, as may be
amended (“TRIPS Agreement”), as specifically provided in those Articles and in
Article 5 of the TRIPS Agreement.

Article 10 Modification of Commitments

1. For a period of 12 months after the date of submission of each Member
State’s reservation list, a Member State may adopt any measures or modify any
of its reservations made in the Schedule under Article 9 (Reservations) for prospective applications to investors of any other Member States and their investments, provided that such measures or modification shall not adversely affect
any existing investors and investments.
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2. After the expiration of the period referred to in paragraph 1, a
Member State may, by negotiation and agreement with any other Member
States to which it made commitments under this Agreement, adopt any
measure, or modify or withdraw such commitments and reservations, provided
that such measure, modification or withdrawal shall not adversely affect any existing
investors or investments.7
3. In any such negotiations and agreement referred to in paragraph 2, which
may include provisions for compensatory adjustments with respect to other
sectors, the Member States concerned shall maintain a general level of reciprocal
and mutually advantageous commitments and reservations that is not less
favourable to investors and investments than that provided for in this Agreement prior
to such negotiations and agreements.
4. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member State shall not, under
any measure adopted pursuant to this Article after the entry into force of this
Agreement, require an investor of any other Member State, by reason of that
investor’s nationality, to sell or otherwise dispose of an investment existing at
the time the measure becomes effective, unless otherwise specified in the initial
approval by the relevant authorities.

Article 11 Treatment of Investment

1. Each Member State shall accord to covered investments of investors of
any other Member State, fair and equitable treatment and full protection and security.
2. For greater certainty:
(a) fair and equitable treatment requires each Member State not to deny
justice in any legal or administrative proceedings in accordance with the principle of
due process; and
(b) full protection and security requires each Member State to take such
measures as may be reasonably necessary to ensure the protection and security
of the covered investments.
7 For the avoidance of doubt, Member States shall not adopt any measures or modify any of its reservation

3. A determination that there has been a breach of another provision of
this Agreement, or of a separate international agreement, does not establish that
there has been a breach of this Article.

Article 12 Compensation in Cases of Strife

Each Member State shall accord to investors of any other Member State,
in relation to their covered investments which suffered losses in its territory due to
armed conflict or civil strife or state of emergency, non-discriminatory treatment
with respect to restitution, compensation or other valuable consideration.

Article 13 Transfers

1. Each Member State shall allow all transfers relating to a covered investment
to be made freely and without delay into and out of its territory. Such transfers
include:
(a) contributions to capital, including the initial contribution;
(b) profits, capital gains, dividends, royalties, license fees, technical assistance and technical and management fees, interest and other current income
accruing from any covered investment;
(c) proceeds from the total or partial sale or liquidation of any covered
investment;
(d) payments made under a contract, including a loan agreement;
(e) payments made pursuant to Articles 12 (Compensation in Cases of
Strife) and 14 (Expropriation and Compensation);
(f) payments arising out of the settlement of a dispute by any means
including adjudication, arbitration or the agreement of the Member States to the
dispute; and
(g) earnings and other remuneration of personnel employed and allowed to
work in connection with that covered investment in its territory.
2. Each Member State shall allow transfers relating to a covered investment to be made in a freely usable currency at the market rate of exchange prevailing
at the time of transfer.

under the Schedule for a period of 6 months after the expiration of the period specified in paragraph 1.
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3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member State may prevent or
delay a transfer through the equitable, non-discriminatory, and good faith application of its laws and regulations relating to:
(a) bankruptcy, insolvency, or the protection of the rights of creditors;
(b) issuing, trading, or dealing in securities, futures, options, or derivatives;
(c) criminal or penal offences and the recovery of the proceeds of crime;
(d) financial reporting or record keeping of transfers when necessary to
assist law enforcement or financial regulatory authorities;
(e) ensuring compliance with orders or judgments in judicial or administrative
proceedings;
(f) taxation;
(g) social security, public retirement, or compulsory savings schemes;
(h) severance entitlements of employees; and
(i) the requirement to register and satisfy other formalities imposed by
the Central Bank and other relevant authorities of a Member State.
4. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the
Member States as members of the IMF, under the Articles of Agreement of the
IMF, including the use of exchange actions which are in conformity with the Articles
of Agreement of the IMF, provided that a Member State shall not impose restrictions
on any capital transactions inconsistently with its specific commitments under
this Agreement regarding such transactions, except:
(a) at the request of the IMF;
(b) under Article 16 (Measures to Safeguard the Balance-of-Payments); or
(c) where, in exceptional circumstances, movements of capital cause, or
threaten to cause, serious economic or financial disturbance in the Member State
concerned.
5. The measures taken in accordance with sub-paragraph 4(c) 8 :
(a) shall be consistent with the Articles of Agreement of the IMF;
(b) shall not exceed those necessary to deal with the circumstances described
in sub-paragraph 4(c);
8 For greater certainty, any measures taken to ensure the stability of the exchange rate including to prevent

speculative capital flows shall not be adopted or maintained for the purpose of protecting a particular sector.
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(c) shall be temporary and shall be eliminated as soon as conditions
no longer justify their institution or maintenance;
(d) shall promptly be notified to the other Member States;
(e) shall be applied such that any one of the other Member States is
treated no less favourably than any other Member State or non-Member State;
(f) shall be applied on a national treatment basis; and
(g) shall avoid unnecessary damage to investors and covered investments, and the commercial, economic and financial interests of the other
Member State(s).

Article 14 Expropriation and Compensation 9

1. A Member State shall not expropriate or nationalise a covered
investment either directly or through measures equivalent to expropriation or
nationalisation (“expropriation”),10 except:
(a) for a public purpose;
(b) in a non-discriminatory manner;
(c) on payment of prompt, adequate, and effective compensation; and
(d) in accordance with due process of law.
2. The compensation referred to in sub-paragraph 1(c) shall:
(a) be paid without delay;10
(b) be equivalent to the fair market value of the expropriated investment
immediately before or at the time when the expropriation was publicly announced,
or when the expropriation occurred, whichever is applicable;
(c) not reflect any change in value because the intended expropriation had
become known earlier; and
(d) be fully realisable and freely transferable in accordance with Article 13
(Transfers) between the territories of the Member States.
9 This Article shall be read with Annex 2 (Expropriation and Compensation).
10 For the avoidance of doubt, any measure of expropriation relating to land shall be as defined in the Member

States’ respective existing domestic laws and regulations and any amendments thereto, and shall be for the
purposes of and upon payment of compensation in accordance with the aforesaid laws and regulations.
11 Member States understand that there may be legal and administrative processes that need to be observed
before payment can be made.
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3. In the event of delay, the compensation shall include an appropriate
interest in accordance with the laws and regulations of the Member State making
the expropriation. The compensation, including any accrued interest, shall be
payable either in the currency in which the investment was originally made or,
if requested by the investor, in a freely usable currency.
4. If an investor requests payment in a freely useable currency, the
compensation referred to in sub-paragraph 1(c), including any accrued interest,
shall be converted into the currency of payment at the market rate of exchange
prevailing on the date of payment.
5. This Article does not apply to the issuance of compulsory licenses
granted in relation to intellectual property rights in accordance with the TRIPS
Agreement.

Article 15 Subrogation

1. If a Member Stateor an agency of a Member State makes a payment
to an investor of that Member State under a guarantee, a contract of insurance
or other form of indemnity it has granted on non-commercial risk in respect of an
investment, the other Member State shall recognise the subrogation or transfer of
any right or title in respect of such investment. The subrogated or transferred right
or claim shall not be greater than the original right or claim of the investor.
This, however, does not necessarily imply recognition of the latter Member
State of the merits of any case or the amount of any claims arising therefrom.
2. Where a Member State or an agency of a Member State has made
a payment to an investor of that Member State and has taken over rights and
claims of the investor, that investor shall not, unless authorised to act on behalf
of the Member State or the agency of the Member State making the payment,
pursue those rights and claims against the other Member State.
3. In the exercise of subrogated rights or claims, a Member State or the
agency of the Member State exercising such rights or claims shall disclose the
coverage of the claims arrangement with its investors to the relevant Member State.
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Article 16 Measures to Safeguard the Balance-of-Payments

1. In the event of serious balance-of-payments and external financial
difficulties or threat thereof, a Member State may adopt or maintain restrictions
on payments or transfers related to investments. It is recognised that
particular pressures on the balance-of-payments of a Member State in the process
of economic development may necessitate the use of restrictions to ensure, inter
alia, the maintenance of a level of financial reserves adequate for the implementation
of its programme of economic development.
2. The restrictions referred to in paragraph 1 shall:
(a) be consistent with the Articles of Agreement of the IMF;
(b) avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial
interests of another Member State;
(c) not exceed those necessary to deal with the circumstances described in
paragraph 1;
(d) be temporary and be phased out progressively as the situation
specified in paragraph 1 improves;
(e) be applied such that any one of the other Member States is treated no
less favourably than any other Member State or non-Member State.
3. Any restrictions adopted or maintained under paragraph 1, or any
changes therein, shall be promptly notified to the other Member States.
4. To the extent that it does not duplicate the process under WTO, IMF,
or any other similar processes, the Member State adopting any restrictions
under paragraph 1 shall commence consultations with any other Member State
that requests such consultations in order to review the restrictions adopted by it.

Article 17 General Exceptions

1. Subject to the requirement that such measures are not applied in a
manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable
discrimination between Member States or their investors where like conditions
prevail, or a disguised restriction on investors of any other Member State and their
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investments, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the
adoption or enforcement by any Member State of measures:
(a) necessary to protect public morals or to maintain public order;12
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are
not inconsistent with this Agreement, including those relating to:
(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices to deal with the
effects of a default on a contract;
(ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the
processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality
of individual records and accounts;
(iii) safety;
(d) aimed at ensuring the equitable or effective 13 imposition or collection
of direct taxes in respect of investments or investors of any Member State;
(e) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or
archaeological value;
(f) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such
measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production
or consumption.
2. Insofar as measures affecting the supply of financial services are
concerned, paragraph 2 (Domestic Regulation) of the Annex on Financial
Services of the General Agreement on Trade in Services in Annex 1B to the
WTO Agreement (“GATS”) shall be incorporated into and form an integral part of
this Agreement, mutatis mutandis.

Article 18 Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed:

12 The public order exception may be invoked by a Member State only where a genuine and sufficiently serious

threat is posed to one of the fundamental interests of society.
13 For the purpose of this sub-paragraph, footnote 6 of Article XIV of the General Agreement on Trade in
Services in Annex 1B to the WTO Agreement (GATS) is incorporated into and forms an integral part of this
Agreement, mutatis mutandis.
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(a) to require any Member State to furnish any information, the disclosure
of which it considers contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent any Member State from taking any action which it considers
necessary for the protection of its essential security interests, including but not
limited to:
(i) action relating to fissionable and fusionable materials or the materials
from which they derived;
(ii) action relating to the traffic in arms, ammunition and implements
of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or
indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
(iii) action taken in time of war or other emergency in domestic or
international relations;
(iv) action taken so as to protect critical public infrastructure,
including communication, power and water infrastructures, from deliberate
attempts intended to disable or degrade such infrastructure; or
(c) to prevent any Member State from taking any action pursuant to its
obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international
peace and security.

Article 19 Denial of Benefits

1. A Member State may deny the benefits of this Agreement to:
(a) an investor of another Member State that is a juridical person of such
other Member State and to investments of such investor if an investor of a nonMember State owns or controls the juridical person and the juridical person
has no substantive business operations in the territory of such other Member State;
(b) an investor of another Member State that is a juridical person of such
other Member State and to investments of such investor if an investor of the
denying Member State owns or controls the juridical person and the juridical
person has no substantive business operations in the territory of such other Member
State; and
(c) an investor of another Member State that is a juridical person of such
other Member State and to an investment of such investor if investors of a nonกรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
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Member State own or control the juridical person, and the denying Member State
does not maintain diplomatic relations with the non-Member State.
2. Following notification to the Member State of the investor, and without
prejudice to paragraph 1, a Member State may deny the benefits of this Agreement
to investors of another Member State and to investments of that investor, where
it establishes that such investor has made an investment in breach of the
domestic laws of the denying Member State by misrepresenting its ownership
in those areas of investment which are reserved for natural or juridical persons of the
denying Member State.
3. A juridical person is:
(a) “owned” by an investor in accordance with the laws, regulations and
national policies of each Member States;
(b) “controlled” by an investor if the investor has the power to name a
majority of its directors or otherwise to legally direct its actions.

Article 20 Special Formalities and Disclosure of
Information

1. Nothing in Articles 5 (National Treatment) or 6 (Most-Favoured-Nation
Treatment) shall be construed to prevent a Member State from adopting or
maintaining a measure that prescribes special formalities in connection with
investments, including a requirement that investments be legally constituted or
assume a certain legal form under the laws or regulations of the Member State and
compliance with registration requirements, provided that such formalities do not
materially impair the rights afforded by a Member State to investors of another
Member State and investments pursuant to this Agreement.
2. Notwithstanding Articles 5 (National Treatment) or 6 (Most-FavouredNation Treatment), a Member State may require an investor of another Member
State, or a covered investment, to provide information concerning that investment
solely for informational or statistical purposes. The Member State shall protect
any confidential information from any disclosure that would prejudice legitimate
commercial interests or particular juridical persons, public or private or the
competitive position of the investor or the covered investment. Nothing in this
182

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

paragraph shall be construed to prevent a Member State from otherwise
obtaining or disclosing information in connection with the equitable and good
faith application of its law.

Article 21 Transparency

1. In order to achieve the objectives of this Agreement, each Member State

shall:
(a) promptly and at least annually inform the AIA Council of any
investment-related agreements or arrangements which it has entered into and
where preferential treatment was granted;
(b) promptly and at least annually inform the AIA Council of the introduction
of any new law or of any changes to existing laws, regulations or administrative
guidelines, which significantly affect investments or commitments of a Member
State under this Agreement;
(c) make publicly available, all relevant laws, regulations and administrative
guidelines of general application that pertain to, or affect investments in the
territory of the Member State; and
(d) establish or designate an enquiry point where, upon request of any
natural person, juridical person or any other Member State, all information
relating to the measures required to be published or made available under
sub-paragraphs (b) and (c) may be promptly obtained.
2. Nothing in this Agreement shall require a Member State to furnish or
allow access to any confidential information, including information concerning
particular investors or investments, the disclosure of which would impede law
enforcement, or otherwise be contrary to the public interest, or which would
prejudice legitimate commercial interests of particular juridical persons, public or
private.

Article 22 Entry, Temporary Stay and Work of
Investors and Key Personnel

Subject to its immigration and labour laws, regulations and national
policies relating to the entry, temporary stay and authorisation to work, and
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consistent with its commitments under AFAS, each Member State shall grant
entry, temporary stay and authorisation to work to investors, executives,
managers and members of the board of directors of a juridical person of any other
Member State, for the purpose of establishing, developing, administering or
advising on the operation in the territory of the former Member State of an
investment to which they, or a juridical person of the other Member States that
employs such xecutives, managers and members of the board of directors, have
committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other
resources.

(b) enhancing industrial complementation and production networks among
multi-national enterprises in ASEAN;
(c) organising investment missions that focus on developing regional
clusters and production networks;
(d) organising and supporting the organisation of various briefings and
seminars on investment opportunities and on investment laws, regulations and
policies; and
(e) conducting exchanges on other issues of mutual concern relating to
investment promotion.

Article 23 Special and Differential Treatment for
the Newer ASEAN Member States

Article 25 Facilitation of Investment

In order to increase the benefits of this Agreement for the newer ASEAN
Member States, and in accordance with the objectives and principles set out in the
Preamble and Articles 1 (Objective) and 2 (Guiding Principles), Member States
recognisethe importance of according special and differential treatment to the
newer ASEAN Member States, through:
(a) technical assistance to strengthen their capacity in relation to
investment policies and promotion, including in areas such as human resource
development;
(b) commitments in areas of interest to the newer ASEAN Member States; and
(c) recognising that commitments by each newer ASEAN Member State
may be made in accordance with its individual stage of development.

Article 24 Promotion of Investment

Member States shall cooperate in increasing awareness of ASEAN as an
integrated investment area in order to increase foreign investment into ASEAN
and intra-ASEAN investments through, among others:
(a) encouraging the growth and development of ASEAN small and medium
enterprises and multi-national enterprises;

184

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

Member States shall endeavour to cooperate in the facilitation of
investments into and within ASEAN through, among others:
(a) creating the necessary environment for all forms of investments;
(b) streamlining and simplifying procedures for investment applications and
approvals;
(c) promoting dissemination of investment information, including investment
rules, regulations, policies and procedures;
(d) establishing one-stop investment centres;
(e) strengthening databases on all forms of investments for policy
formulation to improve ASEAN’s investment environment;
(f) undertaking consultation with the business community on investment
matters; and
(g) providing advisory services to the business community of the other
Member States.

Article 26 Enhancing ASEAN Integration

Member States recognise the importance of fostering ASEAN economic
integration through various initiatives, including the Initiative for ASEAN
Integration, Priority Integration Sectors, and AEC, all of which include
cooperation on investment. In order to enhance ASEAN economic integration,
Member States shall endeavour to, among others:
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(a) harmonise, where possible, investment policies and measures to achieve
industrial complementation;
(b) build and strengthen capacity of Member States, including human
resource development, in the formulation and improvement of investment policies
to attract investment;
(c) share information on investment policies and best practices, including
promoted activities and industries; and
(d) support investment promotion efforts amongst Member States for
mutual benefits.

Article 27 Disputes Between or Among Member
States

The ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism signed
in Vientiane, Lao PDR on 29 November 2004, as amended, shall apply to the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Agreement.

SECTION B

Investment Dispute Between an Investor and a
Member State
Article 28 Definitions

For the purpose of this Section:
(a) “Appointing Authority” means:
(i) in the case of arbitration under Article 33(1)(b) or (c), the SecretaryGeneral of ICSID;
(ii) in the case of arbitration under Article 33(1)(d), the SecretaryGeneral of the Permanent Court of Arbitration; or
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(iii) in the case of arbitration under Article 33(1)(e) and (f), the
Secretary-General, or a person holding equivalent position, of that arbitration centre
or institution;
(b) “disputing investor” means an investor of a Member State that
makes a claim on its own behalf under this Section, and where relevant,
includes an investor of a Member State that makes a claim on behalf of a
juridical person of the other Member State that the investor owns or controls;
(c) “disputing Member State” means a Member State against which a
claim is made under this Section;
(d) “disputing parties” means a disputing investor and a disputing Member
State;
(e) “ICSID” means the International Centre for Settlement of Investment
Disputes;
(f) “ICSID Additional Facility Rules” means the Rules Governing the
Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the
International Centre for Settlement of Investment Disputes;
(g) “ICSID Convention” means the Convention on the Settlement of
Investment Disputes between States and National of other States, done at
Washington, D.C., United States of America on 18 March 1965;
(h) “New York Convention” means the United Nations Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, United
States of America on 10 June 1958;
(i) “non-disputing Member State” means the Member State of the disputing
investor; and
(j) “UNCITRAL Arbitration Rules” means the arbitration rules of the United
Nations Commission on International Trade Law, approved by the United Nations
General Assembly on 15 December 1976.

Article 29 Scope of Coverage

1. This Section shall apply to an investment dispute between a Member
State and an investor of another Member State that has incurred loss or damage
by reason of an alleged breach of any rights conferred by this Agreement with
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respect to the investment of that investor.
2. A natural person possessing the nationality or citizenship of a Member
State shall not pursue a claim against that Member State under this Section.
3. This Section shall not apply to claims arising out of events which
occurred, or claims which have been raised prior to the entry into force of this
Agreement.
4. Nothing in this Section shall be construed so as to prevent a disputing
investor from seeking administrative or judicial settlement available within the
country of a disputing Member State.

Article 30 Conciliation

1. The disputing parties may at any time agree to conciliation, which may
begin at any time and be terminated at the request of the disputing investor at any
time.
2. If the disputing parties agree, procedures for conciliation may continue
while procedures provided for in Article 33 (Submission of a Claim) are in progress.
3. Proceedings involving conciliation and positions taken by the disputing
parties during these proceedings shall be without prejudice to the rights of
either disputing parties in any further proceedings under this Section.

Article 31 Consultations

1. In the event of an investment dispute, the disputing parties shall
initially seek to resolve the dispute through consultation and negotiation, which
may include the use of non-binding, third party procedures. Such consultations
shall be initiated by a written request for consultations delivered by the disputing
investor to the disputing Member State.
2. Consultations shall commence within 30 days of receipt by the
disputing Member State of the request for consultations, unless the disputing
parties otherwise agree.
3. With the objective of resolving an investment dispute through consultations,
a disputing investor shall make all reasonable efforts to provide the disputing

Member State, prior to the commencement of consultations, with information regarding the legal and factual basis for the investment dispute.

Article 32 Claim by an Investor of a Member State
If an investment dispute has not been resolved within 180 days of the
receipt by a disputing Member State of a request for consultations, the disputing
investor may, subject to this Section, submit to arbitration a claim:
(a) that the disputing Member State has breached an obligation arising under
Articles 5 (National Treatment), 6 (Most-Favoured-Nation Treatment), 8 (Senior
Management and Board of Directors), 11 (Treatment of Investment), 12
(Compensation in Cases of Strife), 13 (Transfers) and 14 (Expropriation and
Compensation) relating to the management, conduct, operation or sale or other
disposition of a covered investment; and
(b) that the disputing investor in relation to its covered investment has
incurred loss or damage by reason of or arising out of that breach.

Article 33 Submission of a Claim

1. A disputing investor may submit a claim referred to in Article 32
(Claim by an Investor of a Member State) at the choice of the disputing investor:
(a) to the courts or administrative tribunals of the disputing Member State,
provided that such courts or tribunals have jurisdiction over such claims; or
(b) under the ICSID Convention and the ICSID Rules of Procedure for
Arbitration Proceedings,14 provided that both the disputing Member State and the
non-disputing Member State are parties to the ICSID Convention; or
(c) under the ICSID Additional Facility Rules, provided that either of the
disputing Member State or the non-disputing Member State is a party to the ICSID
Convention; or
(d) under the UNCITRAL Arbitration Rules; or
(e) to the Regional Centre for Arbitration at Kuala Lumpur or any other
14 In the case of the Philippines, submission of a claim to ICSID and the ICSID Rules of Procedure for

Arbitration Proceedings shall be subject to a written agreement between the disputing parties in the event that an
investment dispute arises.
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regional centre for arbitration in ASEAN; or
(f) if the disputing parties agree, to any other arbitration institution,
provided that resort to any arbitration rules or fora under sub-paragraphs (a) to
(f) shall exclude resort to the other.
2. A claim shall be deemed submitted to arbitration under this Section when
the disputing investor’s notice of or request for arbitration (“notice of
arbitration”) is received under the applicable arbitration rules.
3. The arbitration rules applicable under paragraph 1, as in effect on the
date the claim or claims were submitted to arbitration under this Section, shall
govern the arbitration except to the extent modified by this Agreement.
4. In relation to a specific investment dispute or class of disputes, the
applicable arbitration rules may be waived, varied or modified by written
agreement between the disputing parties. Such rules shall be binding on the relevant
tribunal or tribunals established under this Section, and on individual arbitrators
serving on such tribunals.
5. The disputing investor shall provide with the notice of arbitration:
(a) the name of the arbitrator that the disputing investor appoints; or
(b) the disputing investor’s written consent for the Appointing Authority to
appoint that arbitrator.

Article 34 Conditions and Limitations on
Submission of a Claim

1. The dispute shall be submitted to arbitration under Article 33(1)(b) to
(f) in accordance with this Section, and shall be conditional upon:
(a) the submission of the investment dispute to such arbitration taking place
within 3 years of the time at which the disputing investor became aware, or should
reasonably have become aware, of a breach of an obligation under this Agreement
causing loss or damage to the disputing investor or a covered investment; and
(b) the disputing investor providing written notice, which shall be submitted
at least 90 days before the claim is submitted, to the disputing Member State of
its intent to submit the investment dispute to such arbitration and which briefly
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summarises the alleged breach of the disputing Member State under this Agreement (including the provisions alleged to have been breached) and the loss or
damage allegedly caused to the disputing investor or a covered investment; and
(c) the notice of arbitration under Article 33(2) being accompanied by the
disputing investor’s written waiver of the disputing investor’s right to initiate
or continue any proceedings before the courts or administrative tribunals of the
disputing Member State, or other dispute settlement procedures, of any proceeding
with respect to any measure alleged to constitute a breach referred to in Article
32 (Claim by an Investor of a Member State).
2. Notwithstanding sub-paragraph 1(c), the disputing investor shall not be
prevented from initiating or continuing an action that seeks interim measures
of protection for the sole purpose of preserving the disputing investor’s rights and
interests and does not involve the payment of damages or resolution of the
substance of the matter in dispute, before the courts or administrative tribunals of
the disputing Member State.
3. A Member State shall not give diplomatic protection, or bring an international
claim, in respect of a dispute which one of its investors and the other Member State
have consented to submit or have submitted to arbitration under this Section, unless
such other Member State has failed to abide by and comply with the award
rendered in such dispute. Diplomatic protection, for the purposes of this
paragraph, shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose
of facilitating a settlement of the dispute.
4. A disputing Member State shall not assert, as a defence, counter-claim,
right of set-off or otherwise, that the disputing investor in relation to the covered
investment has received or will receive, pursuant to an insurance or guarantee
contract, indemnification or other compensation for all or part of any alleged loss.

Article 35 Selection of Arbitrators

1. Unless the disputing parties otherwise agree, the tribunal shall comprise
three arbitrators:
(a) one arbitrator appointed by each of the disputing parties; and
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(b) the third arbitrator, who shall be the presiding arbitrator, appointed
by agreement of the disputing parties. The third arbitrator shall be a national of
a non-Member State which has diplomatic relations with the disputing Member
State and non-disputing Member State, and shall not have permanent residence in
either the disputing Member State or non-disputing Member State.
2. Any person appointed as an arbitrator shall have expertise or
experience in public international law, international trade or international
investment rules. An arbitrator shall be chosen strictly on the basis of
objectivity, reliability, sound judgment and independence and shall conduct
himself or herself on the same basis throughout the course of the arbitral
proceedings.
3. Subject to Article 36 (Conduct of the Arbitration), if a tribunal has not
been constituted within 75 days from the date that a claim is submitted to
arbitration under this Section, the Appointing Authority, on the request of a
disputing party, shall appoint, in his or her discretion, the arbitrator or
arbitrators who have not been appointed.
4. The tribunal shall reach its decisions by a majority of votes and its
decisions shall be binding.
5. The parties to the dispute shall bear the cost of their respective
arbitrators to the tribunal and share equally the cost of the presiding arbitrator
and other relevant costs. In all other respects, the tribunal shall determine its
own procedures.
6. The disputing parties may establish rules relating to expenses incurred
by the tribunal, including remuneration of the arbitrators.
7. Where any arbitrator appointed as provided for in this Article resigns
or becomes unable to act, a successor shall be appointed in the same manner
as prescribed for the appointment of the original arbitrator and the successor shall
have all the powers and duties of the original arbitrator.

Article 36 Conduct of the Arbitration

1. Where issues relating to jurisdiction or admissibility are raised as preliminary
objections, the tribunal shall decide the matter before proceeding to the merits.
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2. A disputing Member State may, no later than 30 days after the
constitution of the tribunal, file an objection that a claim is manifestly without
merit. A disputing Member State may also file an objection that a claim is
otherwise outside the jurisdiction or competence of the tribunal. The disputing
Member State shall specify as precisely as possible the basis for the objection.
3. The tribunal shall address any such objection as a preliminary
question apart from the merits of the claim. The disputing parties shall be
given a reasonable opportunity to present their views and observations to the
tribunal. If the tribunal decides that the claim is manifestly without merit, or is
otherwise not within the jurisdiction or competence of the tribunal, it shall render
an award to that effect.
4. The tribunal may, if warranted, award the prevailing party reasonable
costs and fees incurred in submitting or opposing the objection. In determining
whether such an award is warranted, the tribunal shall consider whether either the
claim or the objection was frivolous or manifestly without merit, and shall
provide the disputing parties a reasonable opportunity to comment.
5. Unless the disputing parties otherwise agree, the tribunal shall determine
the place of arbitration in accordance with the applicable arbitration rules,
provided that the place shall be in the territory of a State that is a party to
the New York Convention.
6. Where an investment dispute relate to a measure which may be a
taxation measure, the disputing Member State and the non-disputing Member
State, including representatives of their tax administrations, shall hold
consultations to determine whether the measure in question is a taxation measure.
7. Where a disputing investor claims that the disputing Member State
has breached Article 14 (Expropriation and Compensation) by the adoption or
enforcement of a taxation measure, the disputing Member State and the non-disputing
Member State shall, upon request from the disputing Member State, hold
consultations with a view to determining whether the taxation measure in question
has an effect equivalent to expropriation or nationalisation.
8. Any tribunal that may be established under this Section shall accord serious
consideration to the decision of both Member States under paragraphs 6 and 7.
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9. If both Member States fail either to initiate such consultations referred
to paragraphs 6 and 7, or to make such joint decisions, within the period of
180 days from the date of the receipt of request for consultation referred to in
Article 31 (Consultations), the disputing investor shall not be prevented from submitting its claim to arbitration in accordance with this Section.

Article 37 Consolidation

Where two or more claims have been submitted separately to arbitration
under Article 32 (Claim by an Investor of a Member State) and the claims have a
question of law or fact in common and arise out of the same or similar events
or circumstances, all concerned disputing parties may agree to consolidate those
claims in any manner they deem appropriate.

Article 38 Expert Reports

Without prejudice to the appointment of other kinds of experts where
authorised by the applicable arbitration rules, the tribunal, at the request of the
disputing parties, may appoint one or more experts to report to it in writing on
any factual issue concerning environmental, public health, safety or other scientific
matters raised by a disputing party in a proceeding, subject to such terms and
conditions as the disputing parties may agree.

Article 39 Transparency of Arbitral Proceedings

1. Subject to paragraphs 2 and 3, the disputing Member State may make
publicly available all awards, and decisions produced by the tribunal.
2. Any of the disputing parties that intend to use information designated
as confidential information in a hearing shall so advise the tribunal. The tribunal
shall make appropriate arrangements to protect the information from disclosure.
3. Any information specifically designated as confidential that is submitted
to the tribunal or the disputing parties shall be protected from disclosure to the public.
4. A disputing party may disclose to persons directly connected with the
arbitral proceedings such confidential information as it considers necessary for
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the preparation of its case, but it shall require that such confidential information is
protected.
5. The tribunal shall not require a Member State to furnish or allow
access to information the disclosure of which would impede law enforcement or
would be contrary to the Member State’s law protecting Cabinet confidences,
personal privacy or the financial affairs and accounts of individual customers
of financial institutions, or which it determines to be contrary to its essential
security.
6. The non-disputing Member State shall be entitled, at its cost, to receive
from the disputing Member State a copy of the notice of arbitration, no later than
30 days after the date that such document has been delivered to the disputing
Member State. The disputing Member State shall notify all other Member States
of the receipt of the notice of arbitration within 30 days thereof.

Article 40 Governing Law

1. Subject to paragraphs 2 and 3, when a claim is submitted under
Article 33 (Submission of a Claim), the tribunal shall decide the issues in dispute
in accordance with this Agreement, any other applicable agreements between the
Member States, and the applicable rules of international law and where applicable,
any relevant domestic law of the disputing Member State.
2. The tribunal shall, on its own account or at the request of a disputing party,
request a joint interpretation of any provision of this Agreement that is in issue in
a dispute. The Member States shall submit in writing any joint decision declaring
their interpretation to the tribunal within 60 days of the delivery of the request. Without prejudice to paragraph 3, if the Member States fail to issue such a decision
within 60 days, any interpretation submitted by a Member State shall be forwarded to the disputing parties and the tribunal, which shall decide the issue on its
own account.
3. A joint decision of the Member States, declaring their interpretation of
a provision of this Agreement shall be binding on a tribunal, and any decision or
award issued by a tribunal must be consistent with that joint decision.
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Article 41 Awards

1. The disputing parties may agree on a resolution of the dispute at any time
before the tribunal issues its final award.
2. Where a tribunal makes a final award against either of the disputing parties,
the tribunal may award, separately or in combination, only:
(a) monetary damages and any applicable interest; and
(b) restitution of property, in which case the award shall provide that the
disputing Member State may pay monetary damages and any applicable interest
in lieu of restitution.
3. A tribunal may also award costs and attorney’s fees in accordance with this
Agreement and the applicable arbitration rules.
4. A tribunal may not award punitive damages.
5. An award made by a tribunal shall have no binding force except
between the disputing parties and in respect of the particular case.
6. Subject to paragraph 7 and the applicable review procedure for an
interim award, the disputing party shall abide by and comply with an award without
delay.15
7. The disputing party may not seek enforcement of a final award until:
(a) in the case of a final award under the ICSID Convention:
(i) 120 days has elapsed from the date the award was rendered and no
disputing party has requested revision or annulment of the award; or
(ii) revision or annulment proceedings have been completed;
(b) in the case of a final award under the ICSID Additional Facility
Rules, the UNCITRAL Arbitration Rules, or the rules selected pursuant to Article
33(1)(e):
(i) 90 days have elapsed from the date the award was rendered and
no disputing party has commenced a proceeding to revise, set aside, or annul the
award; or
15 The Parties understand that there may be domestic legal and administrative processes that need to be

observed before an award can be complied with.
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(ii) a court has dismissed or allowed an application to revise, set aside, or
annul the award and there is no further appeal.
8. A claim that is submitted for arbitration under this Section shall be
considered to arise out of a commercial relationship or transaction for purposes
of Article 1 of the New York Convention.
9. Each Member State shall provide for the enforcement of an award in its
territory.

SECTION C
Article 42 Institutional Arrangements

1. The AIA Council, as established by the AEM under the AIA Agreement,
shall be responsible for the implementation of this Agreement.
2. The ASEAN Coordinating Committee on Investment (“CCI”) as
established by the AIA Council and comprising senior officials responsible for
investment and other senior officials from relevant government agencies, shall
assist the AIA Council in the performance of its functions. The CCI shall report
to the AIA Council through the Senior Economic Officials Meeting (“SEOM”).
The ASEAN Secretariat shall be the secretariat for the AIA Council and the CCI.
3. The functions of the AIA Council shall be to:
(a) provide policy guidance on global and regional investment matters
concerningpromotion, facilitation, protection, and liberalisation;
(b) oversee, coordinate and review the implementation of this Agreement;
(c) update the AEM on the implementation and operation of this Agreement;
(d) consider and recommend to the AEM any amendments to this
Agreement;
(e) facilitate the avoidance and settlement of disputes arising from this
Agreement;
(f) supervise and coordinate the work of the CCI;
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(g) adopt any necessary decisions; and
(h) carry out any other functions as the AEM may agree.

Article 43 Consultations by Member States

The Member States agree to consult each other at the request of any
Member State on any matter relating to investments covered by this Agreement,
or otherwise affecting the implementation of this Agreement.

Article 44 Relation to Other Agreements

Nothing in this Agreement shall derogate from the existing rights and
obligations of a Member State under any other international agreements to which
it is a party.

Article 45 Annexes, Schedule and Future
Instruments

This Agreement shall include the Annexes, the Schedule and the contents
therein, which shall form an integral part of this Agreement, and all future legal
instruments agreed pursuant to this Agreement.

Article 46 Amendments

The provisions of this Agreement may be modified through amendments
mutually agreed upon in writing by the Member States.

Article 47 Transitional Arrangements Relating to
the ASEAN IGA and the AIA Agreement

1. Upon the entry into force of this Agreement, the ASEAN IGA and the AIA
Agreement shall be terminated.
2. Notwithstanding the termination of the AIA Agreement, the Temporary
Exclusion List and the Sensitive List to the AIA Agreement shall apply to the
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liberalisation provisions of the ACIA, mutatis mutandis, until such time that the
Reservation List of ACIA comes into force.
3. With respect to investments falling within the ambit of this Agreement
as well as under the ASEAN IGA, or within the ambit of this Agreement and
the AIA Agreement, investors of these investments may choose to apply the
provisions, but only in its entirety, of either this Agreement or the ASEAN IGA or the
AIA Agreement, as the case may be, for a period of 3 years after the date of
termination of the ASEAN IGA and the AIA Agreement.

Article 48 Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force after all Member States have notified
or, where necessary, deposited instruments of ratification with the
Secretary-General of ASEAN, which shall not take more than 180 days after the
signing of this Agreement.
2. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States
of the notifications or deposit of each instrument of ratification referred to in
paragraph 1.

Article 49 Depositary

This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN,
who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their
respective Governments, have signed this ASEAN Comprehensive Investment
Agreement.
DONE at
, this
in the Year Two Thousand and
English language.

Day of
, in a single original copy in the
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For Brunei Darussalam:
LIM JOCK SENG
Second Minister of Foreign Affairs and Trade
For the Kingdom of Cambodia:
CHAM PRASIDH
Senior Minister and Minister of Commerce
For the Republic of Indonesia:
MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade
For the Lao People’s Democratic Republic:
NAM VIYAKETH
Minister of Industry and Commerce

For the Republic of the Philippines:
PETER B. FAVILA
Secretary of Trade and Industry

For the Republic of Singapore:
LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry

For the Kingdom of Thailand:
For the Socialist Republic of Viet Nam:
VU HUY HOANG
Minister of Industry and Trade

For Malaysia:
TAN SRI MUHYIDDIN YASSIN
Minister of International Trade and Industry

For the Union of Myanmar:
U SOE THA
Minister for National Planning and Economic Development
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ANNEX 1

Approval in Writing
Where specific approval in writing is required for covered investments by
a Member State’s domestic laws, regulations and national policies, that Member State
shall:
(a) inform all the other Member States through the ASEAN Secretariat of
the contact details of its competent authority responsible for granting such approval;
(b) in the case of an incomplete application, identify and notify the
applicant in writing within 1 month from the date of receipt of such application of all
the additional information that is required;
(c) inform the applicant in writing that the investment has been specifically
approved or denied within 4 months from the date of receipt of complete
application by the competent authority; and
(d) in the case an application is denied, inform the applicant in writing
of the reasons for such denial. The applicant shall have the opportunity of
submitting, at that applicant’s discretion, a new application.

(b) the second situation is where an action or series of related actions by
a Member State has an effect equivalent to direct expropriation without formal
transfer of title or outright seizure.
3. The determination of whether an action or series of actions by a
Member State, in a specific fact situation, constitutes an expropriation of the
type referred to in sub-paragraph 2(b), requires a case-by-case, fact-based inquiry
that considers, among other factors:
(a) the economic impact of the government action, although the fact that
an action or series of actions by a Member State has an adverse effect on the
economic value of an investment, standing alone, does not establish that such
an expropriation has occurred;
(b) whether the government action breaches the government’s prior binding
written commitment to the investor whether by contract, licence or other legal
document; and
(c) the character of the government action, including, its objective and whether
the action is disproportionate to the public purpose referred to in Article 14(1).
4. Non-discriminatory measures of a Member State that are designed and
applied to protect legitimate public welfare objectives, such as public health, safety
and the environment, do not constitute an expropriation of the type referred to in
sub-paragraph 2(b).

ANNEX 2

Expropriation and Compensation
1. An action or a series of related actions by a Member State cannot
constitute an expropriation unless it interferes with a tangible or intangible property
right or property interest in a covered investment.
2. Article 14(1) addresses two situations:
(a) the first situation is where an investment is nationalised or otherwise
directly expropriated through formal transfer of title or outright seizure; and
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รัฐบาลแหงบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพมา สาธารณรัฐฟลปิ ปนส สาธารณรัฐสิงคโปร
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเปนรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (“อาเซียน”) ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกโดยรวมวา “รัฐสมาชิก” หรือแยก
กันวา “รัฐสมาชิก”

ความตกลง

วาดวย

การลงทุนอาเซียน

ระลึกถึง คําตัดสินของที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (“เออีเอ็ม”) ครั้งที่ 39 จัด
ขึ้นที่เมืองมาคาติ ประเทศฟลปิ ปนส เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2007 เพื่อปรับปรุงกรอบ
ความตกลงวาดวยเขตการลงทุนอาเซียน ซึ่งไดลงนามที่เมืองมาคาติ ประเทศฟลิปปนส เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1998 (“ความตกลงเอไอเอ”) ตามที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหเปนความตกลง
การลงทุนที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเปนการมองไปขางหนา พรอมกับรูปแบบและบทบัญญัติท่ี
ปรับปรุงใหดขี ึ้น
ทีเ่ ปรียบเทียบไดกบั วิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ รี ะหวางประเทศ เพือ่ เพิม่ การลงทุนภายในอาเซียนและ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันในการดึงดูดการลงทุนเขามาสูอาเซียน
ตระหนักถึง ระดับการพัฒนาทีแ่ ตกตางกันภายในอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิง่ รัฐสมาชิก
ที่พัฒนานอยที่สุด ที่ตองการความยืดหยุนบางประการ รวมถึงการประติบัติที่พิเศษและ
แตกตางในการที่อาเซียนจะกาวไปสูอนาคตที่รวมเปนหนึ่งเดียวกันและพึ่งพากันมากขึ้น
ยืนยันอีกครั้งถึง ความจําเปนที่จะกาวไปขางหนาจากความตกลงเอไอเอและความ
ตกลงอาเซียนเพื่อการสงเสริมและการคุมครองการลงทุน ซึ่งลงนามที่กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟลิปปนส เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1987 (“อาเซียนไอจีเอ”) ตามที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อ
เสริมสรางการรวมเปนหนึ่งเดียวกันของภูมิภาคใหมากขึ้น เพื่อทําใหวิสัยทัศนของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (“เออีซี”) เปนจริง
เชื่อมั่นวา การไหลเขามาอยางยั่งยืนของการลงทุนใหมและการลงทุนซ�้ำจะสงเสริม
และใหความมั่นใจตอการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนอยางมีพลวัต
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ตระหนักวา บรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออํานวยจะสงเสริมการเคลื่อนยายอยางเสรีของ
เงินทุน สินคาและบริการ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมในอาเซียน และ
มุงมั่นที่จะ เพิ่มความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางและทามกลางรัฐสมาชิกใหมากขึ้น
ไดตกลงกันดังตอไปนี้

หมวด เอ
ขอ 1 วัตถุประสงค

ความตกลงนี้มีวัตถุประสงคที่จะสรางระบอบการลงทุนที่เสรีและเปดกวางในอาเซียน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายสุดทายของการรวมตัวเปนหนึ่งเดียวกันทางเศรษฐกิจ ภายใตเออีซี
โดยเปนไปตามแผนแมบทเออีซี ผานทางดังตอไปนี้
(เอ) การเปดเสรีอยางคอยเปนคอยไปของระบอบการลงทุนของรัฐสมาชิก
(บี) ใหการคุม ครองทีม่ ากขึน้ แกผลู งทุนของรัฐสมาชิกทัง้ หมดและการลงทุนของพวกเขา
(ซี) ปรับปรุงความโปรงใสและความคาดการณไดของกฎ ขอบังคับ และกระบวนการ
ดานการลงทุน ใหเอื้ออํานวยใหเกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้นระหวางรัฐสมาชิก และ
(ดี) รวมกันสงเสริมใหภูมภิ าคเปนเขตการลงทุนที่เปนหนึ่งเดียวกัน
(อี) รวมมือกันสรางสภาพที่เอื้ออํานวยตอการลงทุนโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิกหนึ่งใน
ดินแดนของรัฐสมาชิกอื่น

ขอ 2 หลักการทีเ่ ปนแนวทาง

1. ความตกลงนี้จะสรางบรรยากาศการลงทุนในอาเซียนที่เสรี อํานวยความสะดวก
โปรงใส และมีการแขงขัน โดยยึดหลักการดังตอไปนี้
(เอ) ใหมีการเปดเสรีการลงทุน การคุมครอง การสงเสริมการลงทุน และการอํานวย
ความสะดวก
(บี) การเปดเสรีการลงทุนอยางคอยเปนคอยเพือ่ นําไปสูบรรยากาศการลงทุนทีเ่ สรีและ
เปดกวางในภูมภิ าค
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(ซี) ใหประโยชนแกผูลงทุนและการลงทุนของพวกเขาที่มีฐานอยูในอาเซียน
(ดี) คงไวและใหสทิ ธิพิเศษระหวางรัฐสมาชิก
(อี) ไมมีการถอยหลังของขอผูกพันที่ทําไวภายใตความตกลงเอไอเอและความตกลง
อาเซียนไอจีเอ
(เอฟ) ใหการประติบัติที่พิเศษและแตกตางและความยืดหยุนอื่นแกรัฐสมาชิก โดยขึ้น
อยูกับระดับการพัฒนาและความออนไหวในแตละสาขา
(จี) การประติบตั ติ า งตอบแทนในการไดประโยชนจากสิทธิประโยชนทา มกลางรัฐสมาชิก
เมื่อเหมาะสม และ
(เอช) จัดใหมกี ารขยายขอบเขตของความตกลงนี้ใหครอบคลุมถึงสาขาอื่นในอนาคต
2. ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอยางไมเปนทางการ

ขอ 3 ขอบเขตการใชบงั คับ

1. ความตกลงนี้จะใชบังคับกับมาตรการที่รฐั สมาชิกไดออกหรือคงไว ที่เกี่ยวกับ
(เอ) ผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดๆ และ
(บี) การลงทุนของผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดๆ ในดินแดนของตน
2. ความตกลงนีจ้ ะใชบงั คับกับการลงทุนทีม่ อี ยู ณ วันทีค่ วามตกลงนีม้ ผี ลใชบงั คับ เชน
เดียวกับการลงทุนที่ไดทาํ ขึ้นภายหลังการใชบงั คับของความตกลงนี้
3. เพื่อความมุงประสงคของการเปดเสรี และอยูภายใตบังคับของขอ 9 (ขอสงวน)
ความตกลงนี้จะใชบังคับกับสาขาดังตอไปนี้
(เอ) การผลิต
(บี) การเกษตร
(ซี) การประมง
(ดี) การปาไม
(อี) เหมืองแรและเหมืองหิน
(เอฟ) การบริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การผลิ ต การเกษตร การประมง การป า ไม
เหมืองแรและเหมืองหิน และ
(จี) สาขาอื่นใดๆ ตามที่ทุกรัฐสมาชิกอาจตกลงกัน
4. ความตกลงนี้จะไมใชบงั คับกับ
(เอ) มาตรการทางภาษีใดๆ เวนแตขอ 13 (การโอน) และขอ 14 (การเวนคืนและ
คาชดเชย)
(บี) การอุดหนุนหรือการใหเงินชวยเหลือโดยรัฐสมาชิก
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(ซี) การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ
(ดี) การบริการที่ใหจากการใชอํานาจหนาที่ของรัฐบาลโดยหนวยหรือหนวยงานผูมี
อํานาจที่เกี่ยวของของรัฐสมาชิก เพื่อความมุงประสงคของความตกลงนี้ การบริการที่ให
จากการใช อํ า นาจหน า ที่ ข องรั ฐ บาล หมายถึ ง บริ ก ารใดๆ ที่ ไ ม ไ ด อ ยู  บ นพื้ น ฐานของ
การพาณิชย หรือไมไดเปนการแขงขันกับผูใหบริการรายหนึ่งหรือหลายราย และ
(อี) มาตรการที่ออกหรือคงไวโดยรัฐสมาชิกที่กระทบตอการคาบริการภายใตความ
ตกลงวาดวยการคาบริการของอาเซียน ลงนามที่กรุงเทพ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
ค.ศ. 1995 (“อาฟาส”)
5. โดยไมคาํ นึงถึงวรรค 4(อี) เพือ่ ความมุง ประสงคของการคุม ครองการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับ
การใหบริการผานหมวดการจัดตั้งทางพาณิชย ใหนําขอ 11 (การประติบัติตอการลงทุน) ขอ
12 (การชดเชยในกรณีจราจล) ขอ 13 (การโอน) ขอ 14 (การเวนคืนและการชดเชย) และขอ
15 (การรับชวงสิทธิ) และ สวนบี (ขอพิพาทการลงทุนระหวางผูล งทุนและรัฐสมาชิก) มาใชบงั คับ
โดยอนุโลมกับมาตรการใดๆ ทีก่ ระทบตอการใหบริการโดยผูใหบริการของรัฐสมาชิก ผานการ
จัดตัง้ ทางพาณิชยในดินแดนของรัฐสมาชิกอืน่ ใด แตเพียงเทาทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุนและพันธ
กรณีภายใตความตกลงนี้ ไมวาสาขาการบริการดังกลาวจะถูกระบุไวในตารางขอผูกพันของ
รัฐสมาชิกที่ไดจัดทําภายใตความตกลงอาฟาส
6.ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้จะมีผลกระทบตอสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกใดภาย
ใตอนุสัญญาวาดวยภาษีอากรใดๆ ในกรณีที่มีความไมสอดคลองใดๆ ระหวางความตกลงนี้
และอนุสัญญาดังกลาวใด ใหอนุสัญญานั้นมีผลใชบังคับในสวนที่มีความไมสอดคลองกัน

ขอ 4 คํานิยาม

เพื่อความมุงประสงคของความตกลงนี้:
(เอ) “การลงทุนที่ครอบคลุม” หมายถึง ในสวนที่เกี่ยวกับรัฐสมาชิก การลงทุนในดิน
แดนของตนโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ซึ่งมีอยู ณ วันทีค่ วามตกลงนีม้ ผี ลใชบงั คับ หรือ
ที่มีการจัดตั้ง ไดมา หรือขยาย ภายหลังจากนั้น และที่ไดรบั เขามาตามกฎหมาย ขอบังคับ
และนโยบายแหงชาติของตน และเมื่อสามารถใชบังคับไดจะตองไดรับความเห็นชอบเปน
ลายลักษณอกั ษร 1 โดยหนวยงานผูมีอํานาจของรัฐสมาชิก

1 เพื่อความมุงประสงคของการคุมครอง กระบวนการที่เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรเปนการเฉพาะ

จะเปนไปตามที่ระบุไวในภาคผนวก 1 (การใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร)
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(บี) “สกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรี” หมายถึง สกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรีตามที่กําหนด
โดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (“ไอเอ็มเอฟ”) ภายใตขอตกลงวาดวยกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ และการแกไขเพิ่มเติมใดๆ หลังจากนั้น
(ซี) “การลงทุน” 2 หมายถึง สินทรัพยทุกประเภท ที่เปนเจาของหรือถูกควบคุมโดย
ผูลงทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจาํ กัดเพียงสิ่งตอไปนี้
(หนึ่ ง ) สั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละอสั ง หาริ ม ทรั พ ย และสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น อย า งอื่ น อาทิ
การจํานองสิทธิยึดหนวง หรือการค�้ำประกัน
(สอง) หุนสวน หุน พันธบัตร และหุนกู และรูปแบบอื่นๆ ของการเขารวมในนิติบุคคล
และสิทธิหรือผลประโยชนที่เกิดจากสิ่งเหลานั้น
(สาม) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ที่ใหโดยกฎหมายและขอบังคับของรัฐสมาชิกของ
แตละรัฐ
(สี่) สิทธิเรียกรองในเงินตราหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจและที่มีมูลคา
ทางการเงิน 3
(หา) สิทธิภายใตสัญญา รวมถึง การจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ การกอสรางการจัดการ
การผลิต หรือสัญญาแบงปนรายได และ
(หก) สัมปทานทางธุรกิจ ทีก่ าํ หนดใหดาํ เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีมลู คาทางการ
เงินตามกฎหมายหรือภายใตสญ
ั ญา รวมถึงสัปทานใดๆ สําหรับการแสวงหา เพาะปลูก สกัด
หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
คําวา “การลงทุน” รวมถึงผลตอบแทนทีเ่ กิดจากการลงทุน โดยเฉพาะผลกําไร ดอกเบีย้
กําไรสวนทุน เงินปนผล คาลิขสิทธิ และคาธรรมเนียมดวย การเปลีย่ นแปลงรูปแบบใดๆ ของ
สินทรัพยทลี่ งทุนไปแลวหรือลงทุนซ้าํ จะไมกระทบตอการจัดประเภทของสินทรัพยนนั้ วาเปนการ
ลงทุน
(ดี) “ผูลงทุน” หมายถึง บุคคลธรรมดาของรัฐสมาชิกหรือนิติบุคคลของรัฐสมาชิกซึ่ง
กําลังทํา หรือไดทําการลงทุน ในดินแดนของรัฐสมาชิกอื่นใด
(อี) “นิติบุคคล” หมายถึง องคกรตามกฎหมายใดๆ ที่กอตั้งหรือจัดตั้งขึ้นโดยชอบภาย
ใต ก ฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ ของรั ฐ สมาชิ ก ไม ว  า เพื่ อ จะแสวงหากํ า ไรหรื อ เพื่ อ การอื่ น และ
ไมวาเปนเจาของโดยเอกชนหรือเปนเจาของโดยรัฐบาล ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจ บรรษัท ทรัสต
หางหุนสวน การรวมทุน กิจการที่มีเจาของแตเพียงผูเดียว สมาคม หรือองคการใดๆ
3 เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น การลงทุนไมไดหมายถึง สิทธิเรียกรองในเงินซึ่งเกิดขึ้นเพียงจาก

(เอ) สัญญาเชิงพาณิชยสําหรับการขายสินคาหรือบริการ หรือ
(บี) การขยายเวลาใหสินเชื่อที่เกี่ยวของกับสัญญาเชิงพาณิชยดังกลาว
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(เอฟ) “มาตรการ” หมายถึง มาตรการใดๆ ของรัฐสมาชิก ไมวาจะอยูในรูปแบบของ
กฎหมาย ขอบังคับ กฎ กระบวนการ คําตัดสิน การกระทําหรือการปฏิบัติทางปกครอง ที่
ไดออกหรือคงไว โดย
(หนึง่ ) รัฐบาลหรือหนวยงานทีม่ อี าํ นาจของสวนกลาง สวนภูมภิ าค หรือสวนทองถิน่ และ
(สอง) องคกรที่มิใชของรัฐบาลซึ่งใชอํานาจที่ไดรับมอบจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่มี
อํานาจของสวนกลาง สวนภูมภิ าค หรือสวนทองถิ่น
(จี) “บุคคลธรรมดา” หมายถึง บุคคลธรรมดาใดๆ ทีม่ สี ญ
ั ชาติ หรือมีความเปนพลเมือง
หรือมีสิทธิพาํ นักถาวรในรัฐสมาชิกนั้น ตามกฎหมาย ขอบังคับและนโยบายแหงชาติของตน
(เอช) “รัฐสมาชิกใหมของอาเซียน” หมายถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ไอ) “ดับบลิวทีโอ” หมายถึง องคการการคาโลก และ
(เจ) “ความตกลงดับบลิวทีโอ” หมายถึง ความตกลงมารราเกซจัดตัง้ องคการการคาโลก ทํา
ขึน้ ทีเ่ มืองมารราเกช ประเทศโมร็อกโก เมือ่ วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1994 ตามทีอ่ าจแกไขเพิม่ เติม

ขอ 5 การประติบตั เิ ยีย่ งคนชาติ

1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบัติตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ซึ่งการ
อนุเคราะหท่ไี มดอยไปกวาที่ตนให ในสภาวการณท่คี ลายคลึงกัน แกผูลงทุนของตน ในสวน
ที่เกี่ยวของกับการใหเขามา การจัดตั้ง การไดมา การขยาย การจัดการ การดําเนินการ การ
ปฏิบัติการ และการขายหรือการจําหนายจายโอนอื่น ๆ ของการลงทุนในดินแดนของตน
2. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบตั ติ อ การลงทุนของผูล งทุนของรัฐสมาชิกอืน่ ใด
ซึง่ การอนุเคราะหทไี่ มดอ ยไปกวาทีต่ นใหในสภาวการณทคี่ ลายคลึงกัน แกการลงทุนในดินแดน
ของตน ของผูล งทุนของตน ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการใหเขามา การจัดตัง้ การไดมา การขยาย การ
จัดการ การดําเนินการ การปฏิบตั กิ าร และการขายหรือการจําหนายจายโอนอืน่ ๆของการลงทุน

ขอ 6 การประติบตั เิ ยีย่ งชาติท่ไี ดรบั ความอนุเคราะหยง่ิ 4
4 เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

(เอ) ขอ นีจ้ ะไมใ ชบ งั คับกับกระบวนการระงับขอพิพาทระหวางผูล งทุนกับรัฐซึง่ มีอยูแ ลว ในความตกลงอืน่ ทีร่ ฐั สมาชิกเปน ภาคี และ
(บี) ในสวนที่เกี่ยวของกับการลงทุนที่อยูภายใตขอบเขตของความตกลงนี้ การประติบัติพิเศษใด ๆ ที่รัฐสมาชิไดใหแกผูลงทุน
ของรัฐสมาชิกอื่นใดหรือของรัฐที่ไมใชสมาชิกและใหแกการลงทุนของพวกเขา ภายใตความตกลงหรือขอตกลงที่มีอยูแลวหรือ
ที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งรัฐสมาชิกเปนภาคีอยูจะตองขยายสูรัฐสมาชิกทั้งหมด บนพื้นฐานของการประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับ
ความอนุเคราะหยิ่ง
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1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบตั ติ อ ผูล งทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึง่ ซึง่ การ
อนุเคราะหท่ไี มดอยไปกวาที่ตนใหในสภาวการณท่คี ลายคลึงกัน แกผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่น
ใดหรือรัฐที่ไมใชสมาชิก ในสวนที่เกี่ยวกับการใหเขามา การจัดตั้ง การไดมา การขยาย การ
จัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ และการขายหรือการจําหนายจายโอนอื่น ๆ ของการ
ลงทุน
2. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบตั ติ อ การลงทุนของผูล งทุนของรัฐสมาชิกอีก
รัฐหนึง่ ซึง่ การอนุเคราะหทไี่ มดอยไปกวาทีต่ นให ในสภาวการณทคี่ ลายคลึงกัน แกการลงทุน
ในดินแดนของตน ของผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใดหรือรัฐที่ไมใชสมาชิก ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการ
ใหเขามา การจัดตั้ง การไดมา การขยาย การจัดการ การดําเนินการ การปฏิบัติการ และการ
ขายหรือการจําหนายจายโอนอื่น ๆ ของการลงทุน
3. วรรค 1 และวรรค 2 จะไมถูกตีความใหผูกพันรัฐสมาชิกทีจ่ ะตองขยายสูผูลงทุนหรือ
การลงทุนของรัฐสมาชิกอื่น ซึ่งประโยชนจากการประติบัติ สิทธิพิเศษ หรือเอกสิทธิ์ ซึ่งเปนผล
มาจาก
(เอ) ขอตกลงในระดับอนุภูมิภาคใดๆ ระหวางและทามกลางรัฐสมาชิก 5 หรือ
(บี) ความตกลงที่มีอยูใดๆ ที่รัฐสมาชิกไดแจงตอคณะมนตรีเอไอเอ ตามขอ 8 (3) ของ
ความตกลงเอไอเอ6

ขอ 7 การหามขอกําหนดใหปฏิบตั ิ

1. บทบัญญัตขิ องความตกลงวาดวยมาตรการการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับการคา ในภาคผนวก 1
(เอ) ของความตกลงดับบลิวทีโอ (“ทริมส”) ซึง่ ไมถกู กลาวถึงเปนการเฉพาะหรือถูกปรับ
เปลี่ยนโดยความตกลงนี้ จะใชบงั คับกับความตกลงนี้โดยอนุโลม
2. รัฐสมาชิกจะรวมกันประเมินขอกําหนดในการปฏิบัติ ในเวลาไมเกิน 2 ป หลังจาก
วันที่ความตกลงนี้มีผลใชบังคับ เปาประสงคของการประเมินดังกลาวจะรวมถึงการทบทวน
ขอกําหนดในการปฏิบตั ทิ มี่ อี ยูแ ละพิจารณาความจําเปนสําหรับขอผูกพันเพิม่ เติมภายใตขอ นี้
3. รัฐสมาชิกอาเซียนที่ไมไดเปนสมาชิกของดับบลิวทีโอจะตองกระทําตามบทบัญญัติ
ของดับบลิวทีโอ โดยเปนไปตามขอผูกพันของตนในการเขาเปนภาคีดับบลิวทีโอ
5 เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ขอตกลงในระดับอนุภูมิภาคระหวางและทามกลางรัฐสมาชิก จะรวมถึงแตไมจํากัดเพียงโครงการ

พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (“จีเอ็มเอส”) กรอบความรวมมือในการพัฒนาอาเซียนลุมแมน�้ำ
โขง (“เอเอ็มบีดีซี”) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (“ไอเอ็มที-จีที”) แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย- สิงคโปร (“ไอเอ็มเอส-จีที”) เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก บรูไนอินโดนีเซีย-มาเลเซีย- ฟลิปปนส (“บีไอเอ็มพี-อีเอจีเอ”)
6 อนุวรรคนี้อางถึงสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา ลงนามที่
กรุงเทพ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1966
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ขอ 8 ผูบ ริหารอาวุโสและคณะกรรมการบริหาร

1. รัฐสมาชิกจะตองไมกาํ หนดใหนติ บิ คุ คลของรัฐสมาชิกนัน้ แตงตัง้ ในตําแหนงผูบ ริหาร
อาวุโส จากบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติใดเปนการเฉพาะ
2. รัฐสมาชิกอาจกําหนดใหกรรมการสวนใหญคณะกรรมการบริหารของนิตบิ คุ คลของ
รัฐสมาชิกนัน้ มีสญ
ั ชาติหนึง่ เปนการเฉพาะ หรือมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ นดินแดนของรัฐสมาชิก โดยมีเงือ่ น
ไขวาขอกําหนดนี้ ไมทําใหความสามารถของผูลงทุนที่จะดําเนินการควบคุมเหนือการลงทุน
ของตนเสื่อมลงอยางมีนัยสําคัญ

ขอ 9 ขอ สงวน

1. ขอ 5 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) และขอ 8 (ผูบริหารอาวุโสและคณะกรรมการ
บริหาร) จะไมใชบงั คับกับ
(เอ) มาตรการที่มีอยูใดๆ ซึ่งคงไวโดยรัฐสมาชิก ที่
(หนึง่ ) รัฐบาลสวนกลาง ตามทีร่ ะบุไวโดยรัฐสมาชิกนัน้ ในรายการขอสงวนในตารางขอ
ผูกพันที่อางถึงในวรรค 2
(สอง) รัฐบาลสวนภูมภิ าค ตามที่ระบุไวโดยรัฐสมาชิกนั้นในรายการขอสงวนในตาราง
ขอผูกพันที่อางถึงในวรรค 2 และ
(สาม) รัฐบาลในระดับสวนทองถิ่น
(บี) ความตอเนื่องหรือการตออายุโดยพลันของขอสงวนตางๆ ที่อางถึงในอนุวรรค (เอ)
2. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองยืน่ รายการขอสงวนของตนตอฝายเลขาธิการอาเซียน เพือ่
การรับรองของคณะมนตรีเอไอเอ ภายใน 6 เดือน หลังวันที่ลงนามความตกลงนี้ รายการนี้
จะเปนตารางขอผูกพันของความตกลงนี้
3. การแกไขเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนขอสงวนใด ๆ ซึ่งอยูในตารางขอผูกพันที่อางถึงใน
วรรค 2 จะตองเปนไปตามขอ 10 (การปรับเปลี่ยนขอผูกพัน)
4. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองลดหรือขจัดขอสงวนที่ระบุในตารางขอผูกพัน โดยใหเปน
ไปตามสามขัน้ ตอนของตารางยุทธศาสตรของแผนแมบทเออีซี และขอ 47 (การแกไขเพิม่ เติม)
5. ขอ 5 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) และขอ 6 (การประติบัตเิ ยี่ยงชาติที่ไดรับความ
อนุเคราะหยงิ่ ) จะไมใชบงั คับกับมาตรการใดๆ ทีค่ รอบคลุมโดยขอยกเวนของ หรือริดรอนจาก
พันธกรณีภายใตขอ 3 และขอ 4 ของความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยว
กับความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอยางไมเปนทางการการคา ใน
ภาคผนวก 1 ซี ของความตกลงดับบลิวทีโอ ตามที่อาจแกไขเพิ่มเติม (“ความตกลงทริปส”)
ตามที่กาํ หนดไวเปนการเฉพาะในขอบทเหลานั้น และในขอ 5 ของความตกลงทริปส
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ขอ 10 การปรับเปลีย่ นของพันธกรณี

1. เปนเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่มีการยื่นรายการขอสงวนของแตละรัฐสมาชิก
รัฐสมาชิกอาจออกมาตรการใดๆ หรือปรับเปลี่ยนขอสงวนใดๆ ของตนที่ทําไวในตาราง
ขอผูกพันภายใตขอ 9 (ขอสงวน) สําหรับการบังคับใชในอนาคตกับผูลงทุนของรัฐสมาชิก
อื่นใดๆ และการลงทุนของพวกเขา โดยมีเงื่อนไขวามาตรการหรือการปรับเปลี่ยนดังกลาวจะ
ไมมีผลกระทบเชิงลบตอผูลงทุนและการลงทุนที่มีอยูใดๆ
2. ภายหลังระยะเวลาตามวรรค 1 ไดส้นิ สุดลง รัฐสมาชิกอาจ โดยการเจรจาและ
การตกลงกับรัฐสมาชิกอื่นใดที่ตนไดทําขอผูกพันภายใตความตกลงนี้ ออกมาตรการใด ๆ
หรือปรับเปลี่ยน หรือเพิกถอนขอผูกพันและขอสงวนดังกลาว โดยมีเงื่อนไขวามาตรการ การ
ปรับเปลี่ยน หรือการเพิกถอนดังกลาว จะตองไมมผี ลกระทบเชิงลบตอผูลงทุนหรือการลงทุน
ที่มีอยูใดๆ 7
3. ในการเจรจาและการตกลงดังกลาวใดๆ ทีอ่ า งถึงในวรรค 2 ซึง่ อาจรวมถึงบทบัญญัติ
เพื่อ การปรับคาชดเชยในสวนที่เกี่ยวกับสาขาอื่น รัฐสมาชิกที่เกี่ยวของจะคงไวซึ่งระดับทั่วไป
ของพันธกรณีและขอสงวนทีม่ ลี กั ษณะตางตอบแทนและเปนประโยชนรว มกัน ตอผูล งทุนและ
การลงทุนที่ไมดอยไปกวาที่ใหไวในความตกลงนี้กอนที่จะมีการเจรจาและการตกลงดังกลาว
4. โดยไมคาํ นึงถึงวรรค 1 และวรรค 2 รัฐสมาชิกจะตองไม ภายใตมาตการใดๆ ที่นํา
มาใชตามขอนี้หลังจากความตกลงนี้มีผลใชบังคับ กําหนดใหผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่น โดย
เหตุผลของสัญชาติของผูลงทุนนั้น ขาย หรือจําหนายจายโอนการลงทุนที่มีอยู ณ เวลาที่
มาตรการนีม้ ผี ลใชบงั คับ เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอืน่ ในการใหความเห็นชอบเบือ้ งตน โดย
หนวยงานผูมอี ํานาจที่เกี่ยวของ

ขอ 11 การประติบตั ติ อ การลงทุน

รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหการประติบัติตอการลงทุนที่ครอบคลุมของผูลงทุนของรัฐ
สมาชิกอื่นใดๆ อยางเปนธรรมและเทาเทียม และใหความคุมครองและความปลอดภัยอยาง
เต็มที่
2. เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
(เอ) การประติบตั ทิ ี่เปนธรรมและเทาเทียม กําหนดใหรฐั สมาชิกแตละรัฐตองไมปฏิเสธ
การใหความยุตธิ รรมในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายหรือทางปกครองใดๆ ตามหลักการ
7 เพื่อหลีกเลื่ยงความสงสัย รัฐสมาชิกจะตองไมใชมาตรการใดๆ หรือปรับเปลี่ยนขอสงวนใดๆ ของตนภายใต

ตารางขอผูกพันเปนเวลา 6 เดือน หลังจากชวงเวลาที่ระบุไวในวรรค 1 สิ้นสุดลง
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ของกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย และ
(บี) ความคุมครองและความปลอดภัยอยางเต็มที่ กําหนดใหรัฐสมาชิกแตละรัฐ
ใชมาตรการดังกลาว ดวยความสมเหตุสมผลเทาที่จําเปน เพื่อใหเกิดความมั่นใจใน ความ
คุมครองและความปลอดภัยของการลงทุนที่ครอบคลุม
3. การวินิจฉัยวามีการละเมิดบทบัญญัติอีกบทหนึ่งของความตกลงนี้ หรือความตกลง
ระหวางประเทศที่แยกตางหาก ไมถอื วาไดเปนการละเมิดของขอนี้

ขอ 12 การชดเชยในกรณีจราจล

รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองใหตอผูลงทุนของรัฐสมาชิกอื่นใด ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่
ครอบคลุม ซึง่ ไดรบั ความเสียหายในดินแดนของรัฐสมาชิกอันเปนผลมาจากการสูร บดวยอาวุธ
การจราจลของพลเมือง หรือภาวะฉุกเฉิน การไมเลือกประติบัติ ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ชดใชคืน การชดเชยหรือการตอบแทนอื่น

ขอ 13 การโอน

1. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองอนุญาตการโอนทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุม
ใหสามารถทําไดโดยอิสระและไมลาชา ที่เขามาและออกไปจากดินแดนของตน การโอน
ดังกลาวนั้นรวมถึง
(เอ) เงินทุนที่สนับสนุนการลงทุน รวมถึงเงินสนับสนุนเริ่มตนความตกลงวาดวยการ
ลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอยางไมเปนทางการ
(บี) กําไร กําไรสวนทุน เงินปนผล คาสิทธิ คาธรรมเนียมใบอนุญาต คาธรรมเนียม
สําหรับการชวยเหลือทางเทคนิค และคาธรรมเนียมสําหรับการจัดการดานเทคนิค ดอกเบี้ย
และรายไดประจําอื่นๆ ที่เกิดจากการลงทุนที่ครอบคลุมใดๆ
(ซี) ผลกําไรทีเ่ กิดจากการขายทัง้ หมดหรือบางสวน หรือการชําระบัญชีของการลงทุนที่
ครอบคลุมใดๆ
(ดี) การชําระเงินภายใตสญ
ั ญา รวมถึงความตกลงเงินกู
(อี) การชําระเงินที่ทําตามขอ 12 (การชดเชยในกรณีจราจล) และขอ 14 (การเวนคืน
และการชดเชย)
(เอฟ) การชําระเงินที่เกิดขึ้นจากการระงับขอพิพาทโดยวิธีการใดๆ รวมถึงศาล การ
อนุญาโตตุลาการ หรือขอตกลงระหวางภาคีที่พิพาทกัน และ
(จี) รายไดและคาตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากรที่ไดรบั วาจางและไดรับอนุญาตใหทํา
งานอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนที่ครอบคลุมในดินแดนของตน
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2. รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตองอนุญาตการโอนดังกลาวที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุม
ใหทําไดในสกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรี ในอัตราแลกเปลี่ยนตามตลาด ณ เวลาที่มีการโอน
3. โดยไมคํานึงถึงวรรค 1 และวรรค 2 รัฐสมาชิกอาจขัดขวางหรือทําใหการโอนลาชา
โดยการใชบงั คับกฎหมายและขอบังคับของตนอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และโดยสุจริต
ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
(เอ) การลมละลาย การมีหนี้สินลนพนตัว หรือการใหความคุมครองสิทธิของเจาหนี้
(บี) การออก การคา หรือการซื้อขายหลักทรัพย การซื้อขายลวงหนา การซื้อขายสิทธิ
การเลือกหรือการซื้อขายอนุพันธ
(ซี) การกระทําผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมหรือทางอาญา และการยึดคืนทรัพยสินที่มา
จากอาชญากรรม
(ดี) การรายงานทางการเงินหรือการจัดเก็บขอมูลการโอน เมื่อมีความจําเปนเพื่อชวย
เหลือเจาพนักงานบังคับคดีหรือหนวยงานผูควบคุมกฎระเบียบทางการเงิน
(อี) การใหความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําพิพากษาในกระบวนการ
พิจารณาทางศาลหรือทางปกครอง
(เอฟ) การจัดเก็บภาษีอากร
(จี) การประกันสังคม การเกษียณราชการ หรือโครงการออมทรัพยแบบบังคับ
(เอช) สิทธิในคาชดเชยในการเลิกจางของลูกจาง และ
(ไอ) ขอกําหนดใหจดทะเบียนและทําตามพิธีการอื่น ที่กําหนดโดยธนาคารกลางและ
หนวยงานผูมอี ํานาจที่เกี่ยวของอื่นของรัฐสมาชิก
4. ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้จะกระทบตอสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกในฐานะ
สมาชิกของไอเอ็มเอฟ ภายใตขอตกลงของไอเอ็มเอฟ รวมถึงการใชมาตรการการแลกเปลี่ยน
เงินตรา ซึ่งสอดคลองกับขอตกลงของไอเอ็มเอฟ โดยมีเงื่อนไขวารัฐสมาชิกจะตองไมกํา
หนดขอจํากัดตอธุรกรรมเกี่ยวกับเงินทุนใดๆ ที่ไมสอดคลองกับขอผูกพันเฉพาะของตนภาย
ใตความตกลงนี้ที่เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาว เวนแต
(เอ) เมื่อมีคาํ รองขอจากไอเอ็มเอฟ
(บี) ภายใตขอ 16 (มาตรการเพื่อปกปองดุลการชําระเงิน) หรือ
(ซี) ในสภาวการณพิเศษที่การเคลื่อนยายทุนทําใหหรือเปนภัยที่อาจทําใหเกิดความ
ปนปวนทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรงในรัฐสมาชิกนั้น
5. มาตรการที่ใชตามวรรค 4 (ซี)8
8 เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น มาตการใดๆที่ใชเพื่อประกันความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการปองกันความ

ไมแนนอนของกระแสทุน จะไมถูกนํามาใชหรือ คงไวเพื่อความมุงประสงคในการคุมครองสาขาใดเปนการเฉพาะ
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(เอ) ตองสอดคลองกับขอตกลงของไอเอ็มเอฟ
(บี) ตองไมเกินกวาที่จําเปนในการจัดการกับสภาวการณท่รี ะบุไวในวรรค 4 (ซี)
(ซี) ตองเปนการชั่วคราวและตองเลิกใชเมื่อไมมีเงื่อนไขที่ชอบธรรมอีกตอไปที่จะออก
หรือคงมาตรการนั้นไว
(ดี) ตองแจงใหรฐั สมาชิกอื่นๆ ทราบโดยพลัน
(อี) จะใชบงั คับในลักษณะทีห่ นึง่ ในรัฐสมาชิกอืน่ รัฐใดไดรบั การประติบตั ทิ ไี่ มดอ ยไปกวา
รัฐสมาชิกอื่นๆ หรือรัฐที่มใิ ชสมาชิก
(เอฟ) ตองใชบงั คับบนพื้นฐานของการประติบัติเยี่ยงคนชาติ และ
(จี) ตองหลีกเลีย่ งทีจ่ ะกอใหเกิดความเสียหายโดยไมจาํ เปนตอผูลงทุนและการลงทุนที่
ครอบคลุม รวมทั้งผลประโยชนเชิงพาณิชย เศรษฐกิจ และการเงินของรัฐสมาชิกอื่น

ขอ 14 การเวนคืนและการชดเชย 9

1. รัฐสมาชิกตองไมเวนคืนหรือทําใหเปนของรัฐซึ่งการลงทุนที่ครอบคลุม ไมวา
โดยตรงหรือโดยผานทางมาตรการใดๆ ที่เทียบเทากับการเวนคืนหรือการทําใหเปนของรัฐ10
(“การเวนคืน”) เวนแต
(เอ) เพื่อความมุงประสงคทางสาธารณะ
(บี) อยูบนพื้นฐานของการไมเลือกปฏิบัติมกี ารชําระคาชดเชยโดยพลัน เพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกระบวนการโดยชอบตามกฎหมาย
2. การชดเชยที่อางถึงในวรรค 1 (ซี) จะตอง
(เอ) ชําระโดยไมลาชา11
(บี) เทียบเทากับมูลคาตลาดที่เปนธรรมของการลงทุนที่ถูกเวนคืน กอนทันทีหรือ ณ
เวลาที่การเวนคืนถูกประกาศตอสาธารณชน หรือเมื่อเกิดการเวนคืนขึ้น แลวแตกรณีใด
จะใชบังคับ
(ซี) ไมสะทอนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลคา อันเนื่องมาจากการเวนคืนที่ตั้งใจไวนั้น
เปนที่รูกอน และ
9 ขอนี้ตองอานควบคูไปกับภาคผนวก 2 (การเวนคืนและการชดเชย)
10 เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย มาตรการเวนคืนใดๆ ที่เกี่ยวของกับที่ดิน จะตองใหคําจํากัดความตามกฎหมายภายในและขอบัง

คับที่มีอยูของแตละรัฐสมาชิก รวมถึงการแกไขกฎหมายและขอบังคับดังกลาว และจะตองเปนไปเพื่อความมุงประสงคของ
และเพื่อชําระคาชดเชยตามกฎหมายและขอบังคับที่กลาวไวขางตน
11 รัฐสมาชิกเขาใจวาอาจจะตองมีกระบวนการทางกฎหมายและทางปกครองที่ตองปฏิบัติตามกอนที่จะชําระคาชดเชยได
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(ดี) สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางครบถวน และโอนไดโดยเสรี ตามขอ 13 (การ
โอน) ระหวางดินแดนของรัฐสมาชิก
3. ในกรณีทมี่ กี ารลาชา การชดเชยจะรวมถึงดอกเบีย้ ในอัตราทีเ่ หมาะสมตามกฎหมาย
และขอบังคับของรัฐสมาชิกผูทําการเวนคืน คาชดเชย รวมถึงดอกเบี้ยตางๆ ที่เกิดขึ้นจะถูก
ชําระในสกุลเงินตราที่ใชลงทุนตั้งแตแรก หรือหากมีคํารองขอจากผูลงทุน จะถูกชําระในสกุล
เงินตราที่ใชไดโดยเสรี
4. หากผูลงทุนรองขอใหมกี ารชําระเงินในสกุลเงินตราที่ใชไดโดยเสรี คาชดเชยตามที่
อางถึงในวรรค 1(ซี) รวมถึงดอกเบี้ยใดๆ ที่เกิดขึ้น จะตองแลกเปลี่ยนเปนสกุลเงินตราของ
การชําระเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนตลาด ณ วันที่มีการชําระเงิน
5. ขอนี้จะไมใชบังคับกับการออกมาตรการบังคับใชสิทธิที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาตามความตกลงทริปส

ขอ 15 การรับชวงสิทธิ

1. หากรัฐสมาชิกหรือหนวยงานของรัฐสมาชิกชําระเงินแกผูลงทุนของรัฐสมาชิกนั้น
ภายใตการค�้ำประกัน สัญญาประกันภัย หรือรูปแบบการชดใชคาเสียหายอื่นที่ตนไดออก
ใหตอความเสี่ยงที่มิใชเชิงพาณิชยเกี่ยวกับการลงทุน รัฐสมาชิกอื่นจะตองยอมรับการรับ
ชวงสิทธิ หรือการโอนสิทธิใดๆ หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนดังกลาว สิทธิหรือ
ขอเรียกรองทีไ่ ดรบั ชวงหรือรับโอนมาจะตองไมมากกวาสิทธิหรือสิทธิเรียกรองเดิมของผูลงทุน
อยางไรก็ดี ทั้งนี้มิไดมีนัยวารัฐสมาชิกฝายหลังยอมรับในมูลคดีหรือจํานวนขอเรียกรองใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากนั้นเมื่อรัฐสมาชิกหรือหนวยงานของรัฐสมาชิกชําระเงินแกผูลงทุนของรัฐสมาชิก
นั้น และไดรับสิทธิและสิทธิเรียกรองของผูลงทุน ผูลงทุนนั้นจะไมดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิ
และสิทธิเรียกรองเหลานั้นตอรัฐสมาชิกอื่น เวนแตจะไดรับมอบอํานาจใหกระทําในนามของ
รัฐสมาชิกหรือหนวยงานของรัฐสมาชิกผูชําระเงิน
3. ในการใชสิทธิหรือขอเรียกรองที่รับชวงสิทธิมา รัฐสมาชิกหรือหนวยงานของ
รัฐสมาชิกที่ใชสิทธิหรือขอเรียกรองดังกลาว จะตองเปดเผยถึงขอบเขตของการจัดการ
ขอเรียกรองที่ทํากับผูลงทุน ใหรัฐสมาชิกที่เกี่ยวของทราบ

ขอ 16 มาตรการเพือ่ ปกปองดุลการชําระเงิน

1. ในกรณีที่มีปญหาดุลการชําระเงินและปญหาทางการเงินภายนอกประเทศอยาง
รุนแรงหรือภัยที่อาจเกิดปญหาดังกลาว รัฐสมาชิกอาจออกหรือคงไวซึ่งขอจํากัดตอการชําระ
เงินหรือการโอนที่เกี่ยวของกับการลงทุน เปนที่ยอมรับวาความกดดันเฉพาะตอดุลการชําระ
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เงิ น ของรั ฐ สมาชิ ก หนึ่ ง ในกระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อาจก อ ให เ กิ ด ความจํ า เป น ที่
จะตองใชขอจํากัดเพื่อใหเกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรักษาไวซึ่งระดับเงินสํารอง
ใหเพียงพอสําหรับการดําเนินการตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของตน
2.ขอจํากัดที่ไดอางถึงในวรรค 1 จะตอง
(เอ) สอดคลองกับขอบทของขอตกลงไอเอ็มเอฟ
(บี) หลีกเลีย่ งความเสียหายทีไ่ มจาํ เปนตอผลประโยชนเชิงพาณิชย เศรษฐกิจ และการ
เงิน ของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึ่ง
(ซี) ไมเกินกวาที่จําเปนเพื่อจัดการกับสภาวการณท่รี ะบุไวในวรรค 1
(ดี) จะตองใชเปนการชั่วคราวและจะตองคอยๆ ยกเลิกเปนลําดับ เมื่อสถานการณที่
ระบุไวในวรรค 1 ดีขึ้น
(อี) จะใชในลักษณะที่หนึ่งในรัฐสมาชิกอื่นรัฐใด ไดรับการประติบัติที่ไมดอยไปกวารัฐ
สมาชิกอื่นๆ หรือรัฐที่มิใชสมาชิก
3. ขอจํากัดใดๆ ที่ออกหรือคงไวภายใตวรรค 1 หรือความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนั้น
จะตองแจงใหรฐั สมาชิกอื่นทราบโดยทันที
4. ตราบเทาทีไ่ มซา้ํ ซอนกับกระบวนการภายใตดบั บลิวทีโอ ไอเอ็มเอฟ หรือกระบวนการ
อืน่ ใดทีค่ ลายคลึงกันรัฐสมาชิกทีอ่ อกขอจํากัดใดๆ ภายใตวรรค 1 จะตองเริม่ การปรึกษาหารือ
กับรัฐสมาชิกอื่นใดที่รองขอใหมกี ารปรึกษาหารือดังกลาว เพื่อใหมีการทบทวนขอจํากัดที่ตน
ออก

ขอ 17 ขอ ยกเวนทัว่ ไป

(ซี) จําเปนเพื่อประกันการปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งไมขัดตอความตกลงนี้
รวมถึงกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับ
(หนึง่ ) การปองกันการปฏิบตั ทิ หี่ ลอกลวงหรือฉอฉลเพือ่ จัดการกับผลกระทบของการผิด
สัญญา
(สอง) การคุ  ม ครองสิ ท ธิ เ ฉพาะส ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกั บ การประมวลและการเผย
แพรขอมูลสวนบุคคล และการรักษาความลับของประวัติและบัญชีสวนบุคคล
(สาม) ความปลอดภัย
(ดี) ทีม่ งุ หมายทีจ่ ะประกันการกําหนดหรือการจัดเก็บภาษีทางตรงทีเ่ กีย่ วกับการลงทุน
หรือผูลงทุนของรัฐสมาชิกใด ๆ อยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ 13
(อี ) ถู ก กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ การคุ  ม ครองทรั พ ย ส มบั ติ แ ห ง ชาติ ที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ปะ
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
(เอฟ) เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด หากมาตรการดังกลาวถูก
ใชบังคับควบคูไปกับการจํากัดการผลิตหรือการบริโภคภายในประเทศ
2. ตราบเทามีความเกี่ยวของกับมาตรการที่มีผลกระทบตออุปทานการบริการการเงิน
ใหรวมวรรค 2 (ขอบังคับภายในประเทศ) ในภาคผนวกของการบริการการเงินของความตกลง
ทั่วไปวาดวยการคาบริการ ในภาคผนวก 1บี ในความตกลงดับบลิวทีโอ (“แกตส”) เขาไวและ
ถือเปนสวนหนึ่งของความตกลงนี้ โดยอนุโลม

ขอ 18 ขอยกเวนดานความมัน่ คง

1. ภายใตเงือ่ นไขทีว่ ามาตรการดังกลาวจะไมถกู นํามาใชในลักษณะทีจ่ ะกอใหเกิดการ
เลือกปฏิบตั ติ ามอําเภอใจหรืออยางไมมเี หตุผลระหวางรัฐสมาชิกตางๆ หรือผูล งทุนของรัฐเหลา
นัน้ ซึง่ อยูใ นสภาพการณเดียวกันนี้ หรือกอใหเกิดการจํากัดทีแ่ อบแฝงตอผูล งทุนของรัฐสมาชิก
อืน่ ใดๆ และการลงทุนของเขาเหลานัน้ จะไมมสี งิ่ ใดในความตกลงนีท้ จี่ ะถูกตีความใหเปนการ
ขัดขวางรัฐสมาชิกในการออกหรือบังคับใชมาตรการใดๆ ที่
(เอ) จําเปนเพือ่ คุม ครองศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพือ่ คงไวซงึ่ ความสงบเรียบรอย
ของประชาชน12
(บี) จําเปนเพื่อคุมครองชีวติ หรือสุขภาพของมนุษย สัตว หรือพืช

ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้ที่จะตีความไปในทางที่จะ
(เอ) กําหนดใหรฐั สมาชิกใดสงขอมูลใดๆ ทีต่ นพิจารณาแลวเห็นวาการเปดเผยขอมูลนัน้
จะขัดกับผลประโยชน ดานความมั่นคงที่มีความสําคัญยิ่งของตน หรือ
(บี) ขัดขวางรัฐสมาชิกใดจากการกระทําใดๆ ซึง่ ตนพิจารณาวาจําเปนเพือ่ การคุม ครอง
ผลประโยชนดานความมั่นคงที่มีความสําคัญยิ่งของตน รวมถึงแตไมจํากัดเพียง
(หนึ่ง) การกระทําที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิดและวัสดุระเบิด หรือวัตถุอื่นที่ผลิตจากวัตถุนั้น
(สอง) การกระทําทีเ่ กีย่ วกับการคาอาวุธ ยุทธภัณฑ และเครือ่ งมือสงครามและเกีย่ วกับ
การคาสินคาและวัสดุอนื่ ซึง่ กระทําไปโดยทางตรงหรือทางออมเพือ่ ความมุง ประสงคในการจัด
หาสําหรับหนวยจัดตั้งทางทหาร

12 ขอยกเวนเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยอันดีของประชาชน อาจถูกอางไดโดยรัฐสมาชิก เฉพาะในกรณีที่มีการคุกคามอยาง

13 เพื่อความมุงประสงคของอนุวรรคนี้ ใหรวมเชิงอรรถ 6 ของขอบทที่ XIV ของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการในทาย

แทจริงและรุนแรงมากพอตอหนึ่งในผลประโยชนขั้นพื้นฐานของสังคม
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(สาม) การกระทําที่กระทําในยามสงครามหรือในภาวะฉุกเฉินอื่นที่เกี่ยวกับความ
สัมพันธภายในหรือระหวางประเทศ
(สี่) การกระทําที่กระทําเพื่อคุมครองโครงสรางพื้นฐานสาธารณะที่สําคัญ 3 ซึ่งรวมถึง
โครงสรางพื้นฐานดานการสื่อสาร พลังงาน และประปาจากความพยายามหรืออยางจงใจที่
จะเจตนาทําใหโครงสรางพื้นฐานดังกลาวใชการไมไดหรือเสื่อมสภาพลง หรือ
(ซี) ขัดขวางรัฐสมาชิกใดจากการกระทําใด ตามพันธกรณีของตนภายใตกฎบัตร
สหประชาชาติเพื่อการธํารงไวซ่งึ สันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ

ขอ 19 การปฏิเสธประโยชน

1. รัฐสมาชิกอาจปฏิเสธประโยชนของความตกลงนี้ แก
(เอ) ผูล งทุนของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึง่ ทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลของรัฐสมาชิกฝายนัน้ และตอการ
ลงทุนของผูลงทุนดังกลาว หากมีผูลงทุนของรัฐที่ไมไดเปนรัฐสมาชิกเปนเจาของหรือควบคุม
นิตบิ คุ คล และนิตบิ คุ คลไมมกี ารดําเนินทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญในดินแดนของรัฐสมาชิกฝายนัน้
(บี) ผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึง่ ทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลของรัฐสมาชิกฝายนัน้ และตอการ
ลงทุนของผูลงทุนดังกลาว หากผู  ล งทุ น ของรั ฐ สมาชิ ก ที่ ป ฏิ เ สธการให สิ ท ธิ ป ระโยชน เ ป น
เจาของหรือควบคุมนิตบิ คุ คล และนิตบิ คุ คลไมมกี ารประกอบธุรกิจอยางมีนยั สําคัญในดินแดน
ของรัฐสมาชิกฝายนั้น และ
(ซี) ผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึง่ ทีเ่ ปนนิตบิ คุ คลของรัฐสมาชิกฝายนัน้ และตอการ
ลงทุนของผูลงทุนดังกลาว หากผูลงทุนของรัฐที่ไมไดเปนรัฐสมาชิกเปนเจาของหรือควบคุม
นิตบิ คุ คล และรัฐสมาชิกทีป่ ฏิเสธการใหสทิ ธิประโยชนนนั้ ไมมคี วามสัมพันธทางการทูตกับรัฐ
ที่มิไดเปนรัฐสมาชิก
2. หลังจากทีไ่ ดมกี ารแจงไปยังรัฐสมาชิกของผูล งทุน และโดยไมเปนการกระทบกระเทือน
ตอวรรค 1 รัฐสมาชิกอาจปฏิเสธประโยชนของความตกลงนีแ้ กผลู งทุนของรัฐสมาชิกอีกฝายหนึง่
และแกการลงทุนของผูล งทุนนัน้ เมือ่ ปรากฎใหเห็นวาผูล งทุนดังกลาวไดลงทุนโดยละเมิดกฎหมาย
ภายในของรัฐสมาชิกทีป่ ฏิเสธประโยชนโดยการทําใหเขาใจผิดในความเปนเจาของของตน ใน
สาขาการลงทุนซึง่ ถูกสงวนไวสาํ หรับบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลของรัฐสมาชิกทีป่ ฏิเสธประโยชน
3. นิติบุคคล คือ
(เอ) “เปนเจาของ” โดยผูล งทุนตามกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายแหงชาติของแตละ
รัฐสมาชิก
(บี) “ถูกควบคุม” โดยผูลงทุน หากผูลงทุนมีอํานาจในการเสนอชื่อกรรมการบริหาร
ในจํานวนทีเ่ ปนเสียงขางมาก หรือมิเชนนัน้ ก็กาํ กับการกระทําของตนโดยถูกตองตามกฎหมาย
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ขอ 20 พิธกี ารพิเศษและการเปดเผยขอมูล

1. ไมมีสิ่งใดในขอ 5 (การประติบัตเิ ยี่ยงคนชาติ) หรือขอ 6 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่
ไดรับความอนุเคราะหย่งิ ) ที่จะถูกตีความเปนการขัดขวางรัฐสมาชิกจากการออกหรือคงไวซึ่ง
มาตรการที่กําหนดพิธีการพิเศษที่เกี่ยวของกับการลงทุน รวมถึงการกําหนดใหการลงทุนตอง
จัดตั้งขึ้นใหถูกตองตามกฎหมาย หรืออยูในรูปแบบทางกฎหมายอยางใดอยางหนึ่ง ภายใต
กฎหมายหรือขอบังคับของรัฐสมาชิก และปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียน โดย
มีเงือ่ นไขวาพิธกี ารดังกลาวจะตองไมทาํ ใหสทิ ธิทรี่ ฐั สมาชิกใหแกผลู งทุนของอีกรัฐสมาชิกหนึง่
และการลงทุนตามความตกลงนี้เสื่อมเสียไปอยางมีนัยสําคัญ
2. โดยไมคํานึงถึงขอ 5 (การประติบัติเยี่ยงคนชาติ) หรือขอ 6 (การประติบัตเิ ยี่ยงชาติ
ที่ไดรับความอนุเคราะหย่งิ ) รัฐสมาชิกอาจกําหนดใหผูลงทุนของรัฐสมาชิกอีกรัฐหนึ่งหรือการ
ลงทุนทีค่ รอบคลุมวาตองใหขอ มูลทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุนนัน้ เฉพาะเพือ่ ความมุง ประสงคทาง
ขอมูลหรือทางสถิติ รัฐสมาชิกจะตองคุมครองขอมูลที่เปนความลับใดๆ จากการเปดเผยใดๆ
ซึง่ จะทําใหประโยชนในเชิงพาณิชยทชี่ อบดวยกฎหมายของนิตบิ คุ คล เอกชนหรือสาธารณชน
เฉพาะรายเสือ่ มไป หรือสถานะในการแขงขันของผูล งทุน หรือการลงทุนทีค่ รอบคลุมนัน้ เสือ่ ม
ไป ไมมีสิ่งใดในวรรคนี้ที่จะถูกตีความเปนการขัดขวางรัฐสมาชิกจากการไดรับหรือเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชบงั คับกฎหมายของตนอยางเปนธรรมและโดยสุจริต

ขอ 21 ความโปรงใส

1. เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของความตกลงนี้ รัฐสมาชิกแตละรัฐจะตอง
(เอ) แจงคณะมนตรีเอไอเอโดยทันทีหรืออยางนอยเปนประจําทุกปถึงการจัดทําความ
ตกลงหรือขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่รัฐสมาชิกไดตกลงและที่ไดรับการประติบัติ
พิเศษ
(บี) แจงคณะมนตรีเอไอเอโดยทันทีหรืออยางนอยเปนประจําทุกป ถาการออกกฎหมาย
ใหมใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอบังคับ หรือแนวทางทางปกครองที่มีอยูใดๆ ซึ่งมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการลงทุนหรือขอผูกพันของรัฐสมาชิกภายใตความตกลงนี้
(ซี) เปดเผยตอสาธารณชนเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ หรือแนวทางทางปกครองที่มี
ผลใชบงั คับทัว่ ไปทัง้ หมด ทีเ่ กีย่ วกับหรือมีผลกระทบตอการลงทุนในดินแดนของรัฐสมาชิกและ
(ดี) จัดตั้งหรือระบุจุดสอบถามขอมูล ซึ่งเมื่อมีการรองขอจากบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
หรือรัฐสมาชิกอื่นใดๆ เพื่อใหขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับมาตรการที่ตองตีพิมพหรือเปดเผย
ภายใตอนุวรรค (บี) และ (ซี) ไดในทันที
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2. ไมมีสิ่งใดในความตกลงนี้จะกําหนดใหรัฐสมาชิกตองจัดใหหรืออนุญาตใหเขาถึง
ขอมูลลับใดๆ รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับผูลงทุนหรือการลงทุนรายใดโดยเฉพาะ ซึ่งการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวจะขัดขวางการบังคับใชกฎหมาย หรือมิเชนนั้น ขัดกับประโยชนสาธารณะหรือ
จะทําใหเสื่อมผลประโยชนเชิงพาณิชยที่ชอบดวยกฎหมายของนิติบุคคล สาธารณชน และ
เอกชนรายใดโดยเฉพาะเสื่อมไป

ขอ 22 การเขาเมือง การพํานักอยูเ ปนการชัว่ คราว และการ
ทํางานของผูล งทุนและพนักงานในตําแหนงสําคัญ

ภายใตบงั คับของกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและแรงงาน ขอบังคับ และนโยบายแหง
ชาติที่เกี่ยวกับการเขาเมือง การพํานักอยูเปนการชั่วคราว และการอนุญาตใหทํางาน และ
สอดคลองกับขอผูกพันของรัฐสมาชิกภายใตความตกลงอาฟาส รัฐสมาชิกแตละรัฐตองอนุญาต
การเขาเมือง การพํานักอยูเปนการชั่วคราว และการอนุญาตใหทาํ งานใหแกผูลงทุน ผูบริหาร
ผูจดั การ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของนิตบิ คุ คลของรัฐสมาชิกอืน่ ๆ เพือ่ ความมุง
ประสงคของการจัดตั้ง การพัฒนา การบริหารจัดการ หรือการใหคําแนะนําในการดําเนินการ
ลงทุนในดินแดนของรัฐสมาชิกฝายแรก ซึ่งคนเหลานี้หรือนิติบุคคลของรัฐสมาชิกอื่นที่
จางผูบริหาร ผูจัดการ และสมาชิกของคณะกรรมการบริหารดังกลาว ไดผูกพันหรืออยูใน
ระหวางการดําเนินการผูกพันเงินทุนจํานวนมากหรือทรัพยากรอื่น

ขอ 23 การประติบตั เิ ปนพิเศษและแตกตางสําหรับประเทศ
สมาชิกใหมข องอาเซียน

เพือ่ ใหความตกลงนีเ้ พิม่ ประโยชนใหกบั รัฐสมาชิกใหมของอาเซียน และใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและหลักการที่ระบุในอารัมภบทและขอ 1 (วัตถุประสงค) และขอ 2 (หลักการที่
เปนแนวทาง) รัฐสมาชิกยอมรับความสําคัญของการใหการประติบัติเปนพิเศษและแตกตาง
แกรัฐสมาชิกใหมของอาเซียน ผานทาง
(เอ) ความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความสามารถของรัฐสมาชิกเหลานั้นที่
เกี่ยวของกับนโยบายและการสงเสริมการลงทุน รวมถึงในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(บี) ขอผูกพันที่อยูในความสนใจของรัฐสมาชิกใหมของอาเซียน และ
(ซี) การยอมรับวาขอผูกพันของรัฐสมาชิกใหมของอาเซียนแตละรัฐอาจกระทําตามขั้น
การพัฒนาของแตละรัฐ
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ขอ 24 การสงเสริมการลงทุน

รัฐสมาชิกจะตองรวมมือกันเพือ่ ทําใหอาเซียนเปนทีร่ จู กั มากขึน้ ในฐานะเขตการลงทุนที่
เปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อเพิ่มการลงทุนจากตางประเทศเขามาสูอาเซียนและการลงทุนภายใน
อาเซียน โดยวิธีตางๆ รวมถึง
(เอ) การสงเสริมการเติบโตและพัฒนาการของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอมและ
วิสาหกิจขามชาติของอาเซียน
(บี) การเพิ่มพูนการเกื้อกูลกันทางดานอุตสาหกรรมและเครือขายการผลิตระหวาง
วิสาหกิจขามชาติของอาเซียน
(ซี) การจัดตั้งคณะผูแทนดานการลงทุนที่มุงเนนการพัฒนากลุมระดับภูมิภาค และ
เครือขายการผลิต
(ดี) การจัดตัง้ และการสนับสนุนการจัดบรรยายสรุปและจัดสัมมนาตางๆ เกีย่ วกับโอกาส
การลงทุน และเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายดานการลงทุน และ
(อี) การดําเนินการแลกเปลี่ยนในประเด็นอื่นๆ ที่เปนความสนใจรวมกันที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมการลงทุน

ขอ 25 การอํานวยความสะดวกในการลงทุน

รัฐสมาชิกจะตองพยายามรวมมือกันเพื่ออํานวยความสะดวกใหการลงทุนที่เขาไปใน
และที่มีอยูภายในอาเซียน โดยวิธีตางๆ รวมถึง
(เอ) การสรางสภาวะแวดลอมที่จําเปนสําหรับการลงทุนทุกรูปแบบ
(บี) การรวบรัดและการทําใหขนั้ ตอนสําหรับการยืน่ คําขอและการใหความเห็นชอบการ
ลงทุนงายขึ้น
(ซี) การสงเสริม การเผยแพรขอมูลการลงทุน รวมถึงกฎ ขอบังคับ นโยบาย และ
กระบวนการลงทุน
(ดี) การจัดตั้งศูนยการลงทุนแบบครบวงจร
(อี) การเสริมสรางฐานขอมูลของการลงทุนในทุกรูปแบบสําหรับการวางหลักนโยบาย
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการลงทุนของอาเซียน
(เอฟ) การดําเนินการใหคาํ ปรึกษาแกกลุมธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุน และ
(จี) การจัดใหบริการใหคาํ แนะนําแกกลุมธุรกิจของรัฐสมาชิกอื่น

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

223

ขอ 26 การเพิม่ พูนการรวมเปนหนึง่ เดียวกันของอาเซียน

รัฐสมาชิกยอมรับความสําคัญของการสนับสนุนการรวมเปนหนึง่ เดียวกันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนผานการริเริ่มตางๆ รวมถึง การริเริ่มสําหรับการรวมเปนหนึ่งเดียวกันของอาเซียน
โครงการสาขาที่จะรวมเปนหนึ่งเดียวกันในลําดับแรก และเออีซี ซึ่งรวมถึงความรวมมือกัน
ดานการลงทุน เพือ่ เพิม่ พูนการรวมเปนหนึง่ เดียวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียน รัฐสมาชิกตอง
พยายามที่จะ โดยรวมถึง
(เอ) ทําใหนโยบายและมาตรการดานการลงทุน เพื่อใหบรรลุถึงการเกื้อกูลกันทาง
ดานอุตสาหกรรม สอดคลองกัน หากเปนไปได
(บี) สรางและเสริมสรางความสามารถของรัฐสมาชิก ในการวางหลักเกณฑและพัฒนา
นโยบายการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
(ซี) แบงปนขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและวิธีปฏิบัติที่ดี รวมถึงกิจกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริม
(ดี) สนับสนุนความพยายามในการสงเสริมการลงทุนระหวางรัฐสมาชิกเพื่อประโยชน
รวมกัน

ขอ 27 ขอ พิพาทระหวางรัฐสมาชิก

ใหใชบังคับพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน ลงนามที่เวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2004 ตามที่แกไข
ในการระงับขอพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความหรือการใชบังคับความตกลงนี้

สวนบี

ขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐสมาชิกกับผูล งทุน
ขอ 28 คํานิยาม

เพื่อความมุงประสงคของสวนนี้
(เอ) “ผูมีอาํ นาจแตงตั้ง” หมายถึง
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(หนึ่ง) เลขาธิการอิกสิด ในกรณีของการอนุญาโตตุลาการภายใตขอ 33(1)(บี) หรือ (ซี)
(สอง) เลขาธิการศาลประจําอนุญาโตตุลาการ ในกรณีของการอนุญาโตตุลาการภาย
ใตขอ 33(1)(ดี) หรือ
(สาม) เลขาธิ ก ารหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ตํ า แหน ง เที ย บเท า ของศู น ย ห รื อ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการนั้น ในกรณีของการอนุญาโตตุลาการภายใตขอ 33(1)(อี) และ (เอฟ)
(บี) “ผูลงทุนผูพิพาท” หมายถึง ผูลงทุนของรัฐสมาชิกยื่นขอที่เรียกรองในนามของตน
เองภายใตสวนนี้ และหากเกี่ยวของ รวมถึงผูลงทุนของรัฐสมาชิกที่ยื่นขอเรียกรองในนาม
นิติบุคคลของรัฐสมาชิกอื่นที่ผูลงทุนเปนเจาของหรือควบคุม
(ซี) “รัฐสมาชิกผูพิพาท” หมายถึง รัฐสมาชิกซึ่งถูกยื่นขอเรียกรองภายใตสวนนี้
(ดี) “คูพพิ าท” หมายถึง ผูลงทุนผูพิพาทและรัฐสมาชิกผูพิพาท
(อี) “อิกสิด” หมายถึง ศูนยระหวางประเทศเพื่อการระงับขอพิพาทการลงทุน
(เอฟ) “กฎการอํานวยเพิ่มเติมของอิกสิด” หมายถึง กฎที่ใชบังคับกับการอํานวยเพิ่ม
เติมสําหรับการบริหารจัดการกระบวนการพิจารณาโดยฝายเลขาธิการของศูนยระหวางประเทศ
เพื่อการระงับขอพิพาทการลงทุน
(จี) “อนุสญ
ั ญาอิกสิด” หมายถึง อนุสญ
ั ญาวาดวยการระงับขอพิพาทการลงทุนระหวาง
รัฐและคนชาติของรัฐอื่น ทําขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
ค.ศ.1965
(เอช) “อนุสญ
ั ญานิวยอรก” หมายถึง อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวาดวยการยอมรับและ
การบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ ทําขึ้นที่นครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.1958
(ไอ) “รัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาท” หมายถึง รัฐสมาชิกของผูลงทุนผูพิพาท และ
(เจ) “กฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการของอังสิทรัล” หมายถึง กฎอนุญาโตตุลาการของ
คณะกรรมาธิการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติเห็นชอบโดยสมัชชา
สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ.1976

ขอ 29 ขอบเขตการครอบคลุม

1. ใหสวนนีใ้ ชบงั คับกับขอพิพาทการลงทุนระหวางรัฐสมาชิกกับผูลงทุนของรัฐสมาชิก
อีกรัฐหนึ่งซึ่งไดรับความสูญเสียหรือเสียหายดวยเหตุผลจากการละเมิดที่กลาวอางวามีของ
สิทธิใดๆ ที่ไดรับจากความตกลงนี้ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนของผูลงทุนผูนั้น
2. บุคคลธรรมดาที่เปนคนชาติหรือถือสัญชาติของรัฐสมาชิกหนึ่ง ตองไมดําเนินการ
เรียกรองตอรัฐสมาชิกนั้นภายใตสวนนี้
กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
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3. สวนนี้จะไมใชบังคับกับขอเรียกรองที่เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว หรือขอ
เรียกรองที่ไดถูกหยิบยกขึ้นกอนที่ความตกลงนี้มีผลใชบังคับ
4. ไมมีสิ่งใดในสวนนี้จะถูกตีความเพื่อเปนการขัดขวางผูลงทุนผูพิพาทจากการ
หาหนทาง ในการระงั บ ข อ พิ พ าททางปกครองหรื อ ทางศาลที่ มี อ ยู  ภ ายในประเทศของ
รัฐสมาชิกผูพพิ าท

ขอ 30 การไกลเกลีย่ ขอพิพาท

1. คูพิพาทอาจตกลงใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทเมื่อใดก็ได ซึ่งอาจเริ่มเมื่อใดก็ได และ
อาจถูกยกเลิกเมื่อมีคํารองขอจากผูลงทุนผูพพิ าทเมื่อใดก็ได
2. กระบวนการไกลเกลีย่ ขอพิพาทอาจจะดําเนินตอไปในขณะทีก่ ระบวนการทีก่ าํ หนด
ใหไวในขอ 33 (การยื่นขอเรียกรอง) อยูในระหวางการพิจารณา หากคูพิพาทตกลงกัน 22
3. ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (เอซีไอเอ) - คําแปลอยางไมเปนทางการ
กระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทและทาทีของคูพิพาทในระหวาง
กระบวนการพิจารณาเหลานี้ จะไมทําใหสิทธิของคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งในกระบวนการ
พิจารณาอื่นใดตอไปภายใตสวนนี้ เสื่อมไป

ขอ 31 การปรึกษาหารือ

1. ในกรณีที่มีขอพิพาทการลงทุน คูพิพาทจะตองพยายามแกไขปญหาขอพิพาท โดย
ผานการปรึกษาหารือและการเจรจากอน ซึง่ อาจรวมถึงการใชกระบวนการทีม่ บี คุ คลทีส่ ามโดย
ไมมผี ลผูกพัน การปรึกษาหารือดังกลาวจะตองเริม่ ดําเนินการโดยใหผลู งทุนผูพ พิ าทยืน่ คํารอง
ขอปรึกษาหารือเปนลายลักษณอกั ษรสงไปใหรัฐสมาชิกผูพิพาท
2. การปรึกษาหารือจะเริม่ ขึน้ ภายใน 30 วัน นับจากวันทีร่ ฐั สมาชิกผูพ พิ าทไดรบั คํารอง
ขอปรึกษาหารือ เวนแตคูพพิ าทจะตกลงกันเปนอยางอื่น
3. ดวยวัตถุประสงคทจี่ ะแกไขขอพิพาทการลงทุนผานการปรึกษาหารือ ผูล งทุนผูพ พิ าท
จะตองใชพยายามอยางสมเหตุสมผลทีจ่ ะจัดหาขอมูลทีเ่ กีย่ วกับพืน้ ฐานทางกฎหมายและทาง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอพิพาทการลงทุนใหรฐั สมาชิกผูพิพาทกอนเริ่มการปรึกษาหารือ

ขอ 32 ขอ เรียกรองโดยผูล งทุนของรัฐสมาชิก

หากขอพิพาทการลงทุนไมไดรบั การแกไขภายใน 180 วัน นับจากวันทีร่ ฐั สมาชิกผูพ พิ าท

ไดรบั คํารองขอปรึกษาหารือ ผูล งทุนผูพ พิ าทอาจยืน่ ขอเรียกรองตอการอนุญาโตตุลาการ ภาย
ใตขอบังคับของสวนนี้
(เอ) วารัฐสมาชิกผูพพิ าทไดละเมิดพันธกรณีอนั เกิดขึน้ ภายใตขอ 5 (การประติบตั เิ ยีย่ ง
คนชาติ) ขอ 6 (การประติบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง) ขอ 8 (คณะผูบริหารอาวุโส
และคณะกรรมการบริหาร) ขอ 11 (การประติบัติตอการลงทุน) ขอ 12 (การชดเชยในกรณี
จลาจล) ขอ13 (การโอน) ขอ 14 (การเวนคืนและการชดเชย) ที่เกี่ยวกับการจัดการ การดําเนิน
งาน การปฏิบัติการ หรือการขาย หรือจําหนายจายโอนอื่น ซึ่งการลงทุนที่ครอบคลุม และ
(บี) ผูลงทุนผูพิพาทที่เกี่ยวของกับการลงทุนที่ครอบคลุมไดรับความสูญเสียหรือความ
เสียหายดวยเหตุผลจากหรืออันเกิดจากการละเมิดนั้น

ขอ 33 การยืน่ ขอเรียกรอง

1. ผูลงทุนผูพพิ าทอาจยืน่ ขอเรียกรองทีอ่ างถึงในขอ 32 (ขอเรียกรองโดยผูลงทุนของรัฐ
สมาชิก) โดยการเลือกของผูลงทุนผูพิพาท
(เอ) ตอศาลหรือองคคณะทางปกครองของรัฐสมาชิกผูพพิ าท โดยมีเงือ่ นไขวาศาลหรือ
องคคณะดังกลาวมีเขตอํานาจเหนือขอเรียกรองนั้น หรือ
(บี) ภายใตอนุสญ
ั ญาอิกสิดและกฎวาดวยขัน้ ตอนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
14
อิกสิด โดยมีเงื่อนไขวาทั้งรัฐสมาชิกผูพิพาทและรัฐสมาชิกที่มิใชคูพิพาทเปนภาคีของ
อนุสัญญาอิกสิด หรือ
(ซี) ภายใตกฎการอํานวยเพิ่มเติมของอิกสิด โดยมีเงื่อนไขวารัฐสมาชิกผูพิพาทหรือรัฐ
สมาชิกที่มิใชผูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเปนภาคีของอนุสญ
ั ญาอิกสิด หรือ
(ดี) ภายใตกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการของอังสิทรัล หรือ
(อี) ตอศูนยการอนุญาโตตุลาการภูมิภาค ณ กรุงกัวลาลัมเปอร หรือศูนยการ
อนุญาโตตุลาการภูมิภาคอื่นๆ ในอาเซียน หรือ
(เอฟ) ตอสถาบันการอนุญาโตตุลาการอื่นใด หากคูพิพาทตกลงกัน โดยมีเงื่อนไขวา
การใชกฎวาดวยอนุญาโตตุลาการ หรือศาลหรือศูนยที่มีอํานาจพิจารณาใดภายใตอนุวรรค
(เอ) ถึง (เอฟ) แลว จะตองยกเวนซึ่งการใชวธิ ีอื่นที่เหลือ
2. ใหถอื วาขอเรียกรองไดย่นื ตอการอนุญาโตตุลาการภายใตสวนนี้แลว เมื่อไดรับการ
แจงคํารองขอการอนุญาโตตุลาการของผูลงทุนผูพิพาท (“การแจงการอนุญาโตตุลาการ”)
ภายใตกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการที่ใชบังคับ
14 ในกรณีของฟลิปปนส การยื่นขอเรียกรองภายใตอิกสิดและกฎวาดวยขั้นตอนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของอิกสิด

จะตองอยูภายใตขอตกลงที่เปนลายลักษณอักษรระหวางคูพิพาทในกรณีที่ขอพิพาทการลงทุนนั้นเกิดขึ้น
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3. ใหกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการทีใ่ ชบงั คับภายใตวรรค 1 ซึง่ มีผลใชอยูในวันทีข่ อ
เรียกรองหนึ่งหรือหลายขอเรียกรองถูกยื่นตอการอนุญาโตตุลาการภายใตสวนนี้ ใชบังคับกับ
การอนุญาโตตุลาการ เวนแตในสวนที่มีการปรับเปลี่ยนโดยความตกลงนี้
4. ในสวนที่เกี่ยวของกับขอพิพาทการลงทุนเฉพาะหรือขอพิพาทเปนกลุม คูพิพาทอาจ
สละเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการที่ใชบังคับโดยการตกลง
ระหวางกันเปนลายลักษณอักษร กฎดังกลาวจะผูกพันองคคณะหนึ่งหรือหลายองคคณะที่
เกีย่ วของซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามสวนนี้ และผูกพันอนุญาโตตุลาการแตละรายทีป่ ฏิบตั งิ านในองคคณะ
ดังกลาว
5. ผูลงทุนผูพิพาทจะตองจัดใหมีพรอมกับการแจงการอนุญาโตตุลาการ
(เอ) ชื่อของอนุญาโตตุลาการที่ผูลงทุนผูพิพาทแตงตั้ง หรือ
(บี) ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรของผูลงทุนผูพิพาทใหมีผูมีอํานาจแตงตั้ง
แตงตั้งอนุญาโตตุลาการนั้น

ขอ 34 เงือ่ นไขและขอจํากัดในการยืน่ ขอเรียกรอง

การยื่นขอพิพาทตอการอนุญาโตตุลาการภายใตขอ 33(1)(บี) ถึง (เอฟ) จะตองเปนไป
ตามสวนนี้ และจะตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(เอ) การยื่นขอพิพาทการลงทุนตอการอนุญาโตตุลาการดังกลาวที่เกิดขึ้นภายใน 3 ป
นับจากเวลาทีผ่ ลู งทุนผูพ พิ าทไดรหู รือมีเหตุอนั สมควรใหรถู งึ การละเมิดพันธกรณีภายใตความ
ตกลงนี้ ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียหรือเสียหายตอผูลงทุนผูพิพาท หรือการลงทุนที่ครอบคลุม
และ
(บี) ผูลงทุนผูพพิ าทไดแจงเปนลายลักษณอกั ษรอยางนอย 90 วันกอนที่จะยื่นขอเรียก
รองตอรัฐสมาชิกผูพ พิ าท ถึงเจตนาของตนทีจ่ ะยืน่ ขอพิพาทการลงทุนตอการอนุญาโตตุลาการ
ดังกลาว และซึ่งสรุปยอถึงการละเมิดที่กลาวอางของรัฐสมาชิกผูพิพาทภายใตความตกลงนี้
(รวมถึงบทบัญญัติที่กลาวอางวาถูกละเมิด) และความสูญเสียหรือเสียหายที่ถูกอางวาเกิดขึ้น
ตอผูลงทุนผูพิพาทหรือการลงทุนที่ครอบคลุม และ
(ซี) การแจงการอนุญาโตตุลาการภายใตขอ 33(2) ตองประกอบดวยการสละสิทธิเปน
ลายลักษณอักษรโดยผูลงทุนผูพิพาท ที่จะเริ่มกระบวนการหรือดําเนินการตอไปซึ่งกระบวน
การใดๆ ตอศาลหรือองคคณะทางปกครองของรัฐสมาชิกผูพิพาท หรือกระบวนการระงับขอ
พิพาทอื่น ที่เกี่ยวของกับมาตรการใดๆ ที่กลาวอางวากอใหเกิดการละเมิดที่อางถึงในขอ 32
(การยื่นขอเรียกรองโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิก)
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2. โดยไมคํานึงถึงอนุวรรค 1(ซี) ผูลงทุนผูพิพาทจะตองไมถูกขัดขวางจากการเริ่มหรือ
ดํ า เนิ น การต อ ไปซึ่ ง การกระทํ า เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง มาตรการคุ  ม ครองชั่ ว คราวด ว ยความมุ  ง
ประสงคเดียวที่จะสงวนสิทธิและผลประโยชนของผูลงทุนผูพิพาท และไมเกี่ยวของกับการ
ชําระคาเสียหายหรือขอยุตใิ นประเด็นปญหาของขอพิพาท ตอศาลหรือองคคณะทางปกครอง
ของรัฐสมาชิกผูพิพาท
3. รัฐสมาชิกจะตองไมใหความคุม ครองทางการทูตหรือยืน่ ขอเรียกรองระหวางประเทศ
ในสวนที่เกี่ยวกับขอพิพาทซึ่งผูลงทุนหนึ่งของตนและรัฐสมาชิกอื่น ไดยินยอมใหยื่น หรือที่
ไดยนื่ ตอการอนุญาโตตุลาการภายใตสวนนี้ เวนแตรฐั สมาชิกอืน่ เชนวานัน้ ไมสามารถกระทํา
หรือปฏิบตั ติ ามคําชีข้ าดทีต่ ดั สินออกมาในขอพิพาทดังกลาว เพือ่ ความมุง ประสงคของวรรคนี้
การคุม ครองทางการทูตจะตองไมรวมถึงการติดตอแลกเปลีย่ นทางการทูตอยางไมเปนทางการ
ดวยความมุงประสงคเพียงเพื่อที่จะอํานวยความสะดวกในการระงับขอพิพาท
4. รัฐสมาชิกผูพิพาทจะตองไมอางเปนคําแกตาง คําฟองแยง สิทธิหกั ลาง หรืออื่นใด
วาผูล งทุนผูพ พิ าททีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีค่ รอบคลุม ไดรบั หรือจะไดรบั การชดใชคา เสียหายหรือ
การชดเชยอื่นสําหรับความเสียหายใดๆ ที่กลาวอางทั้งหมดหรือบางสวน ตามสัญญาประกัน
หรือสัญญาค�้ำประกัน

ขอ 35 การคัดเลือกอนุญาโตตุลาการ

เวนแตคพู พิ าทจะตกลงกันเปนอยางอืน่ องคคณะจะตองประกอบดวยอนุญาโตตุลาการ
3 คน ไดแก
(เอ) อนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งโดยคูพิพาทแตละฝาย ฝายละหนึ่งคน และ
(บี) อนุญาโตตุลาการคนที่สาม ซึ่งจะเปนประธานอนุญาโตตุลาการ ที่แตงตั้งโดยการ
ตกลงกันระหวางคูพพิ าท อนุญาโตตุลาการคนที่สามจะตองเปนคนชาติของประเทศที่มิใชรัฐ
สมาชิกซึ่งมีความสัมพันธทางการทูตกับรัฐสมาชิกผูพิพาทและรัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาท และ
จะตองไมมถี ิ่นพํานักถาวรในรัฐสมาชิกผูพิพาทหรือรัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาท
2. บุคคลผูใดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนอนุญาโตตุลาการจะตองมีความเชี่ยวชาญหรือ
มีประสบการณในดานกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง กฏเกณฑทางการคาระหวาง
ประเทศ หรือกฎเกณฑทางการลงทุนระหวางประเทศ อนุญาโตตุลาการจะตองถูกเลือก
อยางเครงครัดบนพืน้ ฐานของความเปนกลาง ความนาเชือ่ ถือ ความมีวจิ ารณญาณทีด่ ี ความ
เปนอิสระ และจะตองประพฤติตนบนพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาของกระบวนการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ
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3. ภายใตขอ บังคับของขอ 36 (การดําเนินการของการอนุญาโตตุลาการ) หากองคคณะ
ไมไดรับแตงตั้งภายใน 75 วัน นับจากวันที่ขอเรียกรองถูกยื่นตอการอนุญาโตตุลาการภาย
ใตสวนนี้ เมื่อมีการรองขอจากคูพิพาท ผูมีอํานาจแตงตั้งจะตองใชดุลยพินิจของตนในการ
แตงตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการหลายคนซึ่งยังไมไดรับการแตงตั้ง
4. ใหองคคณะมีคําตัดสินโดยเสียงขางมาก และคําตัดสินจะตองมีผลผูกพัน
5. คูพิพาทจะตองรับผิดชอบคาใชจายของอนุญาโตตุลาการที่ฝายตนแตงตั้ง และ
จะตองรับผิดชอบคาใชจายของประธานอนุญาโตตุลาการ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของเปน
สัดสวนเทาๆ กัน ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ใหองคคณะกําหนดกระบวนการพิจารณาของตนเอง
6. คูพิพาทอาจจะตั้งกฏเกณฑท่ีเกี่ยวกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจากองคคณะ รวมถึง
คาตอบแทนของอนุญาโตตุลาการ
7. เมื่ออนุญาโตตุลาการคนใดที่รับการแตงตั้งตามขอนี้ ลาออกหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได อนุญาโตตุลาการผูที่มาแทนจะตองไดรับแตงตั้งโดยใชวิธีเดียวกันตามที่ไดกําหนด
ไวสําหรับการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดิม และใหอนุญาโตตุลาการที่ไดรับแตงตั้งแทนมี
อํานาจและหนาที่ท้งั หมดของอนุญาโตตุลาการคนเดิม

ขอ 36 การดําเนินการของการอนุญาโตตุลาการ

เมือ่ มีการยกประเด็นเกีย่ วกับเขตอํานาจหรือการยอมรับพิจารณาคดีมาเปนขอคัดคาน
เบื้องตน องคคณะจะตองตัดสินเรื่องนี้กอนการเขาสูการพิจารณาในมูลคดี
2. โดยไมชากวา 30 วันภายหลังจากการจัดตั้งองคคณะ รัฐสมาชิกผูพิพาทอาจยื่นขอ
คั ด ค า นว า ข อ เรี ย กร อ งไม มี มู ล อย า งเห็ น ได ชั ด รั ฐ สมาชิ ก ผู  พิ พ าทอาจยื่ น ข อ คั ด ค า น
ไดเชนกันวาขอเรียกรองนัน้ อยูนอกเหนือเขตอํานาจหรืออํานาจหนาทีข่ ององคคณะรัฐสมาชิก
ผูพิพาทจะตองระบุโดยจําเพาะเจาะจงเทาที่จะทําไดถงึ พื้นฐานของการคัดคาน
3. องคคณะจะตองพิจารณาวาการคัดคานดังกลาวใดเปนประเด็นปญหาเบือ้ งตนโดย
แยกจากการพิจารณามูลคดีของขอเรียกรอง คูพ พิ าทจะตองมีโอกาสอยางสมเหตุสมผลในการ
แสดงความเห็นและขอสังเกตของตนตอองคคณะ ถาองคคณะตัดสินวาขอเรียกรองไมมีมูล
อยางเห็นไดชัด หรือไมอยูในเขตอํานาจหรืออํานาจหนาที่ขององคคณะ องคคณะจะตองออก
คําชี้ขาดใหมผี ลเชนวานั้น
4.หากมีเหตุอนั สมควร องคคณะอาจชีข้ าดแกฝา ยทีช่ นะถึงคาใชจา ยและคาธรรมเนียม
ทีส่ มเหตุสมผลทีเ่ กิดขึน้ ในการยืน่ หรือการโตแยงขอคัดคาน ในการกําหนดวาคําชีข้ าดนัน้ มีเหตุ
อันสมควรหรือไม องคคณะจะตองพิจารณาวาขอเรียกรองหรือขอคัดคานนัน้ ไมเปนสาระหรือ
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ไมมีมูลอยางเห็นไดชัดหรือไม และจะตองใหโอกาสที่สมเหตุสมผลแกคูพิพาทในการแสดง
ความเห็น
5. เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น องคคณะจะตองกําหนดสถานที่ของการ
อนุญาโตตุลาการตามกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการที่ใชบังคับ โดยมีเงื่อนไขวาสถานที่นั้น
จะตองอยูในดินแดนของรัฐซึ่งเปนภาคีของอนุสัญญานิวยอรก
6. เมื่อขอพิพาทการลงทุนเกี่ยวของกับมาตรการที่อาจจะเปนมาตรการทางภาษี ให
รัฐสมาชิกผูพิพาทและรัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาท รวมถึงผูแทนจากหนวยงานดานภาษีของรัฐ
เหลานั้น จัดใหมีการปรึกษาหารือเพื่อวินิจฉัยวามาตรการที่เปนประเด็นปญหาดังกลาวเปน
มาตรการทางภาษีหรือไม
7. เมื่อผูลงทุนผูพิพาทอางวารัฐสมาชิกผูพิพาทไดละเมิดขอ 14 (การเวนคืนและการ
ชดเชย) โดยการนํามาใชหรือบังคับใชซ่งึ มาตรการทางภาษี รัฐสมาชิกผูพิพาทและรัฐสมาชิก
ที่มิใชผูพพิ าทจะตองจัดใหมกี ารปรึกษาหารือ เมื่อมีการรองขอจากรัฐสมาชิกผูพิพาท โดยมุง
ทีจ่ ะวินจิ ฉัยวามาตรการทางภาษีทเี่ ปนประเด็นปญหาดังกลาวนัน้ มีผลเทียบเทากับการเวนคืน
หรือการทําใหเปนของรัฐหรือไม
8. องคคณะใดๆ ที่อาจจัดตั้งขึ้นภายใตสวนนี้ จะตองใหการพิจารณาอยางจริงจังตอ
คําตัดสินของรัฐสมาชิกทั้งสอง ภายใตวรรค 6 และ 7
9. หากรัฐสมาชิกทั้งสองไมสามารถเริ่มการปรึกษาหารือตามที่อางถึงในวรรค 6 และ
7 หรือไมสามารถหาขอตัดสินรวมกันได ภายในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่ไดรับคํารอง
ขอใหปรึกษาหารือ ตามที่อางถึงในขอ 31 (การปรึกษาหารือ) ผูลงทุนผูพิพาทจะตองไมถูก
ขัดขวางจากการยื่นขอเรียกรองของตนตอการอนุญาโตตุลาการตามสวนนี้

ขอ 37 การรวมขอเรียกรอง

เมื่อมีการยื่นขอเรียกรองสองขอหรือมากกวานั้นโดยแยกกันตอการอนุญาโตตุลาการ
ภายใตขอ 32 (ขอเรียกรองโดยผูลงทุนของรัฐสมาชิก) และขอเรียกรองเหลานั้นมีประเด็น
ปญหาในขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่เหมือนกันและเกิดขึ้นจากเหตุการณหรือสภาวการณท่ี
เหมือนหรือคลายคลึงกัน คูพิพาทที่เกี่ยวของทั้งหมดอาจตกลงที่จะรวมขอเรียกรองเหลานั้น
โดยรูปแบบใดที่เห็นวาเหมาะสมก็ได

ขอ 38 รายงานของผูเ ชีย่ วชาญ

โดยไมกระทบตอการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานอื่นตามที่กฏวาดวยอนุญาโตตุลาการที่
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ใชบงั คับอนุญาตเมือ่ มีการรองขอจากคูพ พิ าท องคคณะอาจแตงตัง้ ใหผเู ชีย่ วชาญหนึง่ คนหรือ
มากกวานัน้ จัดทํารายงานตอองคคณะเปนลายลักษณอกั ษรเพือ่ นําเสนอประเด็นขอเท็จจริงที่
เกีย่ วของกับสิง่ แวดลอม สาธารณสุข ความปลอดภัย หรือเรือ่ งทางวิทยาศาสตรอนื่ ๆ ทีค่ พู พิ าท
ฝายหนึง่ ยกขึน้ ในกระบวนการพิจารณา โดยใหเปนไปตามขอตกลงและเงือ่ นไขทีค่ พู พิ าทอาจ
ตกลงกัน

ขอ 39 ความโปรงใสของกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

1. ขาดและคําตัดสินทั้งหมดที่จัดทําขึ้นโดยองคคณะ
2. คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดที่มีเจตนาจะใชขอมูลที่กําหนดใหเปนขอมูลที่เปนความลับ
ในการพิจารณาความ จะตองแจงองคคณะถึงเรื่องดังกลาว องคคณะจะตองจัดการอยาง
เหมาะสมเพื่อคุมครองขอมูลจากการถูกเปดเผย
3. ขอมูลใดซึ่งกําหนดเปนการเฉพาะวาเปนความลับ ที่ไดยื่นตอองคคณะหรือ
ตอคูพิพาทจะตองไดรบั การคุมครองจากการถูกเปดเผย
4. คูพิพาทอาจเปดเผยขอมูลที่เปนความลับนั้นใหบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ทีต่ นพิจารณาเห็นวาจําเปนสําหรับการเตรียมการ
ในคดีของตน แตจะตองกําหนดวาขอมูลที่เปนความลับนั้นจะตองไดรับการคุมครอง
5. องคคณะจะตองไมกาํ หนดใหรฐั สมาชิกจัดเตรียมหรืออนุญาตการเขาถึงขอมูล ซึง่ การ
เปดเผยจะเปนการขัดตอการบังคับใชกฎหมาย หรือขัดตอกฎหมายของรัฐสมาชิกทีใ่ ชคมุ ครอง
ความลับของคณะรัฐมนตรี ความลับสวนบุคคล หรือธุรกิจการเงินและบัญชีรายบุคคลของ
ลูกคาสถาบันการเงิน หรือสิ่งซึ่งตนเห็นวาขัดตอความมั่นคงที่มีความสําคัญยิ่งของตน
6. รัฐสมาชิกที่มิใชผูพิพาทจะตองมีสิทธิที่จะไดรับสําเนาหนังสือแจงการอนุญา
โตตุลาการจากรัฐสมาชิกผูพิพาทดวยคาใชจายของตนเอง ไมชากวา 30 วันหลังจากวันที่
เอกสารนัน้ ไดถกู สงไปยังรัฐสมาชิกผูพ พิ าท รัฐสมาชิกผูพ พิ าทจะตองแจงรัฐสมาชิกอืน่ ทัง้ หมด
เกี่ยวกับการไดรบั การแจงการอนุญาโตตุลาการภายใน 30 วันจากนั้น

ขอ 40 กฎหมายทีใ่ ชบงั คับ

1. ภายใตบังคับของวรรค 2 และ 3 เมื่อมีการยื่นขอเรียกรองภายใตขอ 34 (การยื่นขอ
เรียกรอง) องคคณะจะตองตัดสินประเด็นในขอพิพาทตามความตกลงนี้ ความตกลงอื่นใดที่

ใชบงั คับระหวางรัฐสมาชิก และกฏเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศทีใ่ ชบงั คับ และในกรณี
ที่สามารถนํามาใชได กฎหมายภายในใดที่เกี่ยวของของรัฐสมาชิกผูพิพาท
2. โดยตนเองหรือโดยการรองขอจากคูพ พิ าทฝายหนึง่ องคคณะจะตองรองขอใหมกี าร
ตีความรวมกันซึง่ บทบัญญัตใิ ดๆ ของความตกลงนีท้ เี่ ปนประเด็นในขอพิพาท รัฐสมาชิกจะตอง
ยื่นคําตัดสินรวมกันเปนลายลักษณอักษรแสดงถึงการตีความของตน ตอองคคณะภายใน 60
วัน นับแตมีการสงคํารองขอ โดยไมกระทบถึงความในวรรค 3 หากรัฐสมาชิกไมสามารถมีคํา
ตัดสินดังกลาวไดภายใน 60 วัน การตีความใดๆ ที่ยื่นไปแลวโดยรัฐสมาชิก จะตองถูกสงตอ
ไปยังคูพิพาทและองคคณะ ซึ่งจะตองตัดสินประเด็นดังกลาวดวยตนเอง
3. ใหคาํ ตัดสินรวมของรัฐสมาชิกที่แสดงถึงการตีความบทบัญญัติของความตกลงนี้ มี
ผลผูกพันองคคณะ และคําตัดสินหรือคําชี้ขาดใดๆ ซึ่งออกโดยองคคณะตองสอดคลองกับ
คําตัดสินรวมนั้น

ขอ 41 คําชีข้ าด

1. คูพพิ าทอาจตกลงยุตขิ อพิพาท ณ เวลาใดก็ได กอนทีอ่ งคคณะจะมีคาํ ชีข้ าดสุดทาย
2. คูพพิ าทอาจตกลงยุตขิ อพิพาท ณ เวลาใดก็ได กอนทีอ่ งคคณะจะมีคาํ ชีข้ าดสุดทาย
เมือ่ องคคณะไดออกคําชีข้ าดสุดทายตอคูพ พิ าทฝายหนึง่ ฝายใด องคคณะอาจจะออกคําชีข้ าด
แยกกันหรือรวมกัน เฉพาะ
(เอ) คาเสียหายที่เปนเงินและดอกเบี้ยใดๆ ที่พึงเกิดขึ้น และ
(บี) การชดใชคนื ทรัพยสนิ ซึง่ ในกรณีนคี้ าํ ชีข้ าดจะตองกําหนดใหรฐั สมาชิกผูพ พิ าทอาจ
ชําระคาเสียหายที่เปนเงินและดอกเบี้ยใดๆ ที่พึงเกิดขึ้นแทนการชดใชคืนไดองคคณะอาจจะ
ออกคําชีข้ าดในสวนของคาใชจา ยและคาทนายความ ตามความตกลงนีแ้ ละกฎวาดวยอนุญา
โตตุลาการที่ใชบังคับ
4. องคคณะจะตองไมออกคําชี้ขาดใหมีการชดใชคาเสียหายในเชิงลงโทษ
5. คําชี้ขาดขององคคณะจะตองไมมีผลผูกพัน เวนแตระหวางคูพิพาทและในสวนที่
เกี่ยวกับกรณีนี้โดยเฉพาะ
6. ภายใตบงั คับของวรรค 7 และกระบวนการทบทวนทีใ่ ชบงั คับสําหรับการออกคําชีข้ าด
ชั่วคราวที่ใชบังคับ คูพพิ าทจะตองกระทําและปฏิบัติตามคําชี้ขาดโดยไมลาชา15
7. คูพิพาทมิอาจขอใหบังคับตามคําชี้ขาดสุดทายไดจนกวา :
(เอ) ในกรณีที่เปนการออกคําชี้ขาดสุดทายภายใตอนุสัญญาอิกสิด

15 รัฐสมาชิกเขาใจรวมกันวาอาจมีขั้นตอนทางกฎหมายภายในและทางปกครองที่ตองปฏิบัติกอนที่จะปฏิบัติตามคําชี้ขาดได
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(หนึ่ง) เวลาผานพนไป 120 วัน นับจากวันที่มีการออกคําชี้ขาด และไมมีคูพิพาทฝาย
ใดรองขอใหมกี ารทบทวน หรือขอใหคําชี้ขาดตกเปนโมฆะ หรือ
(สอง) กระบวนการพิจารณาทบทวนหรือการขอใหคาํ ชี้ขาดตกเปนโมฆะไดเสร็จสิ้นลง
(บี) ในกรณีที่เปนการออกคําชี้ขาดสุดทายภายใตกฎการอํานวยเพิ่มเติมของอิกสิด
กฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการของอังสิทรัล หรือกฎอื่นใดที่ไดเลือกใชตามขอ 33(1)(อี)
(หนึ่ง) เวลาผานพนไป 90 วัน นับจากวันที่มีการออกคําชี้ขาด และไมมีคูพิพาทฝายใด
เริ่มตนกระบวนการพิจารณา เพื่อทบทวน เพิกถอนหรือทําใหคาํ ชี้ขาดตกเปนโมฆะ หรือ
(สอง) ศาลไดยกคํารองหรือไดรับคํารองขอใหทบทวน เพิกถอน หรือทําใหคําชี้ขาด
ตกเปนโมฆะ และไมมกี ารอุทธรณตอไปอีก
8. ขอเรียกรองทีย่ นื่ ตอการอนุญาโตตุลาการภายใตสว นนีจ้ ะตองถือวาเกิดขึน้ จากความ
สัมพันธหรือธุรกรรมทางพาณิชย ตามความมุงประสงคของขอ 1 ของอนุสัญญานิวยอรก
9. รัฐสมาชิกแตละฝายจะตองจัดใหมีการบังคับตามคําชี้ขาดในดินแดนของตน

สวนซี
ขอ 42 การจัดการดานสถาบัน

1. ใหคณะมนตรีเอไอเอ ที่จัดตั้งโดยเออีเอ็ม ภายใตความตกลงเอไอเอรับผิดชอบใน
การปฏิบัตติ ามความตกลงนี้
2. ใหคณะกรรมการประสานงานดานการลงทุนอาเซียน (“ซีซีไอ”) ซึ่งกอตั้งโดย
คณะมนตรีเอไอเอ และประกอบดวยเจาหนาที่อาวุโสที่รับผิดชอบดานการลงทุนและเจาหนา
ที่อาวุโสอื่นจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ จะตองใหความชวยเหลือคณะมนตรีเอไอเอ ในการ
ปฏิบัติตามหนาที่ใหซีซีไอรายงานตอคณะมนตรีเอไอเอผานที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสดาน
เศรษฐกิจอาเซียน (“ซีออม”) ใหสาํ นักเลขาธิการอาเซียนปนฝายเลขานุการสําหรับคณะมนตรี
เอไอเอและซีซีไอ
3. ใหหนาที่ของคณะมนตรีเอไอเอมีดังนี้
(เอ) วางแนวทางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่
เกี่ยวกับการสงเสริม การอํานวยความสะดวก การคุมครอง และการเปดเสรี
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(บี) ดูแล ประสานงาน และทบทวนการปฏิบัติตามความตกลงนี้
(ซี) แจงใหเออีเอ็มทราบถึงสถานะลาสุดเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดําเนินการตาม
ความตกลงนี้
(ดี) พิจารณาและเสนอแนะการแกไขเพิ่มเติมใดๆ ของความตกลงนี้ตอเออีเอ็ม
(อี) อํานวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงและการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากความ
ตกลงนี้
(เอฟ) กํากับดูแลและประสานการทํางานของซีซีไอ
(จี) ออกคําตัดสินที่จําเปนใดๆ และ
(เอช) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่เออีเอ็มอาจตกลงกัน

ขอ 43 การปรึกษาหารือโดยรัฐสมาชิก

รัฐสมาชิกตกลงที่จะปรึกษาหารือกันและกันเมื่อมีการรองขอจากรัฐสมาชิกใดๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ครอบคลุมโดยความตกลงนี้ หรือที่กระทบตอการปฏิบัติตาม
ความตกลงนี้

ขอ 44 ความสัมพันธกบั ความตกลงอืน่ ๆ

ไมมสี งิ่ ใดในความตกลงนีท้ จี่ ะทําใหสทิ ธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกทีม่ อี ยูภ ายใตความ
ตกลงระหวางประเทศอืน่ ๆ ที่ตนเปนภาคีอยูถูกริดรอนไป

ขอ 45 ภาคผนวก ตาราง และตราสารทีจ่ ะตกลงกัน
ในอนาคต

ความตกลงนีใ้ หรวมถึงภาคผนวก ตาราง และสาระในนัน้ ซึง่ ใหถอื เปนสวนประกอบของ
ความตกลงนี้ และตราสารทางกฎหมายในอนาคตทัง้ หมดทีจ่ ะตกลงกันตามความตกลงนี้

ขอ 46 การแกไขเพิม่ เติม

บทบัญ ญัติข องความตกลงนี้อ าจถู ก ปรับเปลี่ย นโดยการแก ไ ขเพิ่ม เติม ที่ไ ด ต กลง
รวมกันเปนลายลักษณอกั ษรโดยรัฐสมาชิก
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ขอ 47 ขอ ตกลงเฉพาะกาลเกีย่ วกับความตกลงอาเซียนไอจี
เอ และ ความตกลงเอไอเอ

1. เมื่อความตกลงนี้มีผลใชบงั คับ ใหความตกลงอาเซียนไอจีเอ และความตกลงเอไอ
เอถูกยกเลิกไป
2. โดยไมคาํ นึงถึงการยกเลิกของความตกลงเอไอเอ ใหรายการการยกเวนชัว่ คราวและ
รายการออนไหวของความตกลงเอไอเอ ใชกับบทบัญญัติวาดวยการเปดเสรีของความตกลง
เอซีไอเอโดยอนุโลม จนกระทั่งถึงเวลาที่รายการขอสงวนของเอซีไอเอมีผลใชบังคับ
3. ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนทีต่ กอยูภ ายในขอบเขตของความตกลงนีแ้ ละภายใตความ
ตกลงอาเซียนไอจีเอดวยเชนกัน หรือภายในขอบเขตของความตกลงนีแ้ ละความตกลงเอไอเอ
ผูลงทุนของการลงทุนเหลานี้อาจเลือกที่จะใชบังคับบทบัญญัติของความตกลงนี้ หรือความ
ตกลงอาเซียนไอจีเอ หรือ ความตกลงเอไอเอ แลวแตกรณี แตตองนํามาใชทั้งฉบับ เปนระยะ
เวลา 3 ปหลังจากวันที่ความตกลงอาเซียนไอจีเอและเอไอเอถูกยกเลิกไป

ขอ 48 การมีผลใชบงั คับ

1. ใหความตกลงนี้มีผลใชบังคับหลังจากรัฐสมาชิกทั้งหมดไดแจง หรือหากจําเปน ยื่น
สัตยาบันสารใหแกเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะตองไมใชเวลาเกินกวา 180 วันหลังจากการลง
นามความตกลงนี้
2. เลขาธิการอาเซียนจะตองแจงรัฐสมาชิกทัง้ หมดโดยพลันถึงการแจงหรือยืน่ สัตยาบัน
สารที่อางถึงในวรรค 1

ขอ 49 ผูเ ก็บรักษา

ใหความตกลงนี้เก็บรักษาไวกับเลขาธิการอาเซียน ผูซึ่งจะตองจัดทําสําเนาที่รับรอง
แลวใหแกรฐั สมาชิกแตละประเทศโดยพลันเพือ่ เปนพยานแกการนี้ ผูล งนามขางทายนีซ้ งึ่ ไดรบั
มอบอํานาจโดยถูกตองจากรัฐบาลของตนไดลงนามความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนนี้
ทําขึ้น ณ (เมือง) (ประเทศ) เมื่อ (วัน) ของ (เดือน) ในปค.ศ. สองพันแปด เปนตนฉบับ
ฉบับเดียว เปนภาษาอังกฤษ
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สําหรับรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลมาเลเซีย
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลสหภาพพมา
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐฟลปิ ปนส
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลราชอาณาจักรไทย
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
สําหรับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ชื่อ)
(ตําแหนง)
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ภาคผนวก 1

การใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอกั ษร
เมือ่ กฎหมายภายใน ขอบังคับ และนโยบายแหงชาติของรัฐสมาชิกกําหนดใหการลงทุน
ที่ครอบคลุมถึง ตองไดรับความเห็นชอบที่เปนการเฉพาะเปนลายลักษณอักษร รัฐสมาชิก
จะตอง
(เอ) แจงรัฐสมาชิกอื่นทั้งหมด ผานทางสํานักเลขาธิการอาเซียนใหทราบรายละเอียด
ในการติดตอหนวยงานของตน ที่มีอํานาจใหความเห็นชอบดังกลาว
(บี) ในกรณีที่คําขอไมสมบูรณ ใหระบุและแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูย่ืนคําขอถึง
ขอมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่ตองการ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ไดรับคําขอดังกลาว
(ซี) แจงใหผูยื่นคําขอทราบเปนลายลักษณอักษรวา การลงทุนนั้นไดรับความเห็นชอบ
เปนการเฉพาะหรือไดรับการปฏิเสธ ภายใน 4 เดือน นับจากวันที่หนวยงานที่มอี ํานาจไดรับ
คําขอที่สมบูรณ และ
(ดี) ในกรณีที่คําขอถูกปฏิเสธ ใหแจงผูยื่นคําขอเปนลายลักษณอักษรถึงเหตุผล
สําหรับการปฏิเสธดังกลาว ผูยื่นคําขอจะตองมีโอกาสในการยื่นคําขอใหม ตามแตดุลยพินิจ
ของผูยื่นคํารอง

ทางตรงผานการโอนกรรมสิทธิ์อยางเปนทางการหรือการยึดทรัพยโดยเปดเผย และ
(บี) สถานการณท่สี อง คือ เมื่อการกระทําหนึ่งหรือการกระทําที่เกี่ยวของกันอยางตอ
เนื่ อ งโดยรั ฐ สมาชิ ก มี ผ ลเที ย บเท า กั บ การเวนคื น ทางตรงที่ ป ราศจากการโอนกรรมสิ ท ธิ
อยางเปนทางการหรือการยึดทรัพยโดยเปดเผย
3. การวินิจฉัยวาการกระทําหนึ่งหรือการกระทําหลายครั้งอยางตอเนื่องโดยรัฐสมาชิก
ในสถานการณขอเท็จจริงเฉพาะ กอใหเกิดการเวนคืนประเภทที่อางถึงในอนุวรรค 2(บี) หรือ
ไมตอ งพิจารณาจากการสอบถามบนพืน้ ฐานของขอเท็จจริงเปนรายกรณี โดยพิจารณาหลายๆ
ปจจัย รวมถึง :
(เอ) ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการกระทําของรัฐบาล ถึงแมขอเท็จจริงวาการกระทํา
หนึง่ หรือการกระทําหลายครัง้ อยางตอเนือ่ งของรัฐสมาชิกมีผลกระทบในดานลบตอมูลคาทาง
เศรษฐกิจของการลงทุน ปจจัยนี้เพียงอยางเดียวไมถือไดวาการเวนคืนดังกลาวเกิดขึ้น
(บี) การกระทําของรัฐบาลละเมิด ข อ ผู ก พัน ที่เ ป น ลายลัก ษณ อัก ษรของรัฐบาลที่
ไดใหไวกอ นหนาตอผูล งทุนไมวา จะโดยสัญญา ใบอนุญาต หรือเอกสารทางกฎหมายอืน่ หรือ
ไม และ
(ซี) ลักษณะของการกระทําของรัฐบาล รวมถึงวัตถุประสงคของการกระทํานั้น และ
การกระทํานั้นไดสัดสวนกับความมุงประสงคทางสาธารณะที่อางถึงในขอ 14(1) หรือไม
4. มาตรการทีไ่ มเลือกประติบตั ขิ องรัฐสมาชิกทีถ่ กู ออกแบบและใชเพือ่ วัตถุประสงคใน
การคุมครองสวัสดิการสาธารณะที่ชอบดวยกฎหมาย เชน สาธารณสุข ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม ไมถอื วาเปนการเวนคืนประเภทที่อางถึงในอนุวรรค 2(บี)

ภาคผนวก 2

การเวนคืนและการชดเชย
1. การกระทําหนึง่ หรือการกระทําทีเ่ กีย่ วของกันอยางตอเนือ่ งโดยรัฐสมาชิกไมสามารถ
กอใหเกิดการเวนคืนได เวนแตการกระทํานั้นจะกระทบตอสิทธิในทรัพยสินซึ่งจับตองไดหรือ
จับตองไมได หรือผลประโยชนในทรัพยสินในการลงทุนที่ครอบคลุม
2. ขอ 14(1) กลาวถึงสถานการณสองแบบ
(เอ) สถานการณท่หี นึ่ง คือ เมื่อการลงทุนถูกทําใหเปนของรัฐ หรือมิเชนนั้นถูกเวนคืน
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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, Member States of the Association of South East
Asian Nations (hereinafter referred to as "ASEAN");

ASEAN
FRAMEWORK
AGREEMENT ON

SERVICES

RECOGNISING the Singapore Declaration of 1992 which provides that ASEAN
shall move towards a higher plane of economic cooperation to secure regional peace
and prosperity;
RECALLING that the Heads of Government, at the Fourth Summit held in Singapore on 27-28 January 1992 declared that an ASEAN Free Trade Area (AFTA) shall be
established in the region;
NOTING that the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic
Cooperation signed in Singapore on 28 January 1992 provides that ASEAN Member
States shall explore further measures on border and non-border areas of cooperation
to supplement and complement the liberalisation of trade;
RECOGNISING that intra-ASEAN economic cooperation will secure a liberal
trading framework for trade in services which would strengthen and enhance trade in
services among ASEAN Member States;
DESIRING to mobilise the private sector in the realisation of economic development of ASEAN Member States in order to improve the efficiency and competitiveness
of their service industry sector;
REITERATING their commitments to the rules and principles of the General
Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS") and noting that
Article V of GATS permits the liberalising of trade in services between or among the
parties to an economic integration agreement;
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AFFIRMING that ASEAN Member States shall extend to one another preference
in trade in services;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I : Objectives

The objectives of the Member States under the ASEAN Framework Agreement
on Services (hereinafter referred to as "this Framework Agreement") are:
(a) to enhance cooperation in services amongst Member States in order to
improve the efficiency and competitiveness, diversify production capacity and supply
and distribution of services of their service suppliers within and outside ASEAN;
(b) to eliminate substantially restrictions to trade in services amongst Member
States; and
(c) to liberalise trade in services by expanding the depth and scope of
liberalisation beyond those undertaken by Member States under the GATS with the
aim to realising a free trade area in services.

Article II : Areas of Cooperation

1 . All Member States shall participate in the cooperation arrangements under
this Framework Agreement. However, taking cognizance of paragraph 3 of Article I of
this Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation, two or more
Member States may proceed first if other Member States are not ready to implement
these arrangements.
2. Member States shall strengthen and enhance existing cooperation efforts in
service sectors and develop cooperation in sectors that are not covered by existing
cooperation arrangements, through inter alia:
(a) establishing or improving infrastructural facilities;
(b) joint production, marketing and purchasing arrangements;
(c) research and development; and
(d) exchange of information.
3. Member States shall identify sectors for cooperation and formulate Action
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Plans, Programmes and Understandings that shall provide details on the nature and
extent of cooperation.

Article III : Liberalisation

Pursuant to Article 1 (c), Member States shall liberalise trade in services in a
substantial number of sectors within a reasonable time-frame by:
(a) eliminating substantially all existing discriminatory measures and market
access limitations amongst Member States; and
(b) prohibiting new or more discriminatory measures and market access
limitations.

Article IV : Negotiation of Specific Commitments

1. Member States shall enter into negotiations on measures affecting trade
in specific service sectors. Such negotiations shall be directed towards achieving
commitments which are beyond those inscribed in each Member State's schedule
of specific commitments under the GATS and for which Member States shall accord
preferential treatment to one another on an MFN basis.
2. Each Member State shall set out in a schedule, the specific commitments it
shall undertake under paragraph 1 .
3. The provisions of this Framework Agreement shall not be so construed as to
prevent any Member State from conferring or according advantages to adjacent
countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of
services that are both locally produced and consumed.

Article V : Mutual Recognition

1 . Each Member State may recognise the education or experience obtained,
requirements met, or licenses or certifications granted in another Member State, for
the purpose of licensing or certification of service suppliers. Such recognition may be
based upon an agreement or arrangement with the Member State concerned or may
be accorded autonomously.
2. Nothing in paragraph 1 shall be so construed as to require any Member State
to accept or to enter into such mutual recognition agreements or arrangements.
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------------------------------------------------------------------------------------------------1. These agreements or arrangements are concluded for Member State only.
In the event a Member State wishes to join such agreements or arrangements, it
should be given equal opportunity to do at any time.

Article VI : Denial of Benefits

The benefits of this Framework Agreement shall be denied to a service supplier
who is a natural person of a non-Member State or a juridical person owned or
controlled by persons of a non-Member State constituted under the laws of a Member
State, but not engaged in substantive business operations in the territory of Member
State(s)

Article VII : Settlement of Disputes

1 . The Protocol on Dispute Settlement Mechanism for ASEAN shall generally
be referred to and applied with respect to any disputes arising from, or any differences
between Member States concerning the interpretation or application of, this Framework
Agreement or any arrangements arising therefrom.
2. A specific dispute settlement mechanism may be established for the purposes
of this Framework Agreement which shall form an integral part of this Framework
Agreement.

rights and obligations of the Member States under any existing agreements2 to which
they are parties.
2. Nothing in this Framework Agreement shall affect the rights of the Member
States to enter into other agreements not contrary to the principles, objectives and
terms of this Framework Agreement.
3. Upon the signing of this Framework Agreement, Member States shall
promptly notify the ASEAN Secretariat of any agreements pertaining to or affecting
trade in services to which that Member is a signatory.
-------------------------------------------------------------------------------------------------2. Existing Agreements are not affected as these have been notified in the MFN
Exemption List of the GATS.

Article X : Modification of Schedules of Specific
Commitments

Schedules of specific commitments and Understandings arising from subsequent
negotiations under this Framework Agreement and any other agreements or
arrangements, Action Plans and Programmes arising thereunder shall form an integral
part of this Framework Agreement.

1 . A Member State may modify or withdraw any commitment in its schedule
of specific commitments, at any time after three years from the date on which that
commitment entered into force provided:
(a) that it notifies other Member States and the ASEAN Secretariat of the intent
to modify or withdraw a commitment three months before the intended date of
implementation of the modification or withdrawal; and
(b) that it enters into negotiations with an affected Member State to agree to
necessary compensatory adjustment.
2. In achieving a compensatory adjustment, Member States shall ensure that the
general level of mutually advantageous commitment is not less favourable to trade than
that provided for in the schedules of specific commitments prior to such negotiations.
3. Compensatory adjustment shall be made on an MFN basis to all other
Member States.
4. The SEOM with the endorsement of the AEM may draw up additional
procedures to give effect to this Article.

Article IX : Other Agreements

Article XI : Institutional Arrangements

Article VIII : Supplementary Agreements or
Arrangements

1 . This Framework Agreement or any action taken under it shall not affect the
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Framework Agreement and further its objectives, including the Organisation of the
conduct of negotiations, review and supervision of the implementation of this
Framework Agreement.
2. The ASEAN Secretariat shall assist SEOM in carrying out its functions,
including providing the support for supervising, coordinating and reviewing the
implementation of this Framework Agreement.

Article XII : Amendments

The provisions of this Framework Agreement may be amended through the
consent of all the Member States and such amendments shall become effective upon
acceptance by all Member States.

Article XIII : Accession of New Members

New Members of ASEAN shall accede to this Framework Agreement on terms
and conditions agreed between them and signatories to this Framework Agreement.

Article XIV : Final Provision

1 . The terms and definitions and other provisions of the GATS shall be referred
to and applied to matters arising under this Framework Agreement for which no specific provision has been made under it.
2. This Framework Agreement shall be deposited with the Secretary-General of
ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.
3. This Framework Agreement shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification or acceptance by all signatory governments with the Secretary-General of ASEAN.

ASEAN
AGREEMENT ON
THE MOVEMENT
OF NATURAL

PERSONS

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the ASEAN Framework Agreement on Services.
DONE at Bangkok, this 15th day of December 1995 in a single copy in the
English Language.
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The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the
Republic of Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Republic of
the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the
Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the
Association of South East Asian Nations (“ASEAN”), hereinafter collectively referred
to as “Member States” or singularly as “Member State”;
NOTING the mandate of the ASEAN Economic Community Blueprint adopted
at the 13th ASEAN Summit held on 20 November 2007 in Singapore that free flow of
skilled labour is one of the core elements of an ASEAN single market and production
base; which allows for managed mobility or facilitated entry for the movement of
natural persons engaged in trade in goods, trade in services and investment,
according to the prevailing regulations of the receiving country;
RECALLING the ASEAN Framework Agreement on Services (“AFAS”) signed
by ASEAN Economic Ministers (“AEM”) on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand
and its subsequent Implementing Protocols, which lays the foundation for elimination
of restrictions to trade in services amongst Member States in all modes of supply,
including mode 4 (Movement of Natural Persons);
DESIRING for an effective mechanism to further liberalise and facilitate
movement of natural persons towards free flow of skilled labour in ASEAN through
close cooperation among related ASEAN bodies in the areas, including and not limited
to trade in goods, trade in services, investment, immigration, and labour;
ALSO DESIRING to eliminate substantially all restrictions in the temporary
cross-border movement of natural persons involved in the provision of trade in goods,
trade in services and investment within the provisions of this Agreement;
HAVE AGREED as follows:
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Article 1 Objectives

The objectives of this Agreement are to:
(a) provide within the scope of this Agreement the rights and obligations
additional to those set out in the ASEAN Framework Agreement on Services and its
Implementing Protocols in relation to the movement of natural persons between
Member States;
(b) facilitate the movement of natural persons engaged in the conduct of trade:
in goods, trade in services and investment between Member States;
(c) establish streamlined and transparent procedures for applications for
immigration formalities for the temporary entry or temporary stay of natural persons
to whom this Agreement applies; and
(d) protect the integrity of Member States’ borders and protect the domestic
labour force and permanent employment in the territories of Member States.

Article 2 Scope

1. This Agreement shall apply to measures affecting the temporary entry or
temporary stay of natural persons of a Member State into the territory of another
Member State. Such natural persons may include:
(a) business visitors;
(b) intra-corporate transferees;
(c) contractual service suppliers;
(d) other categories as may be specified in the Schedules of Commitments for
the temporary entry and temporary stay of natural persons of the Member State.
2. This Agreement shall not apply to measures affecting natural persons
seeking access to the employment market of another Member State, nor shall it apply
to measures regarding citizenship, residence or employment on a permanent basis.
3. Nothing contained in this Agreement shall prevent a Member State from
applying measures to regulate the entry into, or temporary stay, of natural persons of
the other Member State in its territory, including those measures necessary to protect
the integrity of its territory and to ensure the orderly movement of natural persons
across its borders, provided that such measures are not applied in a manner so as to
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nullify or impair the benefits accruing to the other Member State under the terms of a
specific commitment.
4. The sole fact of requiring natural persons to meet visa requirements prior to
entry into the territory of a Member State shall not be regarded as nullifying or
impairing benefits under this Agreement.

Article 3 Definitions

For the purposes of this Agreement, the following definitions shall apply:
(a) Business Visitor means a natural person seeking to enter or stay in the
territory of another Member State temporarily, whose remuneration and financial support
for the duration of the visit is derived from outside of that other Member State;
(i) as a representative of a goods seller/service supplier, for the purpose of
negotiating the sale of goods or supply of services or entering into agreements to sell
goods or supply services for that goods seller/service supplier, where such negotiations
do not involve direct sale of goods or supply of services to the general public;
(ii) as an employee of a juridical person as defined in subparagraphs e(i), e(ii) and
e(iii) of this Article only for the purpose of establishing an investment or setting up
a commercial presence, for the juridical person in the territory of another Member State;
(iii) for the purpose of participating in business negotiations or meetings; or
(iv) for the purpose of establishing an investment or setting up a commercial
presence in the territory of another Member State;
(b) Contractual Service Supplier means a natural person who is an employee of
a juridical person established in the territory of a Member State which has no
commercial presence in the territory of the other Member State where the services will
be provided, who:
(i) enters the territory of that other Member State temporarily in order to
supply a service pursuant to a contract(s) 1 between his/her employer and service
consumer(s) in the territory of the other Member State;
(ii) is either an executive, manager, or specialist as defined in subparagraph
1 In the case of Indonesia and Thailand, the service consumer(s) have to be juridical person(s).

250

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

e(i), e(ii) and e(iii) of this Article, who receives remuneration from his/her employer;
(iii) must possess the appropriate educational and professional qualifications
relevant to the service to be provided; and
(iv) as may be applicable, has been an employee of the juridical person for a
period as may be specified in the Schedule of Commitments;
(c) Granting Member State means a Member State who receives an application
for temporary entry or temporary stay from a natural person of another Member State
who is covered by Article 2 (Scope);
(d) Immigration Formality means a visa, permit, pass or other documents or
electronic authority granting a natural person of one Member State the right to
temporarily enter, stay, work, or to establish commercial presence in the territory of
the granting Member State;
(e) Intra–Corporate Transferee (ICT) means a natural person who is an
employee of a juridical person established in the territory of a Member State, who
is transferred temporarily for the supply of a service through commercial presence
(either through a representative office, branch, subsidiary or affiliate) in the territory
of another Member State, and who has been an employee of the juridical person for a
period as may be specified in the Schedule of Commitments , and who is:
(i) an Executive: a natural person within the organisation who primarily directs
the management of the organisation and exercises wide latitude in decision making
and receives only general supervision or direction from higher level executives, the
board of directors, or stockholders of the business; an executive would not directly
perform tasks related to the actual provision of the service or services of the
organisation;
(ii) a Manager: a natural person within the organisation who primarily directs
the organisation/department/subdivision and exercises supervisory and control
functions over other supervisory, managerial or professional staff; does not include
first line supervisors unless employees supervised are professionals; does not include
employees who primarily perform tasks necessary for the provision of the service; or
(iii) a Specialist: a natural person within the organisation who possesses
knowledge at an advanced level of expertise essential to the establishment/provision
of the service and/or possesses proprietary knowledge of the organisation’s service,
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research equipment, techniques or management; may include, but is not limited to,
members of a licensed profession;
(f) Natural Person means a natural person who is a national of a Member
State2, in accordance with its laws, regulations and national policies; and
(g) Temporary Entry or Temporary Stay means entry into or stay by a natural
person covered by this Agreement, without the intent to establish permanent
residence.

Article 4 Grant of Temporary Entry or
Temporary Stay

1. Each Member State shall, in accordance with that Member State’s Schedule
of Commitments in ANNEX 1, grant temporary entry or temporary stay in accordance
with this Agreement to natural persons of another Member State provided those
natural persons:
(a) follow prescribed application procedures for the immigration formality
sought; and
(b) meet all relevant eligibility requirements for temporary entry or temporary
stay of the granting Member State.
2. Any fees imposed in respect of the processing of an immigration formality
shall be reasonable and in accordance with domestic law.
3. A Member State may deny temporary entry or temporary stay to natural
persons of another Member State who do not comply with paragraphs 1(a) and 1(b)
of this Article.

Article 5 Processing of Applications

1. Where an application for an immigration formality is required by a Member
State, that Member State shall promptly process complete applications for immigration
formalities or extensions received from natural persons of another Member State
covered by Article 2 (Scope).
2 In the case of Brunei Darussalam, Natural Persons also refer to those who have the rights of permanent residence in

its country in accordance with its laws and regulations.
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2. Each Member State shall, upon request and within a reasonable period after
receiving a complete application for an immigration formality from a natural person of
another Member State covered by Article 2 (Scope), notify the applicant of:
(a) the receipt of the application;
(b) the status of the application; and
(c) the decision concerning the application including, if approved, the period of
stay and other conditions.
3. In the case of an incomplete application, at the request of the applicant,
the Member State shall notify the applicant of all the additional information that is
required to complete the application and provide the applicant with the opportunity
to remedy deficiencies in his/her application.

Article 6 Schedules of Commitments for the
Temporary Entry and Temporary Stay of Natural
Persons

1. Each Member State shall set out in ANNEX 1 a schedule containing its
commitments for the temporary entry or temporary stay in its territory of natural
persons of other Member States covered in Article 2 (Scope). These Schedules shall
specify the: general conditions and limitations governing those commitments,
including the length of stay, for each category of natural persons included in each
Member State’s Schedule of Commitments.
2. Upon entry into force of this Agreement, the Schedules of Commitments as
referred to in paragraph 1 of this Article shall supersede commitments made under the
AFAS in relation to mode 4 (Movement of Natural Persons).

Article 7 Further Liberalisation

1. Member States shall enter into discussion to review the Schedules of
Commitments under this Agreement with a view to achieving further liberalisation on
the movement of natural persons. The initial discussion to review the Schedules of
Commitments shall take place one year from entry into force of the Agreement.
Subsequent discussions shall take place at intervals to be agreed by Member States.
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2. The revisions of the Schedules of Commitments as a result of the
discussions referred to in paragraph 1 of this Article shall be incorporated into this
Agreement, subject to paragraphs 2, 3, 4 and 5 of Article 15 (Revisions, Modifications
and Amendments).

Article 8 Transparency

Each Member State shall:
(a) publish or otherwise make publicly available explanatory material on all
relevant immigration formalities which pertain to or affect the operation of this
Agreement;
(b) maintain or establish contact points or other mechanisms to respond to
inquiries from interested persons regarding regulations affecting the temporary entry
or temporary stay of natural persons;
(c) to the extent possible, allow reasonable time between publication of new
regulations affecting the temporary entry or temporary stay of natural persons and
their effective date. Such publication may be made electronically available;
(d) no later than six month after entry into force of this Agreement publish,
such as on its immigration website, or otherwise make publicly available in its own
territory and to persons in the territory of the other Member States, the general
requirements for temporary entry or temporary stay under this Agreement, including
explanatory material and relevant forms and documents that will enable natural
persons of other Member States to become acquainted with those requirements; and
(e) upon modifying or amending any immigration measure that affects the
temporary entry or temporary stay of natural persons, ensure that the information
published or otherwise made available pursuant to subparagraph (d) of this Article is
updated as soon as possible within 90 days.

Article 9 General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner
which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between
countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on the movement of

natural persons, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption
or enforcement by any Member State of measures:
(a) necessary to protect public morals or to maintain public order; 3
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not
inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:
(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the
effects of a default on services contracts;
(ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing
and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual
records and accounts;
(iii) safety.

Article 10 Security Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) to require any Member State to furnish any information, the disclosure of
which it considers contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent any Member State from taking any action which it considers
necessary for the protection of its essential security interests:
(i) relating to the supply of services as carried out directly or indirectly for the
purpose of provisioning a military establishment;
(ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which
they are derived;
(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
(c) to prevent any Member State from taking any action in pursuance of its
obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international
peace and security.
2. The AEM shall be informed to the fullest extent possible of measures taken
under paragraphs 1(b) and 1(c) of this Article and of their termination.
3 The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of

the fundamental interests of society.
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Article 11 Dispute Settlement

1. Member States shall endeavour to settle any differences arising out of the
implementation of this Agreement through consultations.
2. A Member State shall not recourse to the ASEAN Protocol on Enhanced
Dispute Settlement Mechanism, signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR
and amendments thereto, regarding a refusal to grant temporary entry or temporary
stay under this Agreement unless:
(a) the matter involves a pattern of practice on the part of the granting Member
State; and
(b) the natural persons affected have exhausted all available domestic remedies
regarding this particular matter.

Article 12 Relation with ASEAN Comprehensive
Investment Agreement

1. This Agreement does not apply to measures adopted or maintained by each
Member State to the extent that they are covered by the ASEAN Comprehensive
Investment Agreement (“ACIA”).
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement shall apply,
mutatis mutandis, to measures adopted or maintained under Article 22 of the ACIA
(Entry, Temporary Stay and Work of Investors and Key Personnel) affecting the
movement of natural persons of a Member State in the territory of any one of the other
Member States.
3. For greater certainty, Section B (Investment Dispute Between an Investor and
a Member State) of the ACIA shall not apply to this Agreement.

Article 13 Recognition

1. A Member State, by agreement or arrangement with another Member State,
may recognise the education or experience obtained, requirements met, licenses or
certifications granted in the other Member State for the purposes of the fulfilment,
in whole or in part, of its standards or criteria for authorisation, licensing and
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certification of service suppliers of the other Member State and subject to the
requirements of paragraph 3 of this Article.
2. Where a Member State recognises, by agreement or arrangement with a
non-Member State or unilaterally whether in favour of another Member State or a
non-Member State, the education or experience obtained, requirements met, licenses
or certifications granted in the other Member State or non-Member State, the Member
State shall afford adequate opportunity for any other Member State to demonstrate
that education, experience, licenses, or certifications obtained or requirements met in
the territory of that Member State should be recognised.
3. A Member State shall not accord recognition in a manner which would
constitute a means of discrimination against another Member State in the application
of its standards or criteria for the authorisation, licensing or certification of service
suppliers, or a disguised restriction on trade in services. Where appropriate,
recognition should be based on multilaterally agreed criteria.
4. Each Member State shall encourage competent bodies in its territory to enter
into cooperation, agreement or arrangement, multilaterally or bilaterally, on
recognition of professional:
(a) qualification requirements;
(b) qualification procedures; and
(c) licensing, certification or registration requirements and procedures.

Article 14 Institutional Mechanism

1. The AEM shall be responsible for the implementation of this Agreement.
2. The AEM shall coordinate and oversee the implementation of this Agreement
across Member States and across related ASEAN bodies.
3. The ASEAN Coordinating Committee on Services (“CCS”) and, for the
purposes of this Agreement, other relevant government officials shall assist the AEM
in implementing this Agreement.
4. In the fulfilment of its functions, the AEM may establish subsidiary bodies
and assign them to perform/undertake/accomplish certain tasks or delegate its
responsibilities to any subsidiary bodies.
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Article 15 Revisions, Modifications and
Amendments

1. Any Member State may request in writing a revision, modification, or
amendment of all or any part of this Agreement.
2. The provisions of this Agreement may only be revised, modified or amended
when mutually agreed upon in writing by the Governments of all Member States.
3. Any revision, modification, or amendment agreed to and in writing shall form
an integral part of this Agreement.
4. Such revision, modification, or amendment shall come into force on
such date as may be determined by all Member States.
5. Any revision, modification, or amendment shall not prejudice the rights and
obligations arising from or based on this Agreement prior or up to the date of such
revision, modification, or amendment.

Article 16 Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force after all Member States have notified or,
where necessary, deposited instruments of ratification with the Secretary-General of
ASEAN , which shall not take more than 180 days after the signing of this Agreement.
2. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States of
the notifications or deposit of each instrument of ratification referred to in paragraph
1 of this Article.

Article 17 Depositary

ความตกลง

ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย

บุคคลธรรมดา

ของอาเซียน

This Agreement shall be deposited with the ASEAN Secretary-General, who
shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their
respective Governments, have signed the ASEAN Agreement on Movement of Natural
Persons.
DONE at …………………., this …….. th day of ……………. 2012 in a
single copy in the English Language.
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รัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหพันธรัฐพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นชาติสมาชิกของ
สมาคมของรัฐแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “อาเซียน” จากนีต้ อ่ ไปให้เรียกรวมกันว่า “ประเทศ
สมาชิก” หรือ อย่างเอกเทศว่า “ประเทศสมาชิก”
รับทราบถึง บทบัญญัติของแผนการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งได้รับการเห็น
ชอบที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2007 (2550) ที่ประเทศ
สิงคโปร์ โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการเป็นตลาด
เดียวและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน ซึ่งจะท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายที่ควบคุมได้ หรือการ
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้า
บริการ และการลงทุน ที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่รองรับ
ระลึกถึง กรอบความตกลงด้านบริการของอาเซียน (อาฟาส) ที่ลงนามโดยรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 1995 (2538) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และพิธสี ารทีม่ ผี ลใช้บงั คับภายหลัง ซึง่ ได้วางรากฐานของการยกเลิกข้อจ�ำกัดของการค้าบริการ
ระหว่างประเทศสมาชิกในทุกประเภทของการให้บริการ รวมถึงประเภทที่ 4 (การเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา)
ปราถนา ที่จะก่อให้เกิดกลไกที่มีศกั ยภาพในการเปิดเสรี และอ�ำนวยความสะดวกการ
เคลือ่ นย้ายบุคคลธรรมดาเพิม่ มากขึน้ เพือ่ รองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื เสรีภายในอาเซียน
ผ่านความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องซึ่งรวมถึงและ
ไม่จ�ำกัดเฉพาะการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเข้าเมือง และแรงงาน
และปราถนา ทีจ่ ะยกเลิกข้อจ�ำกัดทัง้ หมดในการเคลือ่ นย้ายบุคคลธรรมดาข้ามชายแดน
ชั่วคราว ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ภายใต้
มาตรการของความตกลงนี้
ได้ตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของความตกลงนี้คือ
(เอ) ให้สิทธิ และ ข้อผูกพันภายใต้ความครอบคลุมของความตกลงนี้ เพิ่มเติมจากที่มี
อยู่ในกรอบ ความตกลงการค้าบริการอาเซียน และพิธีสารที่มีผลใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาระหว่างประเทศสมาชิก
(บี) อ�ำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก
(ซี) จัดตัง้ ขัน้ ตอนทีก่ ระชับ และโปร่งใสของการด�ำเนินการอนุญาตการเข้าเมืองส�ำหรับ
การเข้าเมืองชั่วคราวหรือการพ�ำนักชั่วคราวของบุคคลธรรมดาที่ความตกลงนี้มีผลเกี่ยวข้อง
และ
(ดี) คุ้มครอง บูรณภาพของเขตชายแดน แรงงานท้องถิ่น และการจ้างงานถาวรใน
เขตแดนของประเทศสมาชิก

ข้อ 2 ความครอบคลุม

1. ความตกลงนี้จะมีผลต่อมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าเมืองชั่วคราว หรือการ
พ�ำนักชั่วคราวของบุคคลธรรมดาจากประเทศสมาชิกหนึ่งเข้าไปยังเขตแดนของอีกประเทศ
สมาชิกหนึ่ง บุคคลธรรมดาดังกล่าวอาจรวมถึง
(เอ) ผู้เยี่ยมเยือนทางด้านธุรกิจ
(บี) ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือ
(ซี) ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาจ้าง
(ดี) ประเภทอื่นๆ ที่อาจระบุในตารางข้อผูกพันส�ำหรับการเข้าเมืองชั่วคราว หรือการ
พ�ำนักชั่วคราวของบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิก
2. ความตกลงนี้จะไม่มผี ลต่อมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลธรรมดาที่ต้องการเข้า
มาในตลาดแรงงานของอีกประเทศสมาชิกหรือ จะไม่มผี ลต่อมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็น
พลเมือง การพ�ำนักถาวร หรือการจ้างงานถาวร
3. ไม่มีอะไรที่ระบุภายใต้ความตกลงนี้ที่ห้ามให้ประเทศสมาชิกหนึ่งใช้มาตรการที่จะ
จ�ำกัดการเข้าหรือการพ�ำนักชัว่ คราวของบุคคลรรมดาจากประเทศสมาชิกอืน่ ๆ เข้าสูอ่ าณาเขต
รวมถึงมาตรการที่มีความจ�ำเป็นในการปกป้องบูรณภาพของอาณาเขต และเพื่อให้เกิดความ
แน่นอนต่อการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาข้ามชายแดนอย่างเป็นระเบียบ โดยมาตรการเหล่า
นัน้ จะต้องไม่ใช้บงั คับในวิธกี ารทีท่ �ำให้ประเทศสมาชิกอืน่ ไม่ได้รบั หรือเสียผลประโยชน์ทจี่ ะได้
รับภายใต้ตาราง ข้อผูกพัน
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4. การที่บุคคลธรรมดาจะต้องผ่านเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก่อนที่
จะเข้ามาในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึง่ จะไม่ถอื เป็นการท�ำให้ไม่ได้หรือเสียผลประโยชน์
ภายใต้ความตกลงนี้

ข้อ 3 คำ�นิยาม

เพื่อเป้าหมายของความตกลงนี้ ให้ใช้ค�ำนิยามดังต่อไปนี้
(เอ) ผู้เยี่ยมเยือนทางด้านธุรกิจ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ต้องการเข้ามาหรือพ�ำนักใน
อาณาเขตของประเทศสมาชิกอืน่ อย่างเป็นการชัว่ คราว โดยการสนับสนุนทางด้านการเงิน และ
ค่าตอบแทนระหว่างนี้จะได้มาจากนอกประเทศสมาชิกนั้น
(i) ในฐานะตัวแทนของผูค้ า้ สินค้า/ผูใ้ ห้บริการ เพือ่ เป้าหมายของการเจรจาการค้าสินค้า
หรือให้บริการ หรือเพื่อการท�ำความตกลงเพื่อขายสินค้า หรือการให้บริการส�ำหรับสินค้า หรือ
บริการนั้น โดยการเจรจาจะไม่เกี่ยวข้องกับการขายตรงของสินค้า หรือการให้บริการต่อ
สาธารณะ
(ii) ในฐานะผู้ถูกว่าจ้างของนิติบุคคลตามที่ได้นยิ ามใน อี(i) อี(ii) และ อี(iii) ของข้อนี้
เพือ่ วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ การลงทุน หรือการจัดตัง้ ธุรกิจ ส�ำหรับนิตบิ คุ คลใน อาณาเขต
ของประเทศสมาชิกอื่นเท่านั้น
(iii) เพื่อเป้าหมายของการมีส่วนร่วมในการเจรจาธุรกิจ หรือเพื่อการประชุม หรือ
(iv) เพื่อเป้าหมายของการจัดตั้งการลงทุน หรือการจัดตั้งธุรกิจ ส�ำหรับนิติบุคคลใน
อาณาเขตของประเทศสมาชิกอื่น
(บี) ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาจ้าง หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถูกว่าจ้างของ
นิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกหนึง่ ซึง่ ไม่มกี ารจัดตัง้ ธุรกิจในอาณาเขต
ของประเทศสมาชิกที่จะเข้าไปให้บริการ ผู้ซ่งึ
(i) เข้ามาในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อให้บริการตามที่ระบุ
ในสัญญาจ้างของผู้ว่าจ้าง และผู้รบั บริการ 1 ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกนั้น
(ii) เป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่ได้นิยามในภายใต้ อี(i) อี(ii) และ
อี (iii) ของข้อนี้ ซึ่งได้รบั ค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้าง
(iii) จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษา และคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับบริการที่จะเข้ามา
ให้บริการ และ
9 ในกรณีของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยผู้รับบริการจะต้องเป็นนิติบุคคล
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(iv) เป็นผูเ้ คยได้รบั การว่าจ้างโดยนิตบิ คุ คลนัน้ แล้วมาเป็นระยะเวลาตามทีอ่ าจระบุเอา
ไว้ในตารางข้อผูกพัน
(ซี) ประเทศสมาชิกที่ให้อนุญาต หมายถึง ประเทศสมาชิกที่ได้รับเรื่องขออนุญาตเพื่อ
เข้า หรือพ�ำนักชั่วคราวจากบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกที่ครอบคลุมโดยข้อ 2 (ความ
ครอบคลุม)
(ดี) พิธีการตรวจคนเข้าเมือง หมายถึง การตรวจลงตรา (วีซ่า) ใบอนุญาต ใบผ่าน หรือ
เอกสารอื่นหรือการให้อนุญาตผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้สิทธิ การเข้า หรือการพ�ำนัก
ชัว่ คราว หรือการจัดตัง้ ธุรกิจในอาณาเขตของประเทศผูใ้ ห้สทิ ธิแก่บคุ คลธรรมดาของอีกประเทศ
สมาชิกหนึ่ง
(อี) ผู้โอนระหว่างบริษัทในเครือ (ไอซีท)ี หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถูกว่าจ้างของ
นิติบุคคลที่จัดตั้งในอาณาเขตของประเทศสมาชิก ซึ่งโอนมาเป็นการชั่วคราวส�ำหรับการให้
บริการผ่านบริษัทที่จัดตั้ง (ทั้งส�ำนักงานผู้แทน สาขา บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ) ใน
อาณาเขตของอีกประเทศสมาชิกหนึง่ และต้องเป็นผูเ้ คยได้รบั การว่าจ้างโดยนิตบิ คุ คลนัน้ แล้ว
มาเป็นระยะเวลาตามที่อาจระบุเอาไว้ในตารางข้อผูกพัน และเป็นผู้ที่เป็น
(i) ผู้บริหาร : บุคคลธรรมดาภายในองค์กรซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการองค์กร
และมีส่วนร่วมสูงในการตัดสินใจ ซึ่งจะรับเฉพาะค�ำแนะน�ำทั่วไป และแนวทางจากผู้บริหารที่
มีระดับสูงกว่า คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นธุรกิจ โดยผู้บริหารจะไม่กระท�ำการอันใดที่
มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการให้บริการ หรือการบริการขององค์กร
(ii) ผู้จดั การ : บุคคลธรรมดาภายในองค์กรซึง่ มีหน้าทีห่ ลักในการบริหารจัดการองค์กร/
แผนก/ส่วนย่อย และให้ค�ำปรึกษา และควบคุมการท�ำงานเหนือเจ้าหน้าทีด่ า้ นการจัดการ หรือ
ระดับปฏิบัติการ โดยไม่รวมถึงผู้จัดการระดับขั้นต้น ยกเว้นกรณีที่ให้ค�ำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการ ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ท่มี ีหน้าที่หลักในการให้บริการ
(iii) เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษ : บุคคลธรรมดาภายในองค์กรที่มีความรู้ในระดับที่เป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ มีความส�ำคัญต่อการจัดตัง้ /การให้บริการ และ/หรือความรูอ้ นั เป็นกรรมสิทธิเกีย่ ว
กับการให้บริการขององค์กร อุปกรณ์การค้นคว้า ทักษะ หรือการจัดการซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่
จ�ำกัดเพียง สมาชิกของสายอาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(เอฟ) บุคคลธรรมดา หมายถึง บุคคลซึ่งถือสัญชาติของประเทศสมาชิก 2 ตามที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศนั้น และ
2 ในกรณีของประเทศบรูไน บุคคลธรรมดารวมถึง บุคคลที่ได้รับสิทธิการพ�ำนักถาวรในประเทศ ตามที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมาย

และข้อบังคับ

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

263

(จี) การเข้าสูป่ ระเทศเป็นการชัว่ คราว หรือการพ�ำนักเป็นการชัว่ คราว หมายถึง การเข้า
สู่ หรือพ�ำนักโดยบุคคลธรรมดาทีค่ รอบคลุมภายใต้ความตกลงนี้ โดยไม่ได้มเี จตนาทีจ่ ะพ�ำนัก
เป็นการถาวร

3.ในกรณีของการขออนุญาตที่มีเอกสาร หรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ประเทสมาชิกจะ
ต้องแจ้งให้ผ้ยู นื่ ค�ำขออนุญาตทราบถึงเอกสารอืน่ ๆ ทีจ่ �ำเป็นต่อการขออนุญาต และให้โอกาส
ผู้ขออนุญาตในการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม

ข้อ 4 การอนุญาตการเข้าสูป่ ระเทศ หรือการพำ�นักเป็น
การชัว่ คราว

ข้อ 6 ตารางข้อผูกพันสำ�หรับการอนุญาตการเข้าสูป่ ระเทศ
หรือการพำ�นักเป็นการชัว่ คราว

1. แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องอนุญาตการเข้าสู่ประเทศ หรือการพ�ำนักเป็นการ
ชั่วคราวให้แก่บุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกอื่นตามความตกลงการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาฉบับนี้ โดยให้สอดคล้องตามตารางข้อผูกพันของประเทศสมาชิกนั้นตามภาคผนวก
1 ในกรณีท่บี ุคคลธรรมดาเหล่านั้น
(เอ) ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตที่ได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับพิธีการที่ต้องการ
(บี) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการเข้าสู่ประเทศ หรือการ
พ�ำนักเป็นการชั่วคราว
2.ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับกระบวนการขออนุญาตจะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
กฎหมาย และข้อบังคับภายในประเทศ
3.ประเทศสมาชิกสามารถปฏิเสธการเข้าสู่ประเทศ หรือการพ�ำนักเป็นการชั่วคราวแก่
บุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกอื่นที่ไม่ปฏิบัติตาม 1 (เอ) และ 1 (บี) ของข้อนี้

ข้อ 5 ขัน้ ตอนการขออนุญาต

1. ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องขออนุญาตการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองโดยประเทศ
สมาชิก ประเทศสมาชิกนัน้ จะต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอนอย่างรวดเร็วในการอนุญาตหรือการ
ต่ออายุส�ำหรับบุคคลธรรมดาจากประเทศสมาชิกอื่นตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 2 (ความ
ครอบคลุม)
2. เมือ่ มีการขอ หลังจากเป็นเวลาอันสมควรหลังจากได้รบั เอกสารการยืน่ ค�ำขออนุญาต
ครบถ้วนจากบุคคลธรรมดาของประเทสมาชิกอื่นตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 2 (ความครอบคลุม)
แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งให้ผู้ย่นื ค�ำขอทราบถึง
(เอ) หลักฐานลงรับการยื่นค�ำขอ
(บี) สถานะของการขออนุญาต และ
(ซี) ผลของการขออนุญาตว่าได้รับการอนุญาตหรือไม่ ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือ
เงื่อนไขอื่นๆ
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1. แต่ละประเทศสมาชิกจะต้องแนบในภาคผนวก 1 ตารางระบุข้อผูกพันส�ำหรับการ
เข้าสู่ประเทศ หรือการพ�ำนักเป็นการชั่วคราวภายในอาณาเขตของประเทศสมาชิกอื่นตามที่
ระบุไว้ภายใต้ข้อ 2 (ความครอบคลุม) โดยจะต้องระบุเงื่อนไขทั่วไป และข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงระยะเวลาของการพ�ำนักของบุคคลธรรมดาในทุกสาขาตามที่ระบุในตารางข้อผูกพัน
2. เมื่อตารางข้อผูกพันภายใต้ความตกลงนี้ตามที่ระบุในข้อ 1 มีผลใช้บังคับ จะมีผล
เหนือข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (อาฟาส) ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการประเภทที่ 4 (การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา)

ข้อ 7 การเปิดเสรีเพิม่ เติม

1. ประเทศสมาชิกจะต้องท�ำการหารือเพื่อทบทวนตารางข้อผูกพันภายใต้ความตกลง
นี้ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น การหารือในชั้นต้นเพื่อ
ทบทวนตารางข้อผูกพันต้องเริ่มขึ้น 1 ปี หลังจากที่ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ และการหารือ
ต่อเนื่องหลังจากนั้นจะเป็นไปตามช่วงเวลาที่ประเทศสมาชิกตกลง
2. การทบทวนตารางข้อผูกพันอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการหารือที่กล่าวไว้ในย่อหน้า 1
ของข้อนี้จะต้องน�ำเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้ ตามเงื่อนไขของข้อ 2 3 4 และ
5 ของข้อ 15 (การทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข)

ข้อ 8 ความโปร่งใส

ประเทศสมาชิกจะต้อง
(เอ) ตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่เอกสารรายละเอียดของขัน้ ตอนการเข้าเมืองทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือมีผลกระทบต่อการด�ำเนินการของความตกลงนี้ต่อสาธารณะ
(บี) คงไว้หรือจัดตั้งจุดรับเรื่อง หรือกลไกอื่นๆ เพื่อตอบข้อสงสัยแก่ผู้ที่ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อการเข้าเมืองชั่วคราวหรือการพ�ำนักชั่วคราวของบุคคล
ธรรมดา
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(ซี) เท่าที่จะเป็นไปได้ ให้เวลาระหว่างการเผยแพร่ และการมีผลใช้บังคับของข้อบังคับ
ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าเมืองชั่วคราวหรือการพ�ำนักชั่วคราวของบุคคลธรรมดาอย่าง
เหมาะสม โดยสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ท
(ดี) ไม่เกินหกเดือนหลังจากความตกลงนีม้ ผี ลใช้บงั คับ จะต้องเผยแพร่ขอ้ ก�ำหนดทัว่ ไป
ส�ำหรับการเข้าเมืองชั่วคราวหรือการพ�ำนักชั่วคราวภายใต้ความตกลงนี้ รวมถึงรายละเอียด
แบบฟอร์ม หรือเอกสารของขั้นตอนการเข้าเมืองที่จะท�ำให้บคุ คลธรรมดาของประเทศสมาชิก
อืน่ มีความคุ้นเคยกับข้อก�ำหนดเหล่านัน้ ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซท์ของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรือภายในอาณาเขตของประเทศ และแก่บคุ คลในอาณาเขตของประเทศสมาชิกอื่น และ
(อี) ในการปรับปรุง หรือแก้ไขมาตรการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าเมือง ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อการเข้าเมืองชั่วคราวหรือการพ�ำนักชั่วคราวของบุคคลธรรมดา ต้องให้แน่ใจว่าข้อมูล
ดังกล่าวที่เผยแพร่ตามข้อ (ดี) ของข้อนี้ได้รบั การปรับให้ทันสมัยโดยเร็วที่สุดภายใน 90 วัน

ข้อ 9 ข้อยกเว้นทัว่ ไป

ขึ้นอยู่กับการก�ำหนดว่ามาตรการเหล่านั้นจะไม่ถูกใช้ในวิธีการตามอ�ำเภอใจ หรือการ
เลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่มเี หตุผลสนับสนุน ระหว่างประเทศ ในกรณีทเี่ งือ่ นไขทีค่ ล้ายกันมีผลเหนือกว่า
หรือข้อบังคับแอบแฝงของการเคลือ่ นย้ายบุคคลธรรมดา ไม่มอี ะไรในความตกลงนีจ้ ะสามารถ
ตีความห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกใดปรับใช้ หรือบังคับใช้มาตรการที่
(เอ) จ�ำเป็นเพื่อปกป้องศีลธรรมหรือเพื่อรักษาความเรียบร้อยของสาธารณะ 3
(บี) จ�ำเป็นเพื่อปกป้อง มนุษย์ สัตว์ หรือพืชหรือสุขภาพ
(ซี) จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับที่จะขัดกับข้อก�ำหนด
ของความตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
(i) การป้องกันการปฏิบัติที่หลอกลวง และฉ้อโกง หรือเกี่ยวพันกับผลกระทบของการ
ยกเลิกสัญญาบริการ
(ii) การปกป้องความลับของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลและการกระจายข้อมูล
ส่วนบุคคล และการปกป้องชั้นความลับของประวัติและข้อมูลส่วนบุคคล
(iii) ความปลอดภัย

ข้อ 10 ข้อยกเว้นด้านความมัน่ คง
3 มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสาธารณะจะสามารถน�ำมาใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เกิดการคุกคามอย่าง

1. ไม่มีอะไรในความตกลงนี้ที่จะตีความ :
(เอ) ให้ประเทศสมาชิกจัดหาข้อมูลใดๆ ซึง่ หากเปิดเผยจะพิจารณาได้วา่ ขัดกับท่าทีดา้ น
ความมั่นคงของประเทศนั้น หรือ
(บี) เพือ่ ห้ามประเทศสมาชิกใดจากการกระท�ำใดๆ ทีพ่ จิ ารณาแล้วเห็นว่าจ�ำเป็นต่อการ
ปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศนั้นที่
(i) เกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร
(ii) เกีย่ วข้องกับวัตถุแปรธาตุได้และหลอมละลายได้ หรือวัตถุซงึ่ ได้มาจากปฏิกริ ยิ านัน้ ๆ
หรือ
(iii) ที่ใช้ในช่วงเวลาสงคราม หรือช่วงเวลาฉุกเฉินของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ซี) เพื่อห้ามประเทศสมาชิกจากการกระท�ำตามข้อบังคับภายใต้กฎบัตรว่าด้วยการ
รักษาสันติภาพและความมัน่ คงของสหประชาชาติ (United Nations Charter for the maintenance
of international peace and security)
2.รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องได้รบั การแจ้งถึงมาตรการทีใ่ ช้ภายใต้ข้อ 1(บี) และ
1(ซี) ของข้อนี้ โดยละเอียดที่สุดรวมถึงการยกเลิกการใช้

ข้อ 11 การระงับข้อพิพาท

1. ประเทศสมาชิกจะต้องพยายามทีจ่ ะหาข้อยุตขิ องความแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ จากใช้บงั คับ
ความตกลงนี้ผ่านช่องทางการหารือ
2. ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ใช้พธิ สี ารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน (ASEAN
Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism) ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เพื่อการปฏิเสธการอนุญาตการให้เข้าประเทศ หรือการ
พ�ำนักเป็นการชั่วคราวภายใต้ความตกลงนี้ ยกเว้น
(เอ) เรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศสมาชิกที่ให้การอนุญาต และ
(บี) บุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบได้ใช้การเยียวยาภายในประเทศโดยถึงที่สุดแล้ว
ในการแก้ไขปัญหานี้

ข้อ 12 ความเกีย่ วข้องกับความตกลงว่าด้วยการลงทุน
อาเซียน

1. ความตกลงนีจ้ ะไม่มผี ลต่อมาตรการทีแ่ ต่ละประเทศสมาชิกใช้หรือคงไว้ตามขอบเขต
ที่ครอบคลุมโดยความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (อาเคีย)

แท้จริงและเพียงพอที่จะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ที่ส�ำคัญต่อสังคม
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2. ไม่ค�ำนึงถึงข้อ 1 ของข้อนี้ ความตกลงนี้จะปรับใช้เป็นการอนุโลมต่อมาตรการที่ใช้
หรือคงไว้ภายใต้ข้อ 22 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (การเข้าเมือง การพ�ำนักอยู่
เป็นการชั่วคราว และการท�ำงานของผู้ลงทุน และบุคลากรหลัก) ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อน
ย้ายบุคคลธรรมดาของประเทศสมาชิกในอาณาเขตของประเทศสมาชิกอื่น
3. เพื่อความชัดเจน ส่วนบี (การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและรัฐ) ของความ
ตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนจะไม่มผี ลต่อความตกลงนี้

ข้อ 13 การยอมรับ

1. ประเทศสมาชิกหนึง่ ซึง่ มีความตกลงหรือข้อตกลงกับประเทศสมาชิกอืน่ อาจยอมรับ
วุฒกิ ารศึกษาหรือประสบการณ์ทไี่ ด้รบั เกณฑ์ทกี่ �ำหนด ใบอนุญาตหรือใบรับรองจากประเทศ
สมาชิกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของการบรรลุเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน ด้านมาตรฐาน หรือ
เกณฑ์การอนุญาต การออกใบอนุญาตและใบรับรองของผู้ให้บริการของประเทศสมาชิกอื่น
และขึ้นอยู่กบั เกณฑ์ของข้อ 3 ของข้อนี้
2. ในกรณี ที่ ป ระเทศสมาชิ ก ยอมรั บ โดยความตกลงหรื อ ข้ อ ตกลงกั บ ประเทศที่
ไม่ใช่สมาชิก หรือโดยประเทศนั้นเองฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิก
อื่ น หรื อ ประเทศที่ ไ ม่ ใ ช่ ส มาชิ ก การศึ ก ษาหรื อ ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ เกณฑ์ ที่ ก�ำหนด
ใบอนุญาตหรือใบรับรองจากประเทศสมาชิกอื่น หรือประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก ประเทศสมาชิก
จะต้องให้โอกาสอย่างเพียงพอแก่ประเทศสมาชิกอื่นว่า การศึกษา ประสบการณ์ ใบอนุญาต
หรือ ใบรับ รองหรือ การผ่านเกณฑ์ภ ายในอาณาเขตประเทศของประเทสสมาชิกนั้นควร
ได้รับการยอมรับ
3. ประเทศสมาชิกไม่ควรให้การยอมรับโดยมีวิธีการที่ก่อให้เกิดช่องทางของการ
เลือกปฏิบัติต่อประเทศสมาชิกอื่นในขั้นตอนของการขออนุญาตส�ำหรับมาตรฐาน หรือเกณฑ์
การอนุ ญ าต การให้ อ นุ ญ าตหรื อ รั บ รองผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร หรื อ การจ�ำกั ด อย่ า งแอบแฝงของ
การให้บริการ และการยอมรับควรอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับระหว่างกันตาม
ความเหมาะสม
4. แต่ละประเทศสมาชิกควรสนับสนุนให้หน่วยงานทีเ่ หมาะสมในอาณาเขตของประเทศ
ในการสร้างความร่วมมือ ความตกลงหรือข้อตกลง ทั้งที่ร่วมกันหลายหน่วยงาน หรือระหว่าง
สองหน่วยงานในการยอมรับ
(เอ) คุณสมบัตวิ ิชาชีพ
(บี) กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ
(ซี) เงื่อนไข และขั้นตอนการอนุญาต การรับรอง หรือการขึ้นทะเบียน
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1. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบการมีผลใช้บงั คับของความ
ตกลงนี้
2. รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออีเอ็ม) จะเป็นผู้ประสาน และดูแลการใช้บังคับของ
ความตกลงนี้ ส�ำหรับทุกประเทสมาชิก และหน่วยงานของอาเซียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อเป้าหมายของความตกลงนี้ คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (ซี
ซีเอส) และ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้การสนับสนุนแก่รัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียน (เออีเอ็ม) ในการมีผลใช้บังคับของความตกลงนี้
4. เพื่อให้การด�ำเนินการตามหน้าที่เป็นไปอย่างเต็มที่ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (เออี
เอ็ม) อาจจัดตัง้ หน่วยงานย่อย และมอบหมายภารกิจบางส่วนให้ปฏิบตั กิ าร/ด�ำเนินการ/ท�ำให้
ส�ำเร็จ หรือกระจายความรับผิดชอบบางส่วนให้หน่วยงานย่อยด�ำนินการต่อไป

ข้อ 15 การทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข

1. ประเทศสมาชิกสามารถท�ำหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอทบทวน ปรับปรุง หรือ
แก้ไขความ ตกลงนี้ทั้งหมด หรือบางส่วน
2. ข้อก�ำหนดของความตกลงนี้จะสามารถได้รับการทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขเมื่อได้
รับการเห็นชอบอย่างเป็นทางการโดยมีหนังสือยืนยันจากรัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้งหมด
เท่านั้น
3. การทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ ที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเป็นทางการโดยมี
หนังสือรับรองยืนยันแล้ว จะประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้
4. การทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขเหล่านั้น จะมีผลใช้บังคับตามวันที่ประเทศสมาชิก
ทั้งหมดได้ ตกลงกัน
5. การทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ จะไม่มผี ลกระทบต่อสิทธิ และข้อผูกพันที่เกิด
ขึ้นจาก หรืออยู่บนพื้นฐานของความตกลงนี้ ก่อนที่ หรือ ณ วันที่การทบทวน ปรับปรุง หรือ
แก้ไขนั้นมีผลใช้บังคับ

ข้อ 16 การมีผลใช้บงั คับ

1. ความตกลงนี้จะมีผลใช้บงั คับหลังจากที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดได้แจ้ง หรือ หากมี
ความจ�ำเป็น ส่งเอกสารแจ้งการให้สัตยาบันต่อเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะต้องไม่เกิน 180 วัน
หลังจากวันที่ได้ลงนามในความตกลง
กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

269

2. เลขาธิการอาเซียนจะต้องท�ำการแจ้งประเทศสมาชิกทั้งหมดถึงหนังสือแจ้งหรือ
เอกสารแจ้งการให้สตั ยาบันที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 ของข้อนี้โดยเร็วที่สุด

ข้อ 17 การเก็บรักษา

ความตกลงนี้จะต้องเก็บรักษาไว้กับเลขาธิการอาเซียน โดยจะต้องท�ำการส�ำเนา และ
ส่งส�ำเนาที่ถูกต้องกลับไปให้แต่ละประเทศสมาชิกเพื่อเป็นพยานในการนี้ ผู้มีนามข้างใต้ ซึ่ง
ได้รับมอบอ�ำนาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลของตน ได้ลงนาม ความตกลงการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดาของอาเซียน
ลงนามที่			
ณ วันที่			
โดยท�ำเป็นฉบับเดียวเป็นภาษาอังกฤษ

ของเดือน
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The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the
Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of
Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of
Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of
South East Asian Nations (hereinafter collectively referred to as "ASEAN" or "Member
States" or singularly as "Member State");

agreements, the special or additional rules and procedures shall prevail.
3. The provisions of this Protocol are without prejudice to the rights of Member
States to seek recourse to other fora for the settlement of disputes involving other
Member States. A Member State involved in a dispute can resort to other fora at any
stage before a party has made a request to the Senior Economic Officials Meeting
("SEOM") to establish a panel pursuant to paragraph 1 Article 5 of this Protocol.

RECALLING the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic
Cooperation signed in Singapore on 28 January 1992, as amended by the Protocol
to Amend the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation
signed in Bangkok on 15 December 1995 (the "Agreement") and the Protocol on
Dispute Settlement Mechanism signed in Manila on 20 November 1996 ( the "1996
Protocol on DSM");

ARTICLE 2 Administration

FURTHER RECALLING that the 9th ASEAN Summit held in Bali on 7-8 October
2003, had decided on institutional strengthening of ASEAN, including the improvement of the ASEAN Dispute Settlement Mechanism, as reflected in the Bali Concord II;
DESIRING to replace the 1996 Protocol on DSM with the ASEAN Protocol on
Enhanced Dispute Settlement Mechanism (hereinafter referred to as "Protocol");
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1 Coverage and Application

1. The rules and procedures of this Protocol shall apply to disputes brought
pursuant to the consultation and dispute settlement provisions of the Agreement as
well as the agreements listed in Appendix I and future ASEAN economic agreements
(the "covered agreements").
2. The rules and procedures of this Protocol shall apply subject to such special
or additional rules and procedures on dispute settlement contained in the covered
agreements. To the extent that there is a difference between the rules and procedures
of this Protocol and the special or additional rules and procedures in the covered
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1. The SEOM shall administer this Protocol and, except as otherwise provided
in a covered agreement, the consultation and dispute settlement provisions of the
covered agreements. Accordingly, the SEOM shall have the authority to establish
panels, adopt panel and Appellate Body reports, maintain surveillance of implementation
of findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by
the SEOM and authorise suspension of concessions and other obligations under the
covered agreements.
2. The SEOM and other relevant ASEAN bodies shall be notified of mutually
agreed solutions to matters formally raised under the consultation and dispute
settlement provisions of the covered agreements.

ARTICLE 3 Consultations

1. Member States shall accord adequate opportunity for consultations regarding
any representations made by other Member States with respect to any matter affecting
the implementation, interpretation or application of the Agreement or any covered
agreement. Any differences shall, as far as possible, be settled amicably between the
Member States.
2. Member States which consider that any benefit accruing to them directly
or indirectly, under the Agreement or any covered agreement is being nullified or
impaired, or that the attainment of any objective of the Agreement or any covered
agreement is being impeded as a result of failure of another Member State to carry
out its obligations under the Agreement or any covered agreement, or the existence of
any other situation may, with a view to achieving satisfactory settlement of the matter,
make representations or proposals to the other Member State concerned, which shall
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give due consideration to the representations or proposals made to it.
3. All such requests for consultations shall be notified to the SEOM. Any
request for consultations shall be submitted in writing and shall give the reason for
the request including identification of the measures at issue and an indication of the
legal basis for the complaint.
4. If a request for consultations is made, the Member State to which the request
is made shall reply to the request within ten (10) days after the date of its receipt and
shall enter into consultations within a period of thirty (30) days after the date of receipt
of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution.
5. In cases of urgency, including those which concern perishable goods, the
parties to the dispute, panels and the Appellate Body shall make every effort to
accelerate the proceedings to the greatest extent possible.

ARTICLE 4 Good Offices, Conciliation or Mediation

1. Member States which are parties to a dispute may at any time agree to good
offices, conciliation or mediation. They may begin at any time and be terminated at
any time. Once procedures for good offices, conciliation or mediation are terminated,
a complaining party may then proceed with a request to the SEOM for the establishment
of a panel.
2. If the parties to a dispute agree, procedures for good offices, conciliation or
mediation may continue while the panel process proceeds.
3. The Secretary-General of ASEAN may, acting in an ex officio capacity, offer
good offices, conciliation or mediation with the view to assisting Member States to
settle a dispute.

ARTICLE 5 Establishment of Panels

1. If the Member State to which the request for consultations is made does not
reply within ten (10) days after the date of receipt of the request, or does not enter into
consultations within a period of thirty (30) days after the date of receipt of the request,
or the consultations fail to settle a dispute within sixty (60) days after the date of
receipt of the request, the matter shall be raised to the SEOM if the complaining party
wishes to request for a panel. The panel shall be established by the SEOM, unless the
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SEOM decides by consensus not to establish a panel.
2. A panel shall be established at the meeting of the SEOM held immediately
after the receipt of the request for a panel and accordingly the request shall be placed
on the agenda of the SEOM at that meeting. In the event that no the SEOM meeting is
scheduled or planned within forty five (45) days of receipt of the request, the
establishment of the panel or the decision not to establish it shall be done or taken,
as the case may be, by circulation. A non-reply shall be considered as agreement to
the request for the establishment of a panel. The issue of the establishment of the
panel shall be settled within the forty five (45) day-period, irrespective of whether it is
settled at the SEOM or by circulation.
3. The request for the establishment of a panel shall be made in writing. It shall
indicate whether consultations were held, identify the specific measures at issue and
provide a brief summary of the legal basis of the complaint sufficient to present the
problem clearly. In case the complainant requests the establishment of a panel with
other than standard terms of reference, the written request shall include the proposed
text of the special terms of reference.

ARTICLE 6 Terms of Reference of Panels

1. Panels shall have the following terms of reference unless the parties to the
dispute agree otherwise prior to the establishment of a panel:
"To examine in the light of the relevant provisions in (name of the covered
agreement(s) cited by the parties to the dispute), the matter referred to the SEOM by
(name of party) in (document) ... and to make such findings as will assist the SEOM
in the adoption of the panel report or in making its decision not to adopt the report."
2. Panels shall address the relevant provisions in any covered agreement or
agreements cited by the parties to the dispute.
3. In establishing a panel, the SEOM may authorise its Chairman to draw up
the terms of reference of the panel in consultation with the parties to the dispute,
notwithstanding the provisions in paragraph 1 hereof. The terms of reference thus
drawn up shall be circulated to all Member States. If other than standard terms of
reference are agreed upon, any Member State may raise any point relating thereto with
the SEOM at the time of establishment of a panel.
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ARTICLE 7 Function of Panel

The function of the panel is to make an objective assessment of the dispute
before it, (including an examination of the facts of the case and the applicability of and
conformity with the sections of the Agreement or any covered agreements) and its
findings and recommendations in relation to the case.

ARTICLE 8 Panel Procedures, Deliberations and
Findings

1. A panel shall, apart from the matters covered in Appendix II regulate its own
procedures in relation to the rights of parties to be heard and its deliberations.
2. A panel shall submit its findings and recommendations to the SEOM in the
form of a written report within sixty (60) days of its establishment. In exceptional
cases, the panel may take an additional ten (10) days to submit its findings and
recommendations to the SEOM.
3. Before submitting its findings and recommendations to the SEOM, the panel
shall accord adequate opportunity to the parties to the dispute to review the report.
4. A panel shall have the right to seek information and technical advice from
any individual or body which it deems appropriate. A Member State shall respond
promptly and fully to any request by a panel for such information as the panel
considers necessary and appropriate.
5. Panel deliberations shall be confidential. The reports of panels shall be
drafted without the presence of the parties to the dispute in the light of the information
provided and the statements made.

ARTICLE 9 Treatment of Panel Report

1. The SEOM shall adopt the panel report within thirty (30) days of its submission
by the panel unless a party to the dispute formally notifies the SEOM of its decision to
appeal or the SEOM decides by consensus not to adopt the report. If a party has notified
its decision to appeal, the report by the panel shall not be considered for adoption by
the SEOM until after the completion of the appeal. SEOM representatives from Member
States which are parties to a dispute can be present during the deliberations of the SEOM.
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2. In the event that no meeting of the SEOM is scheduled or planned to enable
adoption or non-adoption of the panel report, as the case may be, within the thirty
(30) day period in paragraph 1 hereof, the adoption shall be done by circulation.
A non-reply shall be considered as acceptance of the decision and/or recommendation
in the panel report. The adoption or non-adoption shall be completed within the thirty
(30) day period in paragraph 1 hereof, notwithstanding the resort to a circulation
process.

ARTICLE 10 Procedures for Multiple Complainants

1. Where more than one Member State requests the establishment of a panel
related to the same matter, a single panel may be established to examine these
complaints taking into account the rights of all Member States concerned. A single
panel should be established to examine such complaints whenever feasible.
2. The single panel shall organize its examination and present its findings and
recommendations to the SEOM in such a manner that the rights which the parties to
the dispute would have enjoyed had separate panels examined the complaints are in
no way impaired. If one of the parties to the dispute so requests, the panel shall
submit separate reports on the dispute concerned. The written submissions by each
of the complainants shall be made available to the other complainants, and each
complainant shall have the right to be present when any one of the other complainants
presents its views to the panel.
3. If more than one panel is established to examine the complaints related to
the same matter, to the greatest extent possible, the same persons shall serve as
panelists on each of the separate panels and the timetable for the panel process in
such disputes shall be harmonized.

ARTICLE 11 Third Parties

1. The interests of the parties to a dispute and those of other Member States
under a covered agreement at issue in the dispute shall be fully taken into account
during the panel process.
2. Any Member State having a substantial interest in a matter before a panel
and having notified its interest to the SEOM (referred to in this Protocol as a "third
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party") shall have an opportunity to be heard by the panel and to make written
submissions to the panel. These submissions shall also be given to the parties to the
dispute and shall be reflected in the panel report.
3. Third parties shall receive the submissions of the parties to the dispute to the
first substantive meeting of the panel.
4. If a third party considers that a measure already the subject of a panel
proceeding nullifies or impairs benefits accruing to it under any covered agreement,
that Member State may have recourse to normal dispute settlement procedures under
this Protocol. Such a dispute shall be referred to the original panel wherever possible.

ARTICLE 12 Appellate Review

1. An Appellate Body shall be established by the ASEAN Economic Ministers
("AEM"). The Appellate Body shall hear appeals from panel cases. It shall be composed
of seven (7) persons, three (3) of whom shall serve on any one case. Persons serving
on the Appellate Body shall serve on cases in rotation. Such rotation shall be
determined in the working procedures of the Appellate Body.
2. The AEM shall appoint persons to serve on the Appellate Body for a fouryear term, and each person may be reappointed once. A person appointed to replace a
person whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of the
predecessor's term.
3. The Appellate Body shall comprise of persons of recognised authority,
irrespective of nationality, with demonstrated expertise in law, international trade and
the subject matter of the covered agreements generally. They shall be unaffiliated with
any government. All persons serving on the Appellate Body shall be available at all
times and on short notice, and shall stay abreast of dispute settlement activities and
other relevant activities of ASEAN. They shall not participate in the consideration of
any disputes that would create a direct or indirect conflict of interest.
4. Only parties to the dispute, not third parties, may appeal a panel report. Third
parties, which have notified the SEOM of a substantial interest in the matter pursuant
to paragraph 2 of Article 11 may make written submissions to, and be given an
opportunity to be heard by the Appellate Body.
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5. As a general rule, the proceedings of the Appellate Body shall not exceed
sixty (60) days from the date a party to the dispute formally notifies its decision to
appeal to the date the Appellate Body circulates its report. In fixing its timetable the
Appellate Body shall take into account the provisions of paragraph 5 of Article 3. When
the Appellate Body considers that it cannot provide its report within sixty (60) days, it
shall inform the SEOM in writing of the reasons for the delay together with an estimate
of the period within which it will submit its report. In no case shall the proceedings
exceed ninety (90) days.
6. An appeal shall be limited to issues of law covered in the panel report and
legal interpretations developed by the panel.
7. The Appellate Body shall be provided with the appropriate administrative and
legal support as it requires.
8. Working procedures of the Appellate Body shall be drawn up by the SEOM.
Any amendments thereto, shall be drawn up from time to time as necessary by the
Appellate Body in consultation with the SEOM and the Secretary-General of ASEAN,
and communicated to the Member States for their information.
9. The proceedings of the Appellate Body shall be confidential. The reports of
the Appellate Body shall be drafted without the presence of the parties to the dispute
and in the light of the information provided and the statements made.
10. Opinions expressed in the Appellate Body report by the individuals serving
on the Appellate Body shall be anonymous.
11. The Appellate Body shall address each of the issues raised in accordance
with paragraph 6 hereof during the appellate proceeding.
12. The Appellate Body may uphold, modify or reverse the legal findings and
conclusions of the panel.
13. An Appellate Body report shall be adopted by the SEOM and unconditionally
accepted by the parties to the dispute unless the SEOM decides by consensus not to
adopt the Appellate Body report within thirty (30) days following its circulation to the
Member States. In the event that no meeting of the SEOM is scheduled or planned to
enable adoption or non-adoption of the report, as the case may be, within the thirty (30)
day period, adoption shall be done by circulation. A non-reply within the said thirty (30)
day period shall be considered as an acceptance of the Appellate Body report.
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This adoption procedure is without prejudice to the rights of Member States to express
their views on an Appellate Body report. The adoption process shall be completed within
the thirty (30) day period irrespective of whether it is settled at the SEOM or by circulation.

ARTICLE 13 Communications with the Panel or
Appellate Body

1. There shall be no ex parte communications with the panel or Appellate Body
concerning matters under consideration by the panel or the Appellate Body.
2. Written submissions to the panel or the Appellate Body shall be treated as
confidential, but it shall be made available to the parties to the dispute. Nothing in this
Protocol shall preclude a party to a dispute from disclosing statement of its own
positions to the public. Member States shall treat as confidential information
submitted by another Member State to the panel or the Appellate Body which that
Member State has designated as confidential. A party to a dispute shall also, upon
request of a Member State, provide a non-confidential summary of the information
contained in its written submissions that could be disclosed to the public.

ARTICLE 14 Panel and Appellate Body
Recommendations

1. Where a panel or the Appellate Body concludes that a measure is
inconsistent with a covered agreement, it shall recommend that the Member State
concerned bring the measure into conformity with that agreement. In addition to its
recommendations, a panel or the Appellate Body may suggest ways in which the
Member State concerned could implement the recommendations.
2. In their findings and recommendations, a panel and the Appellate Body cannot
add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.
3. The panels and the Appellate Body shall also deal with the issue of
expenses to be borne by the parties to the dispute, including third parties, to replenish
the ASEAN Dispute Settlement Mechanism ("DSM") Fund as part of their findings and
recommendations. The panels and the Appellate Body may apportion the expenses in
the manner appropriate to the particular case.
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ARTICLE 15 Surveillance of Implementation of
Findings and Recommendations

1. Since prompt compliance with the findings and recommendations of
panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM is essential in order to ensure
effective resolution of disputes, parties to the dispute who are required to do so shall
comply with the findings and recommendations of panel reports adopted by the SEOM
within sixty (60) days from the SEOM's adoption of the same, or in the event of an
appeal sixty (60) days from the SEOM's adoption of the findings and recommendations
of the Appellate Body reports, unless the parties to the dispute agree on a longer time
period.
2. When a party to the dispute requests for a longer time period for compliance,
the other party shall take into account the circumstances of the particular case and
accord favourable consideration to the complexity of the actions required to comply
with the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted
by the SEOM. The request for a longer period of time shall not be unreasonably
denied. Where it is necessary to pass national legislation to comply with the findings
and recommendations of panel and Appellate Body reports, a longer period
appropriate for that purpose shall be allowed.
3. The decision of the parties on the extension of time shall be made within
fourteen (14) days from the SEOM's adoption of the findings and recommendations
of the panel report, or in the event of an appeal fourteen (14) days from the SEOM's
adoption of the findings and recommendations of the Appellate Body's reports.
4. Any party required to comply with the findings and recommendations shall
provide the SEOM with a status report in writing of their progress in the implementation
of the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by
the SEOM.
5. Where there is disagreement as to the existence or consistency with a
covered agreement of measures taken to comply with the findings and
recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM such
dispute shall be decided through recourse to these dispute settlement procedures,
including wherever possible resort to the original panel. The panel shall circulate its
report within sixty (60) days, after the date of referral of the matter to it. When the
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panel considers that it cannot provide its report within this time frame, it shall inform
the SEOM in writing of the reasons for the delay together with an indication of the
period within which it will submit its report. In no case shall the proceedings for this
purpose and the submission of the report exceed ninety (90) days after the date of
reference of the matter to the panel.
6. The SEOM shall keep under surveillance the implementation of the findings
and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by it. The issue
of implementation of the findings and recommendations of panel and Appellate Body
reports adopted by the SEOM may be raised at the SEOM by any Member State at
any time following their adoption. Unless the SEOM decides otherwise, the issue of
implementation of the findings and recommendations of panel and Appellate Body
reports adopted by the SEOM shall be placed on the agenda of the SEOM meeting and
shall remain on the SEOM's agenda until the issue is resolved. At least ten (10) days
prior to each such the SEOM meeting, the party concerned shall provide the SEOM
with a status report in writing of its progress in the implementation of the findings and
recommendations of panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM.

ARTICLE 16 Compensation and the Suspension of
Concessions

1. Compensation and the suspension of concessions or other obligations are
temporary measures available in the event that the findings and recommendations of
panel and Appellate Body reports adopted by the SEOM are not implemented within
the period of sixty (60) days or the longer time period as agreed upon by the parties
to the dispute as referred to in Article 15. However, neither compensation nor the
suspension of concessions or other obligations is preferred to full implementation of
a recommendation to bring a measure into conformity with the covered agreements.
Compensation is voluntary and, if granted, shall be consistent with the covered
agreements.
2. If the Member State concerned fails to bring the measure found to be
inconsistent with a covered agreement into compliance therewith or otherwise comply
with the findings and recommendations of panel and Appellate Body reports adopted
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by the SEOM within the period of sixty (60) days or the longer time period as agreed
upon by the parties to the dispute as referred to in Article 15, such Member State
shall, if so requested, and no later than the expiry of the period of sixty (60) days or
the longer time period referred to in Article 15, enter into negotiations with any party
having invoked the dispute settlement procedures, with a view to developing mutually
acceptable compensation. If no satisfactory compensation has been agreed within
twenty (20) days after the date of expiry of the period of sixty (60) days or the longer
time period as agreed upon by the parties to the dispute as referred to in Article 15,
any party having invoked the dispute settlement procedures may request authorization
from the SEOM to suspend the application to the Member State concerned of
concessions or other obligations under the covered agreements.
3. In considering what concessions or other obligations to suspend, the
complaining party shall apply the following principles and procedures:
(a) the general principle is that the complaining party should first seek to
suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s) as that
in which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or
impairment;
(b) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend
concessions or other obligations with respect to the same sector(s), it may seek to
suspend concessions or other obligations in other sector(s) under the same agreement;
(c) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend
concessions or other obligations with respect to other sector(s) under the same
agreement, and that the circumstances are serious enough, it may seek to suspend
concessions or other obligations under another covered agreement;
(d) in applying the above principles, that party shall take into account:
(i) the trade in the sector or under the agreement under which the panel or
Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment, and the
importance of such trade to that party;
(ii) the broader economic elements related to the nullification or impairment
and the broader economic consequences of the suspension of concessions or other
obligations;
(e) for purposes of this paragraph, "sector" means:
(i) with respect to goods, all goods;
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(ii) with respect to services, a principal sector as identified in the current schedules of commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).
(f) for purposes of this paragraph, "agreement" means:
(i) with respect to goods, the agreements in relation to goods listed in Appendix
I to this Protocol;
(ii) with respect to services, the ASEAN Framework Agreement of Services and
subsequent protocols;
(iii) any other covered agreement as defined in Article 1 of this Protocol.
4 The level of the suspension of concessions or other obligations authorized by
the SEOM shall be equivalent to the level of the nullification or impairment.
5. The SEOM shall not authorise suspension of concessions or other
obligations if a covered agreement prohibits such suspension.
6. When the situation described in paragraph 2 hereof occurs, the SEOM, upon
request, shall grant authorization to suspend concessions or other obligations within
thirty (30) days of the expiry of the sixty (60) day-period or the expiry of the longer
period agreed upon by the parties to the dispute, as the case may be, referred to in
Article 15, unless the SEOM decides by consensus to reject the request. In the event
that no meeting of the SEOM is scheduled or planned to enable authorisation to
suspend concessions or other obligations within the thirty (30) day period, the
authorisation shall be done by circulation. A non-reply within the said thirty (30) day
period shall be considered as an acceptance of the authorisation. The authorisation
process shall be completed within the thirty (30) day period irrespective of whether
it is settled at the SEOM or by circulation.
7. However, if the Member State concerned objects to the level of suspension
proposed, or claims that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have
not been followed where a complaining party has requested authorisation to suspend
concessions or other obligations pursuant to paragraph 3(b) or (c), the matter shall
be referred to arbitration. Such arbitration shall be carried out by the original panel,
if members are available, or by an arbitration appointed by the Secretary-General of
ASEAN and shall be completed within sixty (60) days after the date of expiry of the
sixty (60) day period or the expiry of the longer period agreed upon by the parties to
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the dispute, as the case may be, referred to in Article 15. Concessions or other
obligations shall not be suspended during the course of the arbitration.
8. The arbitrator acting pursuant to paragraph 7 hereof shall not examine the
nature of the concessions or other obligations to be suspended but shall determine
whether the level of such suspension is equivalent to the level of nullification or
impairment. The arbitrator may also determine if the proposed suspension of concessions
or other obligations is allowed under the covered agreement. However, if the matter
referred to arbitration includes a claim that the principles and procedures set forth in
paragraph 3 hereof have not been followed, the arbitrator shall examine that claim.
In the event the arbitrator determines that those principles and procedures have not
been followed, the complaining party shall apply them consistent with paragraph
3 hereof. The parties shall accept the arbitrator's decision as final and the parties
concerned shall not seek a second arbitration. The SEOM shall be informed promptly
of the decision of the arbitrator and shall, upon request, grant authorisation to suspend
concessions or other obligations where the request is consistent with the decision of
the arbitrator, unless the SEOM decides by consensus to reject the request.
9. The suspension of concessions or other obligations shall be temporary and
shall only be applied until such time as the measure found to be inconsistent with
a covered agreement has been removed, or the Member State that must implement
recommendations and findings of the panel and Appellate Body reports adopted
by the SEOM provides a solution to the nullification or impairment of benefits, or a
mutually satisfactory solution is reached. In accordance with paragraph 6 of Article
15, the SEOM shall continue to keep under surveillance the implementation of adopted
recommendations and findings of the panel and Appellate Body reports adopted by the
SEOM, including those cases where compensation has been provided or concessions
or other obligations have been suspended but the recommendations to bring a
measure into conformity with the covered agreements have not been implemented.
10. The dispute settlement provisions of the covered agreements may be
invoked in respect of measures affecting their observance taken by regional or local
governments or authorities within the territory of a Member State. When the SEOM
has ruled that a provision of a covered agreement has not been observed, the responsible
Member State shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure
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its observance. The provisions of the covered agreements and this Protocol relating to
compensation and suspension of concessions or other obligations shall apply in cases
where it has not been possible to secure such observance.

ARTICLE 17 ASEAN DSM Fund

1. There shall be established an ASEAN DSM Fund (hereinafter referred to
as 'the Fund') for the purposes of this Protocol. The Fund shall be a revolving fund,
separate from ASEAN Secretariat's regular budget. The initial sum for the Fund shall
be contributed equally by all the Member States. Any drawdown from the Fund shall
be replenished by the parties to the dispute in line with the provision of paragraph 3 of
Article 14. The ASEAN Secretariat shall be responsible for administering the Fund.
2. The Fund shall be used to meet the expenses of the panels, the Appellate
Body and any related administration costs of the ASEAN Secretariat. All other
expenses, including legal representation, incurred by any party to a dispute shall be
borne by that party.
3. The subsistence allowances and other expenses of the panels and the
Appellate Body shall be in accordance with the criteria approved by the AEM on the
recommendations of the ASEAN Budget Committee.

ARTICLE 18 Maximum Time-Frame

The total period for the disposal of disputes under this Protocol until the stage
contemplated under paragraph 7 of Article 16, shall not exceed 445 days, unless the
longer time period under Article 15 applies.

ARTICLE 19 Responsibilities of the Secretariat

1. The ASEAN Secretariat shall have the responsibility of assisting the panels
and the Appellate Body, especially on the legal, historical and the procedural aspects
of the matters dealt with, and of providing secretarial and technical support.
2. The ASEAN Secretariat shall assist the SEOM to monitor and maintain
surveillance of the implementation of the findings and recommendations of the panel
and Appellate Body reports adopted by it.
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3. The ASEAN Secretariat shall be the focal point to receive all documentations
in relation to disputes and shall deal with them as appropriate.
4. The ASEAN Secretariat in consultation with the SEOM shall administratively
update the list of covered agreements in Appendix I, as may be required from time to
time. The Secretariat shall inform Member States as and when the changes have been
made.

ARTICLE 20 Venue for Proceedings

1. The venue for proceedings of the panels and the Appellate Body shall be the
ASEAN Secretariat.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 above, panel and Appellate
Body proceedings, apart from substantive meetings, may be held at any venue which
the panels and the Appellate Body consider appropriate in consultation with the parties
to the dispute, having regard to the convenience and cost effectiveness of such venue.

ARTICLE 21 Final Provisions

1. This Protocol shall enter into force upon signing.
2. This Protocol shall replace the 1996 Protocol on DSM and shall not apply to
any dispute which has arisen before its entry into force. Such dispute shall continue to
be governed by the 1996 Protocol on DSM.
3. The provisions of this Protocol may be modified through amendments
mutually agreed upon in writing by all Member States.
4. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN,
who shall promptly furnish a certified copy thereof, to each ASEAN Member State.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by
their respective Governments, have signed the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute
Settlement Mechanism.
DONE at Vientiane, Lao PDR on 29 November 2004, in a single copy in the
English language.
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For the Government of
Brunei Darussalam

For the Government of
the Union of Myanmar

ABDUL RAHMAN TAIB
Minister of Industry and
Primary Resources

SOE THA
Minister of National Planning and Economic DevelopmentFor the Government of
the Republic of the Philippines

For the Government of
the Kingdom of Cambodia

CESAR V. PURISIMA
Secretary of Trade and Industry

CHAM PRASIDH
Senior Minister
Minister of Commerce

For the Government of
the Republic of Singapore

For the Government of
the Republic of Indonesia
MARI ELKA PANGESTU
Minister of Trade
For the Government of
the Lao People's Democratic Republic
SOULIVONG DARAVONG
Minister of Commerce
For the Government of
Malaysia

LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry
For the Government of
the Kingdom of Thailand
WATANA MUANGSOOK
Minister of Commerce
For the Government of
the Socialist Republic of Vietnam
TRUONG DINH TUYEN
Minister of Trade

RAFIDAH AZIZ
Minister of International Trade
and Industry
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APPENDIX I

COVERED AGREEMENTS

1. Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements, Manila,
24 February 1977.
2. Agreement on the ASEAN Food Security Reserve, New York, 4 October 1979.
3. Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects, Kuala Lumpur, 6 March
1980.
4. Supplementary Agreement of the Basic Agreement on ASEAN Industrial
Projects ASEAN Urea Project (Indonesia), Kuala Lumpur, 6 March 1980.
5. Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures, Jakarta, 7 November
1983.
6. Agreement on ASEAN Energy Cooperation, Manila, 24 June 1986.
7. ASEAN Petroleum Security Agreement, Manila, 24 June 1986.
8. Agreement on the Preferential Shortlisting of ASEAN Contractors, Jakarta,
20 October 1986.
9. Supplementary Agreement to the Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint
Ventures, Singapore, 16 June 1987.
10. Protocol on Improvements on Extensions of Tariff Preferences under the
ASEAN Preferential Trading Arrangement, Manila, 15 December 1987.
11. Revised Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint Ventures, Manila,
15 December 1987.
12. Agreement Among the Government of Brunei Darussalam, the Republic of
Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, and
the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments, Manila,
15 December 1987.
13. Protocol to Amend the Revised Basic Agreement on ASEAN Industrial Joint
Ventures, 1 January 1991.
14. Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation,
Singapore, 28 January 1992.
15. Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the
ASEAN Free Trade Area, Singapore, 28 January 1992.
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16. Second Protocol to Amend the Revised Basic Agreement on ASEAN
Industrial Joint Ventures, Manila, 23 October 1992.
17. Third Protocol to Amend the Revised Basic Agreement on ASEAN Industrial
Joint Ventures, 2 March 1995.
18. Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential
Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA), Bangkok, 15 December
1995.
19. Protocol to Amend the Agreement on ASEAN Preferential Trading
Arrangements, Bangkok, 15 December 1995.
20. ASEAN Framework Agreement on Services, Bangkok, 15 December 1995.
21. ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation,
Bangkok, 15 December 1995.
22. Protocol Amending the Agreement on ASEAN Energy Cooperation,
Bangkok, 15 December 1995.
23. Basic Agreement on ASEAN Industrial Cooperation, Singapore, 26 April
1996.
24. Protocol to Amend the Agreement Among the Government of Brunei
Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the
Republic of Singapore, and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection
of Investments, Jakarta, 12 September 1996.
25. ASEAN Agreement on Customs, Phuket, Thailand, 1 March 1997
26. Protocol Amending the Agreement on the ASEAN Energy Cooperation,
Kuala Lumpur, Malaysia, 23 July 1997
27. 2nd Protocol to Amend the Agreement on the ASEAN Food Security
Reserve, Subang Jaya, Malaysia, 23 July 1997
28. Protocol to Implement the Initial Package of Commitments Under the ASEAN
Framework Agreement on Services, Kuala Lumpur, Malaysia, 15 December 1997
29. Agreement on the Establishment of the ASEAN Center for Energy, Manila,
Philippines, 22 May 1998
30. Protocol on Notification Procedures, Makati, Philippines, 7 October 1998
31. Framework Agreement on the ASEAN Investment Area, Makati, Philippines,
7 October 1998
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32. ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement
(MRAs), Ha Noi, Viet Nam, 16 December 1998
33. Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the
ASEAN Framework Agreement on Services, Ha Noi, Viet Nam, 16 December 1998
34. ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit,
Ha Noi, Viet Nam, 16 December 1998
35. Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive
Products, Singapore, 30 September 1999
36. Protocol regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary
Exclusion List, Singapore, 23 November 2000
37. E-ASEAN Framework Agreement, Singapore, 24 November 2000
38. Protocol 5: ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance,
Kuala Lumpur, Malaysia, 8 April 2001
39. Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN Investment
Area, Ha Noi, Viet Nam 14 September 2001
40. Protocol to Implement the Third Package of Commitments Under the
ASEAN Framework Agreement Services, Ha Noi, Viet Nam, 31 December 2001
41. ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and
Electronic Equipment, Bangkok, Thailand, 5 April 2002
42. Protocol to Implement the Second Package of Commitments on Financial
Services Under the ASEAN Framework Agreements on Services, Yangon, Myanmar,
6 April 2002
43. Protocol to Amend the Agreement the Common Effective Preferential Tariff
(CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA) for the Elimination of Import
Duties, 31 January 2003
44. Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonized Tariff
Nomenclature, Makati, Philippines, 7 August 2003
45. Agreement on the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme,
Phnom Penh, Cambodia, 2 September 2003
46. Protocol to Amend the Protocol Governing the Implementation of the
ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature, Jeju Island, Korea, 15 May 2004
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APPENDIX II

WORKING PROCEDURES OF THE PANEL

I. Composition of Panels
1. Panels shall be composed of well-qualified governmental and/or nongovernmental individuals, including persons who have served on or presented a case
to a panel, served in the Secretariat, taught or published on international trade law or
policy, or served as a senior trade policy official of a Member State. In the nomination
to the panels, preference shall be given to individuals who are nationals of ASEAN
Member States.
2. Panel members should be selected with a view to ensuring the independence
of the members, a sufficiently diverse background and a wide spectrum of experience.
3. Nationals of Member States whose governments are parties to the dispute
shall not serve on a panel concerned with that dispute, unless the parties to the
dispute agree otherwise.
4. To assist in the selection of panelists, the Secretariat shall maintain an
indicative list of governmental and non-governmental individuals possessing the
qualifications outlined in paragraph 1, from which panelists may be drawn as
appropriate. Members may periodically suggest names of governmental and nongovernmental individuals for inclusion on the indicative list, providing relevant
information on their knowledge of international trade and of the sectors or subject
matter of the covered agreements, and those names shall be added to the list upon
approval by the SEOM. For each of the individuals on the list, the list shall indicate
specific areas of experience or expertise of the individuals in the sectors or subject
matter of the covered agreements.
5. Panels shall be composed of three panelists unless the parties to the dispute
agree, within ten (10) days from the establishment of the panel, to a panel composed
of five panelists. Members shall be informed promptly of the composition of the panel.
6. The Secretariat shall propose nominations for the panel to the parties to the
dispute. The parties to the dispute shall not oppose nominations except for compelling
reasons.
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7. If there is no agreement on the panelists, within twenty (20) days of the
decision of the SEOM to establish a panel, at the request of either party, the
Secretary-General of ASEAN, in consultation with the SEOM shall, within ten (10) days
determine the composition of the panel by appointing the panelists whom the
Secretary-General of ASEAN considers most appropriate, and if so relevant, in
accordance with any relevant special or additional rules or procedures of the covered
agreed or covered agreements which are at issue in the dispute, after consulting the
parties in the dispute. The ASEAN Secretariat shall inform the Member States of the
composition of the panel thus formed.
8. Member States shall undertake, as a general rule, to permit their officials to
serve as panelists.
9. Panelists shall serve in their individual capacities and not as government
representatives, nor as representatives of any organization. Member States shall
therefore not give them instructions nor seek to influence them as individuals with
regard to matters before a panel.
II. Panel Proceedings
1. In its proceedings the panel shall follow the relevant provisions of this
Protocol. In addition, the following working procedures shall apply.
2. The panel shall meet in closed session. The parties to the dispute, and
interested parties, shall be present at the meetings only when invited by the panel to
appear before it.
3. The deliberations of the panel and the documents submitted to it shall be
kept confidential. Nothing in this Protocol shall preclude a party to a dispute from
disclosing statements of its own positions to the public. Member States shall treat as
confidential information submitted by another Member State to the panel which that
Member State has designated as confidential. Where a party to a dispute submits a
confidential version of its written submissions to the panel, it shall also, upon request
of a Member State, provide a non-confidential summary of the information contained
in its submissions that could be disclosed to the public.
4. Before the first substantive meeting of the panel with the parties, the parties
to the dispute shall transmit to the panel written submissions in which they present
the facts of the case and their arguments.
294

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

5. At its first substantive meeting with the parties, the panel shall ask the party
which has brought the complaint to present its case. Subsequently, and still at the
same meeting, the party against which the complaint has been brought shall be asked
to present its point of view.
6. All third parties which have notified their interest in the dispute to the SEOM
shall be invited in writing to present their views during a session of the first
substantive meeting of the panel set aside for that purpose. All such third parties
may be present during the entirety of this session.
7. Formal rebuttals shall be made at a second substantive meeting of the panel.
The party complained against shall have the right to take the floor first to be followed
by the complaining party. The parties shall submit, prior to that meeting, written
rebuttals to the panel.
8. The panel may at any time put questions to the parties and ask them for
explanations either in the course of a meeting with the parties or in writing.
9. The parties to the dispute and any third party invited to present its views in
accordance with Article 11 shall make available to the panel a written version of their
oral statements.
10. The parties to the dispute shall make available to the panel a written version
of their oral statements.
11. In the interest of full transparency, the presentations, rebuttals and
statements referred to in paragraphs 5 to 8 shall be made in the presence of the
parties. Moreover, each party's written submissions, including any comments on the
descriptive part of the report and responses to questions put by the panel, shall be
made available to the other party or parties.
12. Any additional procedures specific to the panel.
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PREAMBLE

ASEAN
FRAMEWORK
AGREEMENT ON
THE FACILITATION
OF INTER-STATE

TRANSPORT

The Members of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter
referred to as Contracting Parties);
RECOGNISING the importance of facilitating inter-state transport of goods to
support greater trade and bring about closer economic integration;
NOTING that nations in the region have taken steps bilaterally and multilaterally
to facilitate inter-state transport;
RECALLING ASEAN Transport Action Plan 2005-2010 with a policy direction
to operationalise the ASEAN Framework Agreements on the Facilitation of Goods in
Transit, Inter-State Transport and Multimodal Transport in order to create an
integrated and efficient logistics and multimodal transportation system for cargo
movement between logistics bases and trade centers within and beyond ASEAN.
RECALLING also the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit signed in Ha Noi on 16 December 1998 which, inter alia, provides for
inter-state transport to be agreed upon by all Contracting Parties;
RECALLING further paragraph 3 of Article I of the Framework Agreement on
Enhancing ASEAN Economic Cooperation signed on 28 January 1992 in Singapore,
that in the implementation of economic arrangements, two or more Member
Countries may proceed first if other Member Countries are not ready to implement
these arrangements;
DESIRING to establish an effective, efficient, integrated and harmonized
regional transport system that addresses all aspects of inter-state transport;
UNDERTAKING to encourage and facilitate inter-state traffic among the
Contracting Parties;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
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ARTICLE 1 OBJECTIVES

The objectives of this Agreement are:
a) to facilitate inter-state transport of goods between and among the
Contracting Parties, to support the implementation of the ASEAN Free Trade Area,
and to further integrate the region’s economies;
b) to simplify and harmonise transport, trade and customs regulations and
requirements for the purpose of facilitation of inter-state transport of goods; and
c) to work in concert towards establishing an effective, efficient, integrated
and harmonized regional transport system that addresses all aspects of inter-state
transport.

ARTICLE 2 PRINCIPLES

The Contracting Parties shall be guided by the following principles under this
Agreement:
a) Most Favoured Nation Treatment: Contracting Parties shall accord to
inter-state transport between the territories of any other Contracting Parties treatment
no less favourable than the treatment accorded to inter-state transport between any
other country;
b) Consistency: Contracting Parties shall ensure the consistent application of
the relevant laws and regulations, procedures, and administration guidelines and other
rulings within each Contracting Party;
c) Simplicity: Contracting Parties shall endeavour to ensure the simplification of
all inter-state transport procedures and requirements in ASEAN;
d) Transparency: Contracting Parties shall make all laws, regulations,
procedures and administrative notifications pertaining to the relevant authorities
publicly available in a prompt, transparent and readily accessible manner;
e) Efficiency: Contracting Parties shall ensure the efficient and effective
administration of inter-state transport to facilitate the movement of goods into and/or
from the Contracting Parties;
f) Appeals: Contracting Parties shall ensure that an effective mechanism for the
review of the decisions by the relevant authorities of Contracting Parties is made
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available and accessible to users and providers of inter-state transport within
ASEAN; and
g) Mutual Assistance: Contracting Parties shall endeavour their utmost
cooperation and mutual assistance between the concerned agencies involved in the
facilitation of inter-state transport in ASEAN.

PART I

GENERAL PROVISIONS
ARTICLE 3 DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:
(a) “Cabotage” means the carriage of goods loaded in the territory of a
Contracting Party for unloading at a place within the territory of the same Contracting
Party;
(b) “Competent National Body” means the body designated by each Member
Country for the registration of inter-state transport operators;
(c) “Dangerous goods” means those substances and article which may affect
the interest of environment, health, safety and national security;
(d) “Host Contracting Party” means the Contracting Party where transport is
performed;
(e) “Inter-state transport” means transport of goods and the movement of
means of transport into and/or from Contracting Parties;
2009 ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF
INTER-STATE TRANSPORT
UNOFFICIAL TEXT • CENTRE FOR INTERNATIONAL LAW • www.cil.nus.edu.sg
Page 5 of 14
(f) “Means of transport” means road vehicles, including those on-board roll-on/
roll-off vessels;
(g) “Perishable goods” means goods that are easily damaged under the
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influence of time, temperature or transport movement if they are not carried in good
condition. These may include fresh, chilled or frozen fish, crustacean, molluscs, fruits,
vegetables, chilled or frozen meat or poultry, dairy and dairy products, eggs and egg
products, and swine and pork products;
(h) “Secretary-General” means Secretary-General of the Association of
Southeast Asian Nations, and
(i) “Transport Operator” means owners, drivers, and/or agents of road
transport vehicles who i) have the appropriate national permit or license to operate
inter-state transport services and who have a proven compliance record to the rules
and procedures under said permit or license; and ii) are duly registered as inter-state
transport operators by the respective Competent National Body or the National Transit
Transport Coordinating Committee (NTTCC) among the Contracting Parties.

ARTICLE 4 SCOPE OF APPLICATION

The provisions of this Agreement shall apply to inter-state transport. Cabotage
is not covered by this Agreement.

ARTICLE 5 GRANT OF RIGHTS

1. Subject to the provisions of this Agreement, each Contracting Party shall
grant to other Contracting Parties the right to inter-state transport by:
(a) allowing transport operators duly established in one Contracting Party to
undertake transport of goods into and/or from the territories of other Contracting
Parties; and
(b) granting the right to load and discharge goods destined for or coming from
Contracting Parties.
2. The Contracting Parties shall endeavour to provide facilities for inter-state
transport in accordance with the provisions of this Agreement.
3. Inter-state transport, provided that it complies with the relevant laws and
rules of the host Contracting Party, shall not be subject to any unnecessary delays or
restrictions.
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PART II

DESIGNATION OF INTER-STATE
TRANSPORT ROUTES AND
FRONTIER POSTS
ARTICLE 6 INTER-STATE TRANSPORT ROUTES
AND FACILITIES

1. The Contracting Parties agree that the list of transit transport routes as
specified in the Annex of Protocol 1: Designation of Transit Transport Routes and
Facilities, under the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit,
signed at Bangkok on 8 February 2007, shall be the designated inter-state transport
routes and facilities for the purpose of this Agreement.
2. The Contracting Parties may initiate proposals for the modifications and/
or expansion of the designated inter-state transport routes from time to time. Any
proposed modifications/changes by one Contracting Party shall be with the mutual
agreement of the immediate neighbouring Contracting Party or Parties. Subsequent
amendments shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN.
3. For the benefit of safety, the Contracting Parties shall endeavour to provide in
their territories vehicle rest areas on these designated routes at appropriate intervals.
ARTICLE 7 FRONTIER POSTS AND FACILITIES
1. The Contracting Parties agree that the frontier posts as specified in Protocol
2: Designation of Frontier Posts, under the ASEAN Framework Agreement on
Facilitation of Goods in Transit, shall be the designated frontier posts for the purpose
of inter-state transport under this Agreement.
2. The Contracting Parties may initiate proposals for the modifications and/or
expansion of the designated frontier posts from time to time. Any proposed
modifications/changes by one Contracting Party shall be with the mutual agreement
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of the immediate neighbouring Contracting Party or Parties. Subsequent amendments
shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN.
3. The Contracting Parties shall provide adequate facilities and related
installations at frontier posts over the inter-state transport routes.
4. The Contracting Parties shall endeavour to:
(a) Provide, whenever possible, and within their national jurisdiction, frontier
posts which are physically adjacent to those of other Contracting Parties concerned
with control areas with checking requirements in order to facilitate the clearance and
examination of the means of transport and goods under this Agreement, so that
repeated unloading and reloading of these foods may be avoided. Nothing shall
prevent two or more Contracting Parties from conducting joint examination at the
same place by officials of these Contracting Parties;
(b) Ensure that adequate manpower resources are made available for the
speedy completion and clearance of frontier formalities, such as immigration,
customs, health and foreign exchange controls;
(c) Coordinate working hours of adjacent posts; and
(d) Provide, wherever possible, adequate parking space for containers and for
vehicles awaiting goods clearance.
5. The Contracting Parties agree to be guided, wherever possible, by the
provisions of the International Convention on Harmonization of Frontier Control of
Goods, signed at Geneva on 21 October 1982, in their efforts to harmonize frontier
facilities for goods transported under this Agreement.

PART III

GENERAL CONDITIONS FOR
ROAD TRANSPORT
ARTICLE 8 TRAFFIC REGULATIONS
302

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

The Contracting Parties shall endeavour to take appropriate measures to ensure
the harmonization of road traffic regulations in force in their territories conform in
substance to the provisions of the Convention on Road Traffic, signed at Vienna on
8 November 1968, and the Convention on Road Sign and Signals, signed at Vienna on
8 November 1968.

ARTICLE 9 INTER-STATE TRANSPORT SERVICES

1. Each Contracting Party shall allow the use of means of transport registered
in other Contracting Parties to provide inter-state transport services on its territory in
accordance with Article 5 of this Agreement.
2. The Contracting Parties agree that the number of inter-state transport
vehicles allowed to be used for inter-state transport shall be no more than five
hundred (500) vehicles per Contracting Party. Thereafter, the number of interstate transport vehicles shall be discussed from time to time between the Contracting
Parties.
3. Except for the provisions relating to the number of road transit transport
vehicles as provided for in Article 4 of Protocol 3: Types and Quantity of Road
Vehicles, under the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit,
signed at Ha Noi on 15 September 1999, the principles as specified in the said
Protocol shall apply to this Agreement.

ARTICLE 10 ROAD TRANSPORT PERMITS

The Contracting Parties undertake to harmonise road transport permit
requirements in order to facilitate inter-state transport.

ARTICLE 11 TECHNICAL REQUIREMENTS OF
ROAD VEHICLES

Means of transport used in inter-state transport shall conform to the technical
requirements regarding vehicle dimensions, maximum weights and loads, emissions
standards and related matters as specified in Protocol 4: Technical Requirements
of Vehicles, under the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in
Transit, signed at Ha Noi on 15 September 1999.
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ARTICLE 12 MUTUAL RECOGNITION OF
INSPECTION CERTIFICATES

1. The Contracting Parties undertake to institute periodic inspection of road
vehicles registered in their respective territories and used for inter-state transport.
2. The Contracting Parties shall recognize periodic inspection certificates of
road vehicles used for inter-state transport issued by the other Contracting Parties, in
accordance with the Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection
Certificates for Goods Vehicles and Public Services Vehicles Issued by ASEAN
Member Countries signed at Singapore on 10 September 1998.

ARTICLE 13 MUTUAL RECOGNITION OF DRIVING
LICENSES

The Contracting Parties shall recognize domestic driving licenses issued by all
other Contracting Parties for the purpose of inter-state transport in accordance with
the Agreement on the Recognition of Domestic Driving Licenses Issued by ASEAN
Countries signed at Kuala Lumpur on 9 July 1985.

ARTICLE 14 ASEAN SCHEME OF COMPULSORY
MOTOR VEHICLE INSURANCE

1. Motor vehicles travelling to the territory of other Contracting Parties shall
comply with the compulsory motor vehicle insurance required in the host Contracting
Party.
2. The Contracting Parties agree to conform to the scheme of compulsory
motor vehicle insurance as specified in Protocol 5: ASEAN Scheme of Compulsory
Motor Vehicle Insurance, under the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation
of Goods in Transit, signed at Kuala Lumpur on 8 April 2001.

ARTICLE 15 CHARGES AND OTHER FINANCIAL
OBLIGATIONS
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The Contracting Parties shall endeavour to simplify, consolidate and harmonise
charges and other financial obligations which are levied on the means of transport.

ARTICLE 16 TEMPORARY ADMISSION OF ROAD
VEHICLES

For the purpose of this Agreement, the Contracting Parties shall grant
temporary admission to road vehicles (and the fuel contained in its supply tanks, its
lubricants, maintenance supplies, and spare parts in reasonable quantities) registered
in the territory of another Contracting Party, without payment of import duties and
import taxes, without depositing a Customs’ guarantee bond and free of import
prohibitions and restrictions, subject to re-exportation and other related conditions.

PART IV

CUSTOMS CONTROL, SANITARY
AND PHYTOSANITARY
MEASURES
ARTICLE 17 HARMONISATION AND
SIMPLIFICATION OF CUSTOMS PROCEDURES

1. The Contracting Parties shall simplify and whenever possible harmonise the
customs control procedures of inter-state transport to ensure compliance with the
laws and regulations which the Customs are responsible for enforcing.
2. The Contracting Parties shall facilitate joint customs inspection, wherever
possible, of inter-state transport at their designated frontier points.
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ARTICLE 18 ESTABLISHMENT OF SANITARY AND
PHYTOSANITARY MEASURES

The Contracting Parties agree to establish sanitary and phytosanitary measures
as specified in Protocol 8: Sanitary and Phytosanitary Measures, under the ASEAN
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit, signed at Phnom Penh
on 27 October 2000, to facilitate inter-state transport of goods into and/or from their
territories and ensure compliance with the laws and regulations which the relevant
authorities are responsible for enforcing.

PART V

MISCELLANEOUS PROVISIONS
ARTICLE 19 SPECIAL PROVISIONS ON INTER
-STATE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

The Inter-State Transport of Dangerous Goods shall not be permitted under this
Agreement, unless there is a special permit of the Contracting Party in whose territory
the transport is undertaken, as specified in Protocol 9: Dangerous Goods, under the
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit, signed at
Jakarta on 20 September 2002.

ARTICLE 20 SPECIAL PROVISIONS ON
TRANSPORT OF PROHIBITED AND/OR
RESTRICTED GOODS

The Inter-State Transport of prohibited and/or restricted goods shall not be
permitted under this Agreement.
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ARTICLE 21 SPECIAL PROVISIONS ON INTER
-STATE TRANSPORT OF PERISHABLE GOODS

Subject to the provisions of this Agreement, the Contracting Parties shall
endeavour to facilitate inter-state transport of perishable goods.

ARTICLE 22 PROVISION OF GREATER FACILITIES

This Agreement does not entail in any way the withdrawal of facilities which are
greater than those provided for in this Agreement as long as the terms and conditions
are consistent with the principles embodied in this Agreement. This Agreement also
does not preclude the granting of greater facilities which may be agreed between
Contracting Parties in the future.

ARTICLE 23 DOMESTIC LEGISLATION

1. Unless otherwise provided for by this Agreement, the domestic laws and
regulations of the Contracting Parties relating to transport of goods, shall apply
equally and without discrimination to inter-state transport.
2. The Contracting Parties shall endeavour to harmonise and simplify their
rules, regulations and administrative procedures relating to inter-state transport in
accordance with the provisions of this Agreement.

ARTICLE 24 COMPLIANCE WITH NATIONAL
LAWS

Except where otherwise provided in Agreements between the Contracting
Parties, including this Agreement:
(a) means of transport of one Contracting Party including persons and goods
shall, when in the territory of the other Contracting Party, comply with national laws
and regulations in force in that territory;
(b) neither of the Parties shall impose on persons or goods of the other
Contracting Party requirements which are more restrictive than those applied by its
national laws and regulations on its own means transport; and
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(c) the host Contracting Party may temporarily or permanently deny access
to its territory to a person, driver, transport operator, means of transport that has
infringed national laws and regulations or this Agreement.

ARTICLE 25 TRANSPARENCY

1. The Contracting Parties shall ensure transparency of their respective laws,
regulations and administrative procedures which affect the facilitation of inter-state
transport of goods under this Agreement and its Protocols.
2. For this purpose, all Contracting Parties shall deposit with the ASEAN
Secretariat, not later than six months after this Agreement has entered into force, their
aforementioned laws, regulations and administrative procedures.
3. If the aforementioned documents are not in the English language, their
English translation shall also be deposited within one year after this Agreement has
entered into force.

ARTICLE 26 ASSISTANCE FOR TRAFFIC ACCIDENTS

1. The National Transit Transport Coordinating Committee, established under
Article 29 of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in
Transit signed in Ha Noi on 16 December 1998, of each Contracting Party shall also be
responsible for the coordination and implementation of this Agreement.
2. The Transit Transport Coordinating Board, established under Article 29 of the
ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit signed in Ha Noi
on 16 December 1998, shall also oversee the overall coordination and implementation
of this Agreement. The Board is further authorized to invite and seek the assistance of
other relevant ASEAN coordinating bodies, for all matters related to the implementation
of this Agreement.
3. The Transit Transport Coordinating Board shall make periodic reports on
the implementation of this Agreement, and seek appropriate guidance on significant
issues as necessary, from the relevant ASEAN Ministerial bodies.
4. The ASEAN Secretariat shall assist the Transit Transport Coordinating Board
in its functions and responsibilities under this Agreement, and in particular, in the
monitoring and reporting of the progress of the implementation of this Agreement.
The ASEAN Secretariat shall submit evaluation reports to the Transit Transport
Coordinating Board, for further action.

Should the means of transport of one Contracting Party including persons and
goods be involved in traffic accidents in the territory of another Contracting Party,
the latter shall provide all possible assistance to the means of transport, including
persons and goods, and notify the appropriate authorities of the Contracting Party
concerned as soon as possible.

PART VII

PART VI

ARTICLE 28 DISPUTE SETTLEMENT

ARTICLE 27 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

ARTICLE 29 OTHER AGREEMENTS IN FORCE

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS
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FINAL CLAUSES
The provisions of the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement
Mechanism, done at Vientiane, Lao PDR on the 29th day of November 2004 and any
amendment thereto, shall apply to disputes arising under this Agreement.
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This Agreement or any actions taken thereto shall not affect the rights and
obligations of the Contracting Parties under any existing agreements or International
Conventions to which they are also Contracting Parties

ARTICLE 30 IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

1. In the implementation of this Agreement, or more Contracting Parties who
are ready can negotiate, conclude and sign implementing agreements/arrangements
in line with the ASEAN-X Formula, on a plurilateral, multilateral or sub-regional basis.
The other Contracting Parties can join in the implementation when they are ready.
2. The Protocols under the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of
Goods in Transit which are referred to under this Agreement, and any amendments to
such Protocols, shall apply mutatis mutandis to inter-state transport under this
Agreement. Such Protocols, and any amendments thereto, shall be regarded as an
integral part of this Agreement.
3. With respect to each Contracting Party, the effect of those Protocols for
this Agreement shall be from the date of depositing the Instrument of Ratification or
Acceptance of those Protocols or the date of depositing the Instrument of Ratification
or Acceptance of this Agreement with the Secretary-General of ASEAN, whichever is
later.

ARTICLE 31 FINAL PROVISIONS

1. This Agreement is subject to ratification or acceptance by the Contracting
Parties.
2. 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.
3. This Agreement shall enter into force upon the thirtieth day after the deposit
of the second Instrument of Ratification or Acceptance, and shall be effective only
among the Contracting Parties who have ratified or accepted it. For each Contracting
Party ratifying or accepting this Agreement after the deposit of the second Instrument
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of Ratification or Acceptance, this Agreement shall enter into force on the thirtieth
day after the deposit of such Contracting Party of its Instrument of Ratification or
Acceptance.
4. No reservation may be made to this Agreement either at the time of
signature, ratification or acceptance.
5. Any amendment to the provisions of this Agreement shall be effected by
consent of all Contracting Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to sign by
their respective Governments, have signed this ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Inter-State Transport.
DONE at Manila, Philippines, this 10th Day of December in the Year Two
Thousand and Nine in a single original copy in the English Language.
For Brunei Darussalam:
PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Minister of Communications
For the Kingdom of Cambodia:
TAUCH CHANKOSAL
Secretary of State
Ministry of Public Works and Transport
For the Republic of Indonesia:
JUSMAN SYAFII DJAMAL
Minister for Transportation
For the Lao People’s Democratic Republic:
SOMMAD PHOLSENA
Minister of Public Works and Transport
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For Malaysia:
DATO’ SRI ONG TEE KEAT
Minister of Transport
For the Union of Myanmar:
MAJOR GENERAL THEIN SWE
Minister for Transport
For the Republic of the Philippines:
LEANDRO R. MENDOZA
Secretary of Transportation and Communications
For the Republic of Singapore:
RAYMOND LIM
Minister for Transport
For the Kingdom of Thailand:
SOPHON ZARAM
Minister of Transport

บทความ

For the Socialist Republic of Viet Nam:
HO NGHIA DZUNG
Minister of Transport
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การเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- วีระพล

ตั้งสุวรรณ* -

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราอาจจะมีวิสัยทัศน์ว่าฝ่ายตุลาการจะต้องพบกับ
ปัญหาอะไรบ้าง แต่เรายังไม่เห็นความชัดเจนของฝ่ายบริหารว่ามีมาตรการอย่างไรบ้าง เพราะ
ในการจะติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นเรื่องส�ำคัญ ถ้าเรามีแต่วสิ ัยทัศน์ (Vision) โดย
ปราศจากการกระท�ำ (Action) ก็จะเป็นได้เพียงความฝัน การมี “Action” หรือการกระท�ำโดย
ปราศจาก “Vision” หรือวิสัยทัศน์ ก็เหมือนกิจกรรมที่เราท�ำไปวันหนึ่งๆ ไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ดังนั้น เมื่อมีวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องลงมือกระท�ำเพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย
โดยส�ำนักงานศาลยุติธรรมจะต้องเป็นหน่วยงานหลัก
มีดังนี้

เมื่อย้อนมาดูในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อประเทศไทย

ผลกระทบประการแรก คือ เรื่องของภาษา จากแง่มมุ การเจรจาที่ผ่านมากับประเทศ
ลาว คนลาวไว้ใจคนไทยในหลายๆด้าน ในช่วงปีทผี่ า่ นมา ผมมีโอกาสไปกับท่านประธานศาล
ฎีกา ไปเจรจากับท่านประธานศาลฎีกาแห่งประเทศลาว นับเป็นกิจกรรมแรกที่เราท�ำในเรื่อง
เกีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนือ่ งจากภาษาทีเ่ ราใช้สามารถสือ่ สารกันได้งา่ ย ระหว่าง
ประเทศลาวกับประเทศไทยภาษาจึงไม่เป็นอุปสรรค แต่เมื่อพิจารณาทบทวนกับประเทศอื่น
เช่น มาเลเซีย สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ทางตะเข็บชายแดนจะ
สื่อสารด้วยภาษายาวี หรือแม้แต่ประเทศกัมพูชา จากการที่ผมเคยไปตรวจราชการเมื่อ 20
ปีก่อนที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เราก็เริ่มมีค�ำแนะน�ำการมาติดต่อเป็นภาษากัมพูชาแล้ว สรุป
ข้อด้อยที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ ภาษา เพราะในที่สุดภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร ในระหว่างประเทศสมาชิก ประเทศที่ได้เปรียบที่สุด คือ ประเทศมาเลเซียและ
* รองประธานศาลฎีกา และประธานคณะอนุกรรมการความร่วมมือทางการศาลและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
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ประเทศสิงคโปร์ซงึ่ เคยอยูภ่ ายใต้อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ
มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์จึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและก็สามารถ
เป็นผู้น�ำในภูมิภาคได้ ประเทศฟิลิปปินส์เองถือว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ส่วนประเทศพม่า
ชาวพม่าที่มีการศึกษาก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้พอสมควร ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่า
นี้คือกลุ่มที่ผมมองว่าจะมีความได้เปรียบทางภาษา ถัดมา คือ ประเทศอินโดนีเซียกับ
ประเทศไทย หลายปีท่ผี ่านมา ผมว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศอินโดนีเซีย
จะพอๆกับประเทศไทย เพราะเวลาไปประชุมระหว่างประเทศ ปัญหาแรกทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย
จะมาคุยกับประเทศไทยนั้นคืออุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
ผลกระทบประการที่สอง คือ การแก้กฎหมาย การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในส่วนที่ควรจะเกี่ยวข้องกับทางศาลคือการแก้กฎหมาย อย่างไรก็ตามการแก้กฎหมายไม่ใช่
ภาระหน้าทีข่ องศาลยุตธิ รรมโดยตรง แต่เป็นเรือ่ งของฝ่ายบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัติ เช่น พระราช
บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ก็ต้องได้รับการแก้ไข เพราะต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของประชาคมอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ
อาชีพหรือวิชาชีพหลัก 7 วิชาชีพ 7 สาขา เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก
นักบัญชี เป็นต้น จะเห็นได้ว่า เมื่อมองถึงศักยภาพของบุคลากรประเทศไทยแล้ว เราจะได้
เปรียบ แต่เมื่อพูดถึงความสามารถทางภาษา เราค่อนข้างเสียเปรียบ กลุ่มวิชาชีพเหล่านี้จะ
หลั่งไหลเข้ามาในเมืองไทย เมื่อมีคนเข้ามามากขึ้น การแข่งขันก็ย่อมมีมากขึ้น
ผลกระทบประการที่สาม คือ ปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่าปริมาณคดีจะ
หลั่งไหลมาสู่ศาล โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติดที่จะหลั่งไหลมาจากประเทศ
ลาวและพม่ า มายั ง ประเทศไทยและมี ก ารขยายตั ว ไปเป็ น องค์ ก ร จนกลายเป็ น ปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การติดต่อสือ่ สารทางแพ่ง
ก็จะมีผลกระทบมากขึ้น จากที่กล่าวมาถือได้ว่าเป็นเรื่องคร่าวๆ ที่เราจ�ำเป็นต้องเตรียมรับมือ
ตอนนี้เรามีกระบวนการที่ไปกระตุ้นศาลทั่วประเทศว่าจะต้องท�ำคดีให้เสร็จโดยเร็ว
สุดท้ายคดีกไ็ หลมาทีศ่ าลฎีกาเพราะว่าศาลฎีกาตอนนีเ้ ป็นศาลทีจ่ ะต้องรองรับคดีมากทีส่ ดุ ใน
ประเทศไทยและปัญหาเยอะทีส่ ดุ เราก็ต้องค่อยๆแก้ไข พอแก้ปัญหาจุดนีเ้ สร็จก็ต้องแก้ไขจุด
ต่อไป ขณะนี้ก็เปรียบเสมือนหมอรักษาคนไข้ไปตามอาการ เช่น ศาลอุทธรณ์กลางมีปัญหา
เรื่ อ งปริ ม าณคดี ย าเสพติ ด ก็ จ ะไปยกฐานะเป็ น ศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี ย าเสพติ ด จนอาจเกิ ด
ปรากฏการณ์ท่วี ่า ศาลอุทธรณ์คดียาเสพติดจะมีปริมาณคดีท่สี ูงกว่าศาลอุทธรณ์กลาง ส่วน
ศาลฎีกาปีท่แี ล้วมีคดีรบั ใหม่ประมาณ 17,000 เรื่อง รวมกับคดีที่ศาลพิจารณาอยู่อีก 15,000
เรื่อง รวมแล้วกว่า 30,000 เรื่องที่ศาลฎีกาจะต้องพิจารณาในแต่ละปี เพราะฉะนั้นปัญหาทุก
อย่างจะไหลไปให้ศาลฎีกาแก้ท้งั หมด
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ศาลฎีกานอกจากรับคดีที่อทุ ธรณ์มาจาก 10 ศาลอุทธรณ์แล้ว ยังต้องรับคดีท่อี ุทธรณ์
ขึ้นตรงไปจากศาลช�ำนัญพิเศษอีก ตอนนี้ศาลฎีกามีผู้พิพากษา 105 คน มีผู้พิพากษาอาวุโส
51 คน หากเรายกเลิกระบบจ�ำกัดสิทธิตามวิธพี จิ ารณาความแพ่งและวิธพี จิ ารณาความอาญา
และถือว่าทุกคนมีสิทธิอุทธรณ์ฎกี าหมด ศาลฎีกาก็อาจจะต้องรับคดีประมาณ 50,000 เรื่อง
ต่อปี แต่วธิ ีการท�ำงานก็จะเปลี่ยนไป อาจจะลดปริมาณคดีได้มากกว่าเดิม
ผลกระทบประการทีส่ ี่ คือ การทีต่ ลาดอาเซียนจะรวมเป็นหนึง่ เดียว โดยมีเป้าหมายให้
ภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ ปัญหาที่ตามมาคงมีมากมาย จะเห็นได้ว่า หากกลไกของรัฐทั้งฝ่าย
นิติบัญญัติและบริหารในเรื่องภาษีศุลกากรไม่เข้มแข็ง จะกลายเป็นปัญหาที่ฝ่ายตุลาการจะ
ต้องแก้ในอนาคต
ผลกระทบประการทีห่ า้ คือ ความสัมพันธ์ทางการศาลทีจ่ ะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดย
เฉพาะในเรือ่ งการบังคับคดี จากการสนทนากับท่านหัวหน้าเกรียงไกรเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ มีแนวคิด
อยู่สองสามแนวคิด ดังนี้
แนวคิดแรก คือ การบังคับตามค�ำพิพากษาในแต่ละประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
เฉพาะประเทศสมาชิก เช่น คดีพิจารณาที่ตัดสินในประเทศมาเลเซีย คู่ความสามารถบังคับ
คดีในศาลในประเทศไทยได้เลย ถ้าศักยภาพของแต่ละประเทศในกระบวนการยุติธรรมเรื่อง
ของอ�ำนาจตุลาการเท่าเทียมกัน
แนวคิดที่สอง คือ แม้จะมีค�ำพิพากษาแล้วก็ยงั ไม่บังคับให้ แต่คู่ความต้องไปยื่นขอให้
ศาลของแต่ละประเทศพิพากษาบังคับคดีอกี ชัน้ หนึง่ คล้ายๆ การประนีประนอมยอมความใน
คดีแพ่งหรืออนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะมีปัญหาตามมาอีกมาก
แนวคิดทีส่ าม คือ เราไม่ยอมรับค�ำพิพากษาของประเทศสมาชิก แต่คคู่ วามต้องมาฟ้อง
ใหม่ในประเทศเรา ซึ่งเราจะต้องเตรียมรับมือกับการแก้ไขปัญหา
สิง่ ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนีล้ ว้ นจะมีปญ
ั หาตามมาเนือ่ งจากความแตกต่างในระบบกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ ความแตกต่างในเรื่องภาษา วัฒนธรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
นอกจากนีส้ ถานะในการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจอาจจะมีฐานะเป็นนิตบิ คุ คลหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศก็จริง แต่ของเราจะไม่เข้มเท่าสหภาพยุโรป เพราะสหภาพยุโรปจะสละอ�ำนาจอธิปไตย
บางมิติโดยมีศาลของเขา คือ ศาลแห่งสหภาพยุโรป สามารถตัดสินคดีในการละเมิดการรวม
กลุ่มสหภาพยุโรป แต่ส�ำหรับประเทศไทยยังใช้วธิ ีบังคับในลักษณะความตกลงยอมผ่อนปรน
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เราจึงต้องเตรียมตัวเพื่อรับสิ่งที่ก�ำลังจะเข้ามา ซึ่งย่อมจะน�ำมาซึ่งปัญหาใหญ่หลวง
แน่นอน เพราะขนาดเราอยู่เป็นสังคมเดี่ยว ในปีที่แล้วเรายังมีคดีอยู่ถึง 1,200,000 คดี ถ้ามอง
ไปข้างหน้าเมือ่ เข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปริมาณคดีจะต้องเพิม่ มากขึน้ อย่างแน่นอน
ผลกระทบประการที่หก คือ ปัญหาเรื่องการส่งหมายก็ต้องเปลี่ยน ล่าสุดข้อมูลที่ได้
เกี่ยวกับการส่งหมาย คือ 7 ปี ยังส่งหมายให้คู่ความซึ่งอยู่ต่างประเทศไม่ได้ เราก็แก้กฎหมาย
ให้มันยืดหยุ่นในช่องทางของการส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
ผูเ้ ข้ารับฟังการบรรยาย : กราบเรียนท่านอาจารย์วรี ะพลครับ พอผมทราบว่าส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรมจะจัดที่ภาค 4 น�ำร่องในการเตรียมความพร้อมทางกฎหมาย อย่างที่ผมทราบ
เบือ้ งต้นศาลในภาคผมนี้ มีอยูศ่ าลหนึง่ ซึง่ ท่านผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลบอกว่าคดีชนั สูตรพลิกศพ
ค้างมาสองปี เนือ่ งจากเป็นคนลาวมาตายเพราะมาร่วมทุน พอเวลาเขาแจ้งพนักงานสอบสวน
ที่อยู่เขาก็แจ้งขึ้นไป พอในชั้นไต่สวนนี้เขาก็ต้องส�ำเนาให้ทางญาติ แล้วส่งให้ส�ำนักงานศาล
ยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรมก็ส่งให้สถานทูต พอส่งแล้ว เขาส่งกลับมาว่าไม่พบที่อยู่แล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรต่อไป เรื่องนี้อาจต้องน�ำเสนอทางส�ำนักงานศาลยุติธรรมว่าเป็นไปได้
ไหม ถ้าต่อไปคนต่างชาติหรืออาเซียนเริม่ เข้ามามากขึน้ จะมีการชันสูตรพลิกศพอีกมาก เพราะ
หากเขากระท�ำผิดขึ้นมา เราจะแจ้งให้ทางสถานทูตทราบแล้วเราไต่สวนได้เลยหรือไม่ หรือ
ยกเลิกการชันสูตรพลิกศพไปเลยหรือไม่ หรือจะท�ำอย่างไรให้รู้ว่าเขาตายเพราะเหตุใด หรือ
กรณีเยาวชน ทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเด็กที่เข้ามานี้เป็นคนลาวหรือพม่า แล้วต่อไปถ้าทางพ่อ
แม่ของเขาเกิดมากระท�ำผิด ท่านจะส่งกลับเลยในขณะที่พ่อแม่อยู่ที่นี่หรือจะส่งไปอบรม พอ
โตแล้วกลับไปที่บ้านเขา ไม่เติบโตที่บ้านเขา ขอบคุณครับ
สิ่งที่ท่านเสนอนี้ก็เป็นเรื่องของการเป็นสมาชิกของอาเซียน เราต้องปฏิบัติต่อพลเมือง
เขาเหมือนกับพลเมืองของเรา เขาตายก็ต้องส่งไปชันสูตรพลิกศพ เพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติ
จริงๆว่าจะแค่ไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าปัญหาเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่สุดที่
เราจะท�ำยังไงให้เขามาให้ความร่วมมือกับเรา
มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง เรื่อง การค้ามนุษย์ เป็นนโยบายของต่างชาติที่เขาจะดูว่า
เราไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แล้วการที่เราถูกปฏิบัติในเรื่องของการค้าระหว่าง
ประเทศ ตอนนี้เราถูกเพ่งเล็ง เราต้องจัดการ
เพราะฉะนั้นฝากท่านและผู้บริหารทั้งหมดไว้ด้วย การที่เราจะมองไปข้างหน้าและช่วย
กันท�ำงานจะท�ำให้เราตัง้ รับกับปัญหาในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ก็ขอจบการ
สัมมนาในหัวข้อของผม ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ
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นโยบายของศาลยุติธรรม
ในการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ภัทรศักดิ์

วรรณแสง* -

เมื่อพูดถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า นอกจาก
ประชาคมยุโรปที่ก�ำลังประสบปัญหาวิกฤติการเงินอันส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในขณะนี้
จนท�ำให้สหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทัง่ จีน และอินเดียเอง ก็เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปด้วย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นอีกประชาคมหนึง่ ทีก่ �ำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษ เนือ่ งจาก
ก�ำลังก้าวไปสู่ยุคแห่งการเปิดเสรีทางธุรกิจและบริการซึ่งมีเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันในสิ้นปี
พ.ศ. 2558 โดยมีสโลแกนว่า “สร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอือ้ อาทร และร่วมแบ่ง
ปัน มีวสิ ัยทัศน์เดียวกัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน และเป็นประชาคมเดียวกัน” “One Vision, One
Identity, One Community” ซึง่ ขณะนีห้ ลายประเทศในกลุม่ อาเซียนอยูร่ ะหว่างการเตรียมความ
พร้อมที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน แม้กระทั่งประเทศพม่าเองก็ส่งสัญญาณแห่งความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องของประชาธิปไตยที่ก�ำลังอยู่ในช่วงตั้งต้น การเปิดประเทศของพม่า
หรือแม้แต่เวียดนามและลาวในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาก็ยงิ่ ท�ำให้นกั ลงทุนตืน่ ตัวและหันมามอง
อาเซียนมากยิ่งขึ้น เพราะนักลงทุนมองเห็นทั้ง “โอกาส” และ “ตลาด” ในการขยายฐานการ
ลงทุนมาสู่ภูมภิ าคอาเซียน
เป้าหมายในการเปิดเสรีทางธุรกิจและบริการซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 เป็นต้นไปนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะ ในส่วนของประเทศไทยนั้น ผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้คง
ได้อ่านและได้รับชมข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมาไม่น้อย แต่เมื่อหันมาพิจารณาถึง “ศาลยุติธรรม” หรือ “ผู้พิพากษา”
ของไทยเรา คงมีค�ำถามที่ตามมาว่า ศาลยุติธรรมไทยเราตื่นตัวและมีการเตรียมความพร้อม
กันมากน้อยเพียงใด
* เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น ผมขอใช้เวลาสั้นๆ กล่าวถึงเสาหลักส�ำคัญ 3 ประการในการ
ด�ำเนินงานเพื่อน�ำไปสู่ประชาคมอาเซียน อันประกอบด้วย (1) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Security Community: ASC) (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ (3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community: ASCC) ทั้ง 3 เสาหลักดังกล่าวข้างต้นนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นเรื่อง
ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด เนื่องจากมีรากฐานมาจากความร่วมมือและความ
ตกลงทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกได้ด�ำเนินการร่วมกันมาแล้วระยะหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้
ว่าเป็นการสานต่อความร่วมมือและความตกลงที่มีอยู่เดิมให้เป็นรูปธรรมและมีแบบแผนมาก
ยิ่งขึ้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก�ำหนดวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020
ทีว่ ่า “อาเซียน ปี 2020 เป็นหุน้ ส่วนร่วมกันในการพัฒนาอย่างมีพลวัต (ASEAN 2020:
Partnership in Dynamic Development)” โดยจะให้ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมภิ าคอื่น ๆ ได้ สิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้นี้ เราจะเห็นอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
การลงทุน และเงินทุนอย่างเสรี เราจะเห็นการร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
ตลาดการเงิน และตลาดเงินทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร
พลังงาน การท่องเทีย่ ว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนา
ฝีมือมากยิ่งขึ้น
แน่นอนว่าเหรียญนั้นมีสองด้านเสมอ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนน�ำมาซึ่ง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็น�ำมาซึง่ ผลกระทบในอีกหลายแง่มมุ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ผลกระทบประการแรก เป็นเรื่องผลกระทบด้านการเมืองและความมั่นคง ในการเปิด
เสรีทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายแรงงาน สิ่งที่ตามมาคือปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการฟอกเงิน ยาเสพติด การลักลอบ
เข้าเมือง การค้ามนุษย์ ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทางคือส่งออก เป็นทั้ง
ประเทศปลายทางคือน�ำเข้า รวมทัง้ เป็นประเทศทางผ่านด้วย เรามีหมดครบวงจร ศาลไทยเรา
มีความพร้อมรับมือคดีเหล่านีม้ ากน้อยเพียงใด เรามีองค์ความรูเ้ พียงพอแล้วหรือไม่ทจ่ี ะน�ำไป
ใช้ในการชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานโดยเฉพาะในคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน
และการค้ามนุษย์ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
ผลกระทบประการที่สอง เป็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งที่จะเราจะได้เห็นในช่วงแรก
ของการเปิดเสรี คือ การลดภาษี ในอดีตทีผ่ า่ นมานักธุรกิจท�ำการค้าหรือลงทุนภายในประเทศ
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ปัจจุบันเราพยายามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในบ้านเรา โดยการให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษี เช่น การส่งเสริมการลงทุน การให้สิทธินักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในบริษัทไทย หรือแม้แต่
ให้สิทธิชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดต่างๆ ต่อไปจะมีนักลงทุนไทยไปลงทุนในต่าง
ประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น จากที่ผลิตสินค้าและขายกันเฉพาะใน
ประเทศไทยส�ำหรับคนกว่าหกสิบเจ็ดล้านคน ต่อไปก็จะขายให้คนกว่าหกร้อยล้านคนใน
อาเซียน การแข่งขันทางการค้าจะยิ่งดุเดือดมากขึ้น กฎหมายเรื่องการแข่งขันทางการค้า
การป้องกันการทุ่มตลาดจะมีบทบาทมากขึ้น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
การค้าระหว่างประเทศจะมีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ เช่นกัน เราจะเน้นเฉพาะประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเหมือนที่ผ่านมาคงไม่เพียงพอ ผู้พิพากษาเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
กฎหมายเฉพาะดังกล่าวมากน้อยแค่ไหน
ผลกระทบประการที่สาม เป็นผลกระทบทางด้านสังคม วิถีชีวิตของคนไทยจะเปลี่ยน
ไป มีการไปมาหาสูก่ บั ประเทศเพือ่ นบ้านมากขึน้ นอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วยัง
มีภาษาของประเทศเพื่อนบ้านด้วย มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีมากยิ่งขึ้น อาจมีชาว
ต่างชาติมาอยู่ร่วมชายคาบ้าน มาท�ำงานอยู่ในบ้าน หรืออาจจะมีสะใภ้มาจากประเทศนี้ มี
เขยมาจากประเทศนั้น มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและความคิดมากยิ่งขึ้น เราพร้อมเปิด
ใจรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วหรือไม่
ผลกระทบประการสุดท้าย ได้แก่ ผลกระทบด้านกฎหมาย มีกฎหมายหลายฉบับที่
ต้องเตรียมพร้อมและต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ตัวอย่างเช่น การก�ำหนดให้ในปี พ.ศ. 2558
นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ซึ่งแน่นอนผลกระทบทาง
กฎหมายต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 การ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถอื หุ้นในรูปแบบของการควบรวมกิจการ
(merger and acquisition) ต่อไปศาลยุติธรรมต้องตีความว่าเป็นนิติบุคคลในคดีต่าง ๆ เป็น
นิติบุคคลไทยหรือต่างชาติ ใครเป็นผู้ถอื หุ้นที่มีอ�ำนาจครอบง�ำกิจการ จะมีกรณีที่มีการถือหุ้น
ไขว้กันหรือถือหุ้นต่อกันเป็นลูกโซ่ระหว่างบริษัทไทยแต่บริษัทต่างชาติ กฎหมายให้ความ
คุ้มครองผู้ถอื หุ้นต่างชาติเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นคนไทยหรือไม่
นอกจากนี้ ในการเคลื่อนย้ายแรงงาน จ�ำเป็นต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจ
น�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 การเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝมี อื เป็นสิง่ ทีพ่ ดู ถึงกันมากเมือ่ เป็นประชาคมอาเซียน แรงงานมีฝมี อื ทีใ่ ห้เคลือ่ นย้าย
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กันได้ก่อนจะเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความพร้อม โดยน�ำร่องใน 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวะ สถาปัตย์ บัญชี ช่างส�ำรวจ ด้านอื่นก็จะทยอยเปิดเสรีไป กลุ่ม
วิชาชีพด้านกฎหมายอาจเป็นกลุ่มต่อไป การเปิดเสรีด้านแรงงานหรือการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
โดยเสรี ไม่ได้ท�ำให้แรงงานผิดกฎหมายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่อาจมีการปรับปรุงกฎหมาย
หลายฉบับตลอดจนหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าว อาจมีการใช้วธิ กี าร
รับรองวิทยฐานะที่เรียกกันว่า MRA (mutual recognition agreement) คืออาเซียนต้องมาตกลง
กันว่าจะรับรองวิทยฐานะกันได้แค่ไหน เช่น เรียนและจบเมืองไทย ไปท�ำงานในประเทศไหน
ได้บ้าง เพราะแต่ละประเทศมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในด้วยว่าจะ
ก�ำหนดคุณสมบัติอย่างไร ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นตัวก�ำหนดที่จะไปควบคุม เช่น พระราช
บัญญัติทนายความอาจจะก�ำหนดว่าต้องพูดภาษาไทย ใช้ภาษาไทยได้ ต้องเป็นสมาชิก
วิสามัญแห่ง เนติบัณฑิตสภา หรือมีใบอนุญาตว่าความจากประเทศนั้นประเทศนี้ เป็นต้น ต่อ
ไปเราอาจจะเห็นทนายความต่างชาติเข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความก็เป็นได้
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นมากขึ้นเมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่
ต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จากผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น ในแง่ของศาลยุติธรรมไทยเอง คงต้องยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับคดีในรูปแบบ
ใหม่ๆ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้สร้างความ
ตืน่ ตัวให้แก่สงั คมไทยเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ในวงการยุตธิ รรม ในแง่นโยบาย ส�ำนักงาน
ศาลยุตธิ รรมได้เตรียมความพร้อมทางด้านการยุตธิ รรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยการเตรียมความพร้อมทางด้านการยุตธิ รรมจะไม่ม่งุ เฉพาะด้านเนือ้ หากฎหมาย
เท่านัน้ แต่จ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรือ่ งการบริหาร การอ�ำนวยการ และบุคลากรของ
หน่วยงานศาลด้วย
การเตรียมความพร้อมของส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมทีไ่ ด้ด�ำเนินการแล้วและจะด�ำเนินการ
ต่อไป มีดังนี้
ประการแรก ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมได้จดั ตัง้ ศูนย์
วิเทศอาเซียนขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร บทความ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ข้าราชการตุลาการศาลยุตธิ รรมในภูมภิ าคอาเซียน และประชุมปรึกษาหารือเกีย่ วกับความร่วม
มือในเชิงวิชาการและความร่วมมือในทางศาลเท่าทีจ่ ะท�ำได้ ซึง่ ผู้แทนของศาลของหน่วยงาน
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ยุติธรรมในอาเซียนก็ให้ความชื่นชมและคิดว่าจะกลับไปจัดตั้งศูนย์วิเทศน์อาเซียนในประเทศ
เขาบ้าง โดยบอกว่ายังไม่เคยมีประเทศไหนในอาเซียนเคยท�ำมาก่อน มีประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์วเิ ทศน์อาเซียนขึน้ โดยจะเป็นการรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC ในปี 2558
นอกจากนี้ ทางศูนย์วิเทศอาเซียนได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียม
ความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ จังหวัด
หนองคาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุตธิ รรม เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับประชาคมอาเซียน
และถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการให้เป็นไปทางทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดี
ประการที่สอง การจัดท�ำศูนย์ล่ามอาสาประจ�ำศาล ทางศาลยุติธรรมมีภารกิจในการ
อ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งต้องพัฒนากระบวนการพิจารณาให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ประเทศต่างๆทั่วโลก
ได้ให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาล่ามให้กับชาวต่างชาติ
ที่ถูกด�ำเนินคดีอาญาในศาล เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยซึ่งได้มีการระบุ
ไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และมาตรา 13 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในปี 2557 ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมจัดโครงการล่ามอาสาประจ�ำศาล เพือ่ รองรับการเข้า
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนือ่ งจากล่ามมีหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการสือ่ สาร และแปลความ
หมายจากภาษาหนึง่ เป็นอีกภาษาหนึง่ เพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกันให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในคดีที่เป็นชาวต่างชาติในระหว่างด�ำเนินกระบวนการพิจารณา และให้กระบวนการยุติธรรม
สามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างถูกต้อง โดยล่ามอาสาประจ�ำศาลจะเป็นล่ามอิสระของส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม หรือล่ามอาสาที่มีจิตสาธารณะ และยินดีเสียสละเวลา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะ
สามารถแก้ปญ
ั หาการเลือ่ นทีจ่ ะพิจารณาคดีจากกรณีลา่ มอิสระทีไ่ ด้นดั หมายไว้กอ่ นหน้านีไ้ ม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจถือได้ว่า ไม่เป็นธรรมต่อจ�ำเลย การจัดตั้งศูนย์
ล่ามอาสาประจ�ำศาลขึน้ ในศาลนัน้ ศาลอาญาเป็นศาลแห่งแรกในการน�ำร่อง เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการให้แก่ชาวต่างประเทศ การแปลเอกสารค�ำพิพากษาต่างๆของ
ศาลที่ส�ำคัญ
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ประการที่สาม การจัดท�ำ website ของศาลยุติธรรมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่าง
ประเทศได้เข้าถึงบทบาทหน้าทีข่ องศาลไทย อันเป็นส่วนหนึง่ ของการยกระดับให้ศาลยุตธิ รรม
มีมาตรฐานในระดับสากลตามนโยบายของประธานศาลฎีกาและถือเป็นปัจจัยส�ำคัญประการ
หนึง่ ของการตัดสินใจลงทุนหรือเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย เพราะว่าปัจจัยส�ำคัญอันหนึง่
ของการลงทุนในต่างประเทศ เขาจะดูวา่ มาตรฐานของศาลในแต่ละประเทศนัน้ เป็นมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งศาลไทยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นที่ยอมรับ ปัจจุบนั ประเทศต่างๆพา
กันมาลงทุนในประเทศไทยเพราะว่าศาลไทยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าสามารถให้
ความยุตธิ รรมกับเขาได้ในระดับสากล
ประการที่สี่ ทุนโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ State Court ประเทศสิงคโปร์ โดยทุนนีเ้ ป็นทุนทีท่ างส�ำนักงานศาล
ยุติธรรมจัดสรรให้แก่ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยน
จะมีการไปดูงาน เรียนรู้ระบบงานศาลของสิงคโปร์ และเรียนรู้ระบบธุรการและระบบการ
พิจารณาคดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรมต่อไป
ประการที่ห้า การส่งผู้พิพากษาไปร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศาลใน
ประเด็นที่ส�ำคัญในภูมิภาคอาเซียน ตามนโยบายประธานศาลฎีกาที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ
การท�ำให้ศาลยุติธรรมมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งเรื่องนี้ศาลยุติธรรมเองก็ได้ส่งผู้พิพากษา
ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศาลในประเด็นที่ส�ำคัญ ซึ่งได้ประโยชน์ค่อนข้าง
มาก ผู้พิพากษาได้น�ำความรู้ประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนกัน ประเทศไทยเองก็ไม่ได้ด้อยไป
กว่าประเทศอื่น เราเป็นผู้น�ำเหมือนกันในเรื่องของกฎหมาย และศาลยุตธิ รรมไทยเองก็ได้รับ
การชื่นชมในต่างประเทศว่าการพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานและความ
เป็นธรรมในระดับสากล แต่วา่ เราจะหยุดยัง้ เพียงแค่นนั้ ไม่ได้ ต้องพัฒนาต่อไป โดยต้องมีความ
ร่วมมือและประชุมกันในระดับต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2557 ศาลยุติธรรมได้ส่งผู้พพิ ากษาไปร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วม
มือทางการศาลหลายครัง้ อาทิ
1.การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายนักไกล่เกลีย่ รุ่นเยาว์ของสมาคมไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทแห่งเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การประชุมดังกล่าวมีจุด
ประสงค์ทจี่ ะอ�ำนวยความสะดวกในด้านความร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคลทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 45
ปี หรือที่เราเรียกว่า นักไกล่เกลี่ยรุ่นเยาว์ ซึ่งต้องมีความช�ำนาญ มีความเข้าใจในข้อขัดแย้ง
ระหว่างพรมแดน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สถานที่ที่มีความเป็นกลางระหว่างคู่ขัดแย้ง
ลักษณะเหล่านี้ท�ำให้ต้องการความร่วมมือของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากหลายๆ ประเทศ
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นักไกล่เกลี่ยจากหลายฝ่าย ผู้มีส่วนได้เสียจากการไกล่เกลี่ยรวมถึงผู้สนับสนุนการไกล่เกลี่ย
ให้เกิดขึ้นและยุติลงบนความพึงพอใจของทุกฝ่าย ทั้งนี้ในหลักการของ Asian Mediation Association Young Peacemaker Network ได้วางหลักการเรือ่ งความเป็นกลางทางการเมือง ความ
เป็นองค์กรทีไ่ ม่สงั กัดรัฐ ความเป็นองค์กรทีว่ างอยูบ่ นฐานของความสมัครใจไม่มกี ารบีบบังคับ
และไม่แสวงหาก�ำไรทางเศรษฐกิจโดยเครือข่ายความร่วมมือนี้จะต้องให้การสนับสนุนใน
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมเรือ่ งดังกล่าวข้างต้นและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ เสริมสร้างกลไกเชิงสถาบันเพือ่
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายในภูมิภาค
2.การประชุมตุลาการแห่งภูมภิ าคอาเซียนว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ณ กรุงมะนิลา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ตัวแทนทางตุลาการของกลุ่มประเทศ
ASEAN เข้ามาประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภายในภูมิภาค
และระดับโลก ในอันที่จะสถาปนาระบบ Rule of Law ทางสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ให้เกิดธรรมาภิบาลทางสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่งขึ้น (Strong Environmental Governance) สาระ
ส�ำคัญหนึ่งการร่างข้อตกลง The Melaka Memorandum of Understanding for Co-operation
among Courts ซึ่งจะเป็นการมุ่งหมายที่ดีถึงกรอบการด�ำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศสมาชิก ASEAN และเห็นพ้องต้องกันว่า จะมีการสร้างกลุ่มของตุลาการที่มีความรู้
ความสามารถทางเทคนิค เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ Jarkata Common Vision
3.การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) ครั้งที่ 15 ณ กรุง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมมีการอภิปรายกันถึง
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาสนธิสัญญาทางกฎหมายว่าด้วยการใช้ความช่วยเหลือในทาง
คดีอาญา การรายงานถึงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมายระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิก ASEAN การพัฒนาองค์กรทางด้านข้อมูลข่าวสารทางกฎหมาย การพัฒนาสนธิ
สัญญาระหว่างประเทศของ ASEAN ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย การพัฒนาแม่แบบ
ของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศ การสร้างความเข้มแข็งให้
กับประเด็นทางกฎหมายแพ่งพาณิชย์ระหว่างประเทศสมาชิก การอภิปรายเรื่องพัฒนาการ
ของการสถาปนาเขตเศรษฐกิจเสรีและกฎหมายที่รองรับของประชาคม ข้อตกลงของ ASEAN
ว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องการแบ่ง
ปันข้อมูลสารสนเทศระหว่างกัน
4.การประชุมเกีย่ วกับความร่วมมือทางการศาลและการพัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียน324
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จีน ณ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมดังกล่าวหรือที่
เรียกว่า Judicial Cooperation on ASEAN-China Free Trade Area จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลัก
ในความร่วมมือในการสร้างระบบทางกฎหมาย เพื่อลดอาชญากรรมรวมถึงข้อขัดแย้งบริเวณ
ชายแดนทั้งทางกฎหมายและทางสังคมระหว่างสองฝ่ายที่จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปิดเสรี
ทางการค้าระหว่างอาเซียนและจีน การประชุมยังขยายไปถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนทัศนะทาง
กฎหมายระหว่างสองฝ่ายเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของ
ระบบกฎหมายในแต่ละประเทศในระดับมาตรฐานสากล การให้หลักประกันทางกฎหมายและ
คงไว้ซงึ่ ความยุตธิ รรมระหว่างผูป้ ระกอบการของทัง้ สองฝ่าย นอกจากนีก้ ารประชุมได้ให้ความ
ส�ำคัญกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมน�ำซึ่ง
ทรัพยากรที่ดี ท�ำให้เกิดความมั่นคงในด้านต่างๆ ร่วมกันระหว่างภูมิภาค
5.การประชุมคณะท�ำงานของการประชุมโต๊ะกลมประธานศาลสูงสุดอาเซียนว่าด้วย
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ประชุม
อภิปรายถึงปฏิกริยาของกฎหมายของประเทศสมาชิกต่างๆ ต่อประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่น การเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมอิ ากาศที่มีผลข้ามพรมแดนประเทศมลพิษทางอากาศ การ
ตัดไม้ท�ำลายป่า การค้าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย โดยที่ประชุมมุ่งหวังว่าระบบ
ตุลาการของประเทศสมาชิกจะมีความร่วมมือกันได้ภายใต้เงือ่ นไขใดเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
กฎหมายและระบบตุลาการในการต่อสู้กับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงและขยาย
วงกว้างมากขึน้ และยังเน้นความส�ำคัญเรือ่ งการค้าไม้ การข่นส่งไม้ผดิ กฎหมายข้ามพรมแดน
รัฐชาติ และประดิษฐกรรมทางสังคมที่จะระงับการกระท�ำผิดต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว การ
ประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมการให้คณะท�ำงานหรือตัวแทนจากประเทศต่างๆได้
เตรียมตัวในการเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไปอีกด้วย
6.การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมาย
อาเซียน ครั้งที่ 36 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยสมาคมกฎหมายอาเซียน เป็นสมาคมของนัก
กฎหมายที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมการพัฒนากฎหมายของประเทศในกลุ ่มอาเซียนที่
อินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2522 มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความ
สัมพันธ์ความร่วมมือและความเข้าใจซึง่ กันและกัน ระหว่างนักกฎหมายในทุกสาขาของประเทศ
อาเซียน และเพือ่ ให้องค์กรทีท่ �ำหน้าทีด่ า้ นกฎหมายมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างถาวร และ
เพื่อให้กฎหมายของประเทศอาเซียนมีความสอดคล้องอันจะยังประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคร่วมกัน ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสมาชิกสมาคม
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กฎหมายอาเซียน โดยก�ำหนดจัดการประชุมใหญ่ทกุ 3 ปี และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียนทุกปีตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ
ของสมาคมฯ ระบุให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติของสมาคมขึ้นในแต่ละประเทศเพื่อ
ท�ำหน้าที่บริหารงานของสมาคมภายในประเทศนั้น ๆ ด้วย โดยการประชุมในครั้งที่ 36 นี้
เป็นการหารือเตรียมการด้านกฎหมายเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายใต้
กฎบัตรอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งการกระชับและเสริมสร้างความร่วมมือกันทางการ
ศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
7.การประชุมทางการศาลแห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการเข้าถึงความ
ยุตธิ รรมของสตรี สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย การประชุมนี้เป็นการประชุมผู้พพิ ากษาและผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนานาชาติเพื่อที่ส่งเสริมความเข้าใจในและสนับสนุนการแลก
เปลี่ยนความรู้และความคุ้นเคยเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:
CEDAW) ในการประชุมจะเน้นหลักสิทธิมนุษยชนของสตรีตามที่ได้ตีความไว้ในกฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชนนานาชาติ
บทบาทที่ส�ำคัญของศาลยุตธิ รรมไทย คือ การตีความกฎหมาย การเปิดตลาดการค้า
และบริการจะท�ำให้มกี ารแข่งขันจากต่างชาติมากขึน้ ต่อไปจะมีสนิ ค้าทีม่ ปี ริมาณและคุณภาพ
มากขึ้น มีการให้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการเงิน โทรคมนาคม และการขนส่ง นอกจากนี้
การเปิดเสรียังเป็นการเพิ่มความโปร่งใสและการคาดการณ์ได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค การตีความ
กฎหมายของศาล จะยึดถือแต่ตัวบทหรือแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป
เนื่ อ งจากกฎหมายหลายฉบั บ จะมี ก ารแก้ ไ ข ประกอบกั บ สภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ต่อไปประเทศไทยจะมีการท�ำสนธิสัญญาและความตกลงต่าง ๆ มากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นในรูปแบบของสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน ซึ่งสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนมี
แนวโน้มที่จะให้สิทธิพื้นฐานส�ำคัญคล้ายคลึงกัน และมักมีหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับความ
อนุเคราะห์อย่างยิ่ง ที่มักถูกตีความเพื่อให้สิทธิในลักษณะเดียวกันแก่นักลงทุนต่างชาติที่มี
สัญชาติเดียวกัน หลักปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติทไี่ ด้รบั ความอนุเคราะห์อย่างยิง่ ถือเป็นหลักสากลท�ำให้
ประเทศไทยมีหน้าที่ในการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์อย่างยิ่งแก่บุคคลหรือ
นิติบุคคลที่ถอื สัญชาติของประเทศที่เป็นคู่สัญญาในสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน
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บทบาทส�ำคัญของศาลยุตธิ รรมคือการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายไม่ใช่การ
ตีความตามตัวอักษร แต่ต้องดูเนื้อหา พิจารณาข้อกฎหมายประกอบหลักพื้นฐานที่เป็นหลัก
สุจริตด้วย ตัวอย่างเช่น ปัญหาการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ที่มักอาจต้องมีการตีความว่าเป็น
“นอมิน”ี หรือไม่ ใครเป็นเจ้าของบริษทั ทีแ่ ท้จริง โดยเฉพาะในกรณีทเี่ กีย่ วกับสัญญาสัมปทาน
หรือมีกฎหมายก�ำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติไว้โดยเฉพาะ ปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาจากสองด้านคือในด้านเอกชนเองที่พยายามหาทางเลี่ยงข้อจ�ำกัดทางกฎหมายที่ไม่
ฝ่าฝืนถ้อยค�ำตามลายลักษณ์อักษรของกฎหมายไทย โดยไม่คิดถึงเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
ในขณะเดียวกันหน่วยงานราชการของไทยบางครั้งก็มีส่วนร่วมในการใช้กฎหมายไปในทางที่
เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจหรือบางธุรกรรมบางประเภท โดยผ่อนปรนกับบางธุรกรรมแต่กลับ
เข้มงวดกับธุรกรรมบางอย่างอย่างไม่มเี หตุผล นอกจากนี้ ในการตีความกฎหมาย ศาลยุตธิ รรม
ต้องค�ำนึงถึงการคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ (public interest) แต่ค�ำว่า “ประโยชน์สาธารณะ”
นั้น เป็นค�ำที่ก�ำกวม ท�ำให้การตีความสามารถท�ำได้หลากหลาย และประชาชนทั่วไปไม่
สามารถรู้ได้ว่าเส้นแบ่งที่ชัดเจนนั้นอยู่ตรงไหน ในขณะที่เสรีภาพในการแสดงเจตนา ท�ำ
สัญญา ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงออกนัน้ ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย สนธิสญ
ั ญา
หรือแม้แต่รฐั ธรรมนูญ ศาลต้องเปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ๆ ศาลควรตีความกฎหมายโดยมองใน
แง่ของการคุ้มครองผู้ลงทุนทั้งคนไทยหรือต่างชาติให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน อันจะเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนทางตรงและทางอ้อม มากกว่าทีจ่ ะมุง่ เน้นตีความเพือ่ คุม้ ครอง
ในเรื่องประโยชน์สาธารณะแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครอง
เอกชนผู้ลงทุนและประโยชน์สาธารณะ
ในเรือ่ งความร่วมมือทางศาลก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีไ่ ม่ควรมองข้าม ทีผ่ า่ นมาศาลไทยได้เคย
ท�ำความตกลงและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลหลายฉบับ อาทิ
1.ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางศาลระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศของไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอินโดนีเซีย สาระส�ำคัญเป็นเรื่อง
การร่วมมือกันในการส่งเอกสารและสืบพยานหลักฐานในคดีแพ่งและพาณิชย์ มีการก�ำหนด
ให้คนชาติของภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิโดยเสรีที่จะน�ำคดีขึ้นสู่ศาลภายในประเทศของ
ภาคีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่ง และอาจปรากฏตัวต่อศาล ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับคนชาติของภาคี
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีการก�ำหนดวิธีการในการส่งเอกสาร และวิธีการที่ศาลประเทศคู่ภาคี
จะด�ำเนินการสืบพยานแทน
2.ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ กับความร่วม
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มือทางอนุญาโตตุลาการ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2537 สาระส�ำคัญเป็นเรื่องการร่วมมือกันในการส่งเอกสารและสืบพยานหลัก
ฐานในคดีแพ่งและพาณิชย์ ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่คนชาติของภาคีคู่สัญญา
แต่ละฝ่าย ตลอดจนการส่งเสริมให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นวิถที างหนึง่ ในการระงับ
ข้อพิพาททางพาณิชย์และการเดินเรือทะเล การยอมรับและบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการของภาคีคู่สัญญา
3.ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์กับความ
ร่วมมือในด้านอนุญาโตตุลาการ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศออสเตรเลีย ลงวันที่
2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยและออสเตรเลีย
สาระส�ำคัญเป็นเรื่องการร่วมมือกันในการส่งเอกสารและสืบพยานหลักฐานในคดีแพ่งและ
พาณิชย์ ตลอดจนการส่งเสริมให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นวิถที างหนึง่ ในการระงับข้อ
พิพาททางพาณิชย์
4.ความตกลงว่าด้วยการช่วยเหลือทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างราช
อาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ลงนามโดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทยและสเปน ซึ่งในขณะนั้นศาลยังมิได้แยกออกจากกระทรวง
ยุติธรรม สาระส�ำคัญเป็นเรื่องการร่วมมือกันในการส่งเอกสารและสืบพยานหลักฐานในคดี
แพ่งและพาณิชย์
5.ความตกลงระหว่างศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรไทยและศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางการศาล ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 ลงนามโดยท่านอรรถ
นิติ ดิษฐอ�ำนาจ ประธานศาลฎีกาในขณะนั้น กับประธานศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
สาระส�ำคัญเป็นเรือ่ งการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทเี่ กีย่ วกับการปรับปรุงกระบวนการทางศาล
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องศาลชัน้ ต่างๆ การส่งเสริมบทบาทและเกียรติยศแห่งสถาบันตุลาการ การ
รับรองความเป็นอิสระของศาล และการฝึกอบรมผูพ้ พิ ากษา บนพืน้ ฐานของหลักต่างตอบแทน
6.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลีย่ นเอกสารทางกฎหมายและเอกสารทีเ่ กีย่ วกับ
ศาล ระหว่างกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลีและไทย ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2542
สาระส�ำคัญเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนค�ำแปลประมวลกฎหมาย กฎ ระเบียบ บทความ และค�ำ
พิพากษาที่เป็นภาษาอังกฤษระหว่างกัน
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย ศาลและอนุญาโตตุลาการ ระหว่าง
กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสิงคโปร์และไทย ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2543 สาระส�ำคัญ
เป็นเรือ่ งการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และแลกเปลีย่ นค�ำแปลประมวลกฎหมาย กฎ ระเบียบ
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บทความต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษระหว่างกัน รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกด้านการไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการในคดีพาณิชย์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง
ความร่วมมือทางการศาลที่ประเทศไทยได้เคยท�ำไว้ เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ
การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน คดีหรือข้อพิพาทที่จะเปิดมากยิ่งขึ้นในอนาคตจะเป็น
คดีที่มีคนสัญชาติอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ศาลยุติธรรมควรเร่งผลักดันให้มีความร่วมมือทางการ
ศาล ไม่เพียงแต่กบั ประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียน แต่ควรมองไปถึงประเทศทีม่ นี กั ลงทุนเข้ามา
ลงทุนในบ้านเรา และมีนักลงทุนจากบ้านเราไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นด้วย โดยอาจท�ำให้
รูปของการส่งเสริมการให้ความร่วมมือ การช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศาลใน
รูปแบบเอกสาร เช่น การส่งหมาย การแปลค�ำพิพากษาต่างๆ และต่อไปอาจพัฒนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการส่งหมายแบบดิจิตอลก็เป็นได้
นอกจากความร่วมมือทางศาลแล้วที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ศาลยุติธรรมยังได้สร้างและ
กระชับความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่นๆในต่างประเทศด้วย เช่น มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนักงานศาลยุติธรรมไทยและศูนย์ไกล่
เกลี่ยนานาชาติแห่งสิงคโปร์ ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 สาระส�ำคัญเป็นเรื่องความร่วม
มือกันในการยกระดับการไกล่เกลีย่ ด้านการค้าระหว่างประเทศ และจะให้ความช่วยเหลือ ร่วม
จัดการ และร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรยาย การจัดประชุม และการสัมมนาที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับการไกล่เกลีย่ ด้านการค้าระหว่างประเทศ อีกทัง้ การรับรองบริการด้านการไกล่เกลีย่ การใช้
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกของศูนย์ไกล่เกลีย่ และการแลกเปลีย่ นข้อมูลรวมถึงสิง่ ตีพมิ พ์เกีย่ วกับ
การไกล่เกลี่ยด้านการค้าระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก เป็นต้น
อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนอยากจะตั้งค�ำถามก็คือ ต่อไปจะมีการพัฒนาจนมีการตั้ง
เป็นศาลประชาคมอาเซียน ตามแบบศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป หรือศาลอียู หรือไม่ ศาล
อาเซียน เป็นเรือ่ งอนาคตอันไกล ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ในยุโรปมีพฒ
ั นาการ
และออกแบบองค์กรหลักไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องนี้เมื่อเทียบกับอาเซียน แม้อาเซียนจะมี
วัตถุประสงค์ขององค์การทีค่ ล้ายคลึงกับประชาคมยุโรปและมีแนวความคิดจะจัดองค์กรหลัก
คล้ายกับประชาคมยุโรป แต่ไม่มกี ารออกแบบองค์กรหลักทีช่ ดั เจน ทัง้ ทีม่ า อ�ำนาจหน้าทีต่ า่ งๆ
ไม่มกี ารวางบทบัญญัตเิ กีย่ วกับองค์กรหลักทีช่ ดั เจนไว้ในสนธิสญ
ั ญาหรือความตกลงใดๆ ทีม่ ี
ค่าบังคับเป็นกฎหมายตัง้ แต่การจัดตัง้ องค์การในตอนแรก ในส่วนขององค์กรศาลซึง่ เป็นกลไก
ส�ำคัญในการระงับข้อพิพาทของสหภาพยุโรปก็มคี วามเข้มแข็งและมีการวางรากฐานมายาวนา
นมีการก�ำหนดให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกโดยคณะอนุญาโตตุลาการ และเมื่อ
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จัดตัง้ ศาลยุตธิ รรมแห่งสหภาพยุโรปขึน้ มา องค์กรศาลจึงอยูเ่ คียงคูป่ ระชาคมยุโรปมานานและ
พัฒนาตัวเองมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันนี้มีการสร้างหลักกฎหมายจากแนวค�ำพิพากษาเป็น
จ�ำนวนมาก และยังมีระบบการบังคับตามค�ำพิพากษาด้วย
เมื่อย้อนกลับมาดูอาเซียนจะพบว่ายังมีความเป็นองค์การที่ใช้ระบบกฎหมายระหว่าง
ประเทศอยูม่ าก ข้อตกลงทีม่ คี า่ บังคับเป็นกฎหมายของอาเซียนอาจจะต้องขึน้ อยูก่ บั รัฐสมาชิก
ว่าจะอนุวตั กิ ารและปฏิบตั ติ ามหรือไม่ ไม่มสี ภาพบังคับทีช่ ดั เจน หากเกิดข้อพิพาทอาจจะต้อง
ไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะยอมรับอ�ำนาจของศาล
ยุตธิ รรมระหว่างประเทศหรือไม่ หรืออาจจะต้องใช้วธิ กี ารเจรจาทางการทูต หรืออาจจะต้องใช้
เวทีโลกอื่นๆ เป็นเครื่องมือในการเจรจา เช่น ข้อพิพาททางการค้าอาจจะต้องใช้เวทีของ WTO
ในการระงับข้อพิพาท เป็นต้น เพราะทั้งนี้องค์กรระงับข้อพิพาทของอาเซียนยังไม่พัฒนา ซึ่ง
ต่างจากยุโรปทีม่ กี ารพัฒนาองค์กรระงับข้อพิพาทมาตัง้ แต่เริม่ ก่อร่างสร้างองค์การและพัฒนา
ถึงขั้นเป็นศาลของประชาคม แม้ว่าอาเซียนเองก็คิดถึงเรื่องการระงับข้อพิพาทในกรอบของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่กไ็ ม่ได้วางกรอบในเรือ่ งนีอ้ ย่างชัดเจนและก็ยงั ไม่แน่วา่ จะเป็น
ไปได้จริงในทางปฏิบตั แิ ค่ไหน จึงยังไปไม่ถงึ เรือ่ งการจัดตัง้ ศาลประชาคมอาเซียน และอาจจะ
ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะวางระบบกฎหมายของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพเพราะการไม่มี
ระบบกฎหมายมาตัง้ แต่ตน้ จะท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์กรมีปญ
ั หามาก เนือ่ งจากกฎหมาย
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการท�ำให้วตั ถุประสงค์ขององค์การลุล่วงไปได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า
ท�ำไมสหภาพยุโรปจึงมีพัฒนาการที่เร็วกว่าอาเซียน ทั้งๆ ที่มีอายุขององค์การที่ใกล้เคียงกัน
เพราะหากไม่ท�ำให้กฎหมายเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน รัฐสมาชิกก็อาจจะเดินคนละทาง มีความ
ไม่ลงรอยกันในหลายๆเรื่องและหาข้อสรุปของปัญหาต่างๆ ได้ยาก ทุกวันนี้สภาพบังคับทาง
กฎหมายของอาเซียนแทบจะขึน้ อยูก่ บั รัฐสมาชิก เพราะประเทศสมาชิกทุกประเทศต่างไม่ยอม
ให้องค์การมีลกั ษณะอยูเ่ หนือรัฐ การด�ำเนินงานของอาเซียนจึงล่าช้าและปัญหาหลายๆ ปัญหา
จึงยากที่จะแก้ อีกทั้งอาเซียนไม่มเี ครื่องมือทางกฎหมายใดๆ ที่จะควบคุมให้รัฐสมาชิกปฏิบัติ
ตามข้อตกลง ท�ำให้ขาดสภาพบังคับที่แน่นอน
แนวทางการระงับข้อพิพาทที่เป็นไปได้ และสามารถท�ำได้รวดเร็วกว่าการรอคอยการ
จัดตั้งศาลประชาคมอาเซียน คือการน�ำกระบวนการระงับข้อพิพาททางอนุญาโตตุลาการมา
ใช้ โดยทัว่ ไปเวลาเกิดข้อพิพาท เอกชนต่างประเทศมักมีความไม่สบายใจหากต้องน�ำข้อพิพาท
ของตนขึ้นสู่การพิจารณาของศาลภายในประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง
เอกชนกับรัฐ เพราะเอกชนไม่คุ้นเคยกับกฎหมายภายในของรัฐนั้น และเกรงว่าจะไม่ได้รับ
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ความเป็นธรรมเพราะศาลเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐนั้น ในทางกลับกัน รัฐเองก็ไม่ต้องการตก
อยูภ่ ายใต้เขตอ�ำนาจศาลของรัฐอืน่ เพราะทุกรัฐย่อมมีอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง นอกจาก
นี้ ปัญหาในเรื่องการบังคับตามค�ำพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นอีกประเด็นหนึ่ง เพราะศาล
แต่ละประเทศมักไม่ยอมรับที่จะบังคับตามค�ำพิพากษาของศาลประเทศอื่น ด้วยเหตุนี้ การ
อนุญาโตตุลาการจึงเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกทีเ่ หมาะสม ซึง่ การระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
นี้เป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติกันในทางการค้าระหว่างประเทศมาช้านาน เนื่องจากรวดเร็ว สะดวก
และเป็นธรรม
โดยใน ข้อ 25 ของกฎบัตรอาเซียน ก�ำหนด “ให้มีการจัดตั้งกลไกระงับข้อพิพาท ใน
กรณีที่มไิ ด้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ให้มีการจัดตั้งกลไกระงับข้อพิพาทที่เหมาะ
สม รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ ส�ำหรับข้อพิพาททีเ่ กีย่ วข้องกับการตีความหรือการใช้กฎบัตร
นี้ และตราสารอาเซียนอืน่ ๆ” ทีผ่ า่ นมา สมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN LAW ASSOCIATION
หรือ ALA) ซึง่ เป็นการรวมตัวของผูพ้ พิ ากษา อัยการ ทนายความ และนักกฎหมาย จากประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ยกร่าง “กฎบัตรอาเซียนว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาท” (The
Asean Charter: Dispute Settlement Mechanisms) และ “พิธสี ารว่าด้วยการบังคับตามค�ำชีข้ าด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ” (Protocol on enforcement of Arbitral Awards) ตลอดจน “แนวทาง
ปฏิบัติในการบังคับตามค�ำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคอาเซียน” (Guidelines on
Best Practices on the Enforcement of Arbitral Awards within Asean) และได้เสนอเอกสาร
เหล่านี้ต่อเลขาธิการอาเซียน โดยผู้แทนแต่ละประเทศได้ให้การสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ
ในการบังคับตามค�ำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้มีแนวทางและ
ขัน้ ตอนในการบังคับตามค�ำชีข้ าดเป็นไปในแนวทางเดียวกันอันจะเป็นการพัฒนากระบวนการ
ในการบังคับตามค�ำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเป็นสากล
นอกจากนี้ หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนครนิวยอร์ค
ค.ศ. 1958 ว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับตามค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ต่างประเทศ (อนุสัญญานครนิวยอร์ค) ที่ก�ำหนดให้ศาลประเทศภาคีสมาชิกต้องยอมรับใน
กรณีที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแม้แต่อนุสัญญาว่าด้วยการ
ระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอื่น (Convention on the Settlement
of Investment Disputes between States and National of Others States: ICSID) ประเทศไทย
ได้ลงนามใน ICSID ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 แต่ยังไม่ได้ให้สตั ยาบัน ดังนั้น ICSID จึงยังไม่ผูกพัน
ต่อประเทศไทย แต่ในการจัดท�ำสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนกับประเทศต่างๆ ประเทศไทย
เองก็ได้ระบุให้ใช้ ICSID ในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนผู้ลงทุนอยู่เสมอ
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ในส่วนของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประเทศไทยเรามีอยู่หลายแห่ง ศาลยุติธรรมเอง
ก็มสี ถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักระงับข้อพิพาท ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ซึง่ ด�ำเนินการมากว่า
25 ปี แล้ว ขณะนี้สถาบันอนุญาโตตุลาการก็ได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทัง้ ในแง่ของข้อพิพาททีจ่ ะมีจ�ำนวนมากขึน้ มีความซับซ้อนมากขึน้ มีความ
พยายามที่จะปรับปรุงข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ที่
ผ่านมาสถาบันอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้แทนของประเทศไทยในการ
เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานที่ 2 อนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท (Working Group
II: Arbitration and Conciliation) ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Commission on International Trade Law – UNCITRAL) ใน
หลายโอกาส มีการแลกเปลีย่ นและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงกฎหมายแม่แบบทีเ่ กีย่ ว
กับการอนุญาโตตุลาการ จะเห็นได้ว่าบทบาทของศาลยุติธรรมในปัจจุบันไม่ใช่แค่การนั่ง
พิจารณาคดีเพียงอย่างเดียว แต่ศาลยุติธรรมมีส่วนอย่างมากในการแสดงความเห็นทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องอนุญาโตตุลาการ ที่ศาลยุติธรรมได้แสดงความคิดเห็นแก่หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในการท�ำสนธิสัญญา หรือแม้แต่ท�ำบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยจะเข้า
ร่วมเป็นภาคี
การเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ใกล้เข้ามาทุกที การเตรียมความพร้อม
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พึงกระท�ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจัยส�ำคัญ
ที่สุดที่จะท�ำให้เราก้าวไปสู่การเป็นส่วนส�ำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ไม่ได้อยู่ที่
แผนด�ำเนินการ ไม่ได้อยูท่ วี่ สิ ยั ทัศน์ของใครคนใดคนหนึง่ เพียงเท่านัน้ แต่อยูท่ คี่ วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ของพวกเราทุกคนที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน
ขอบคุณครับ

ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน
(ASEAN Comprehensive
Investment Agreement : ACIA)
- โดย ดร. ไกรจักร ธีรตยาคีนันท์

[M.A. L.L.M. (Cambridge), PhD. (LSE)] -

อาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asia Nations
: ASEAN) หรืออาเซียนถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โดยการลงนามร่วมกันในปฏิญญาอาเซียนหรือ“ปฏิญญากรุงเทพ” (ASEAN Declaration or
“Bangkok Declaration”) ระหว่าง ๕ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
และไทย โดยต่อมาบรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๔ เวียดนาม
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ ลาวและเมียนมา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๙๗
และกัมพูชา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ รวมสมาชิกทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ
วัตถุประสงค์ส�ำคัญในการจัดตั้งอาเซียนในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ คือ การรวมกลุ่มเพื่อต่อ
ต้านการแผ่ขยายอิทธิพลของระบอบคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ
สมาชิก และลดการพึ่งพาประเทศมหาอ�ำนาจนอกภูมิภาค โดยผู้ริเริ่มแนวความคิดดังกล่าว
คือ ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น ซึ่งเล็ง
เห็นถึงความจ�ำเป็นในการรวมกลุม่ เพือ่ เสถียรภาพและความมัน่ คงในภูมภิ าคภายใต้บริบทของ
สงครามเย็นและการแข่งขันทางภูมริ ฐั ศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพโซเวียต ๑
นับตั้งแต่การจัดตั้งอาเซียนในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกก็
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยมาเป็นล�ำดับ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ประเทศสมาชิก
ได้ตกลงที่จะเพิ่มระดับการเปิดเสรีการค้า (สินค้า) ระหว่างกันด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
๑ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/4426ค้นคืนเมื่อ ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยผู้ริเริ่มแนวความคิดดังกล่าว คือ นายอนันท์
ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนัน้ ซึง่ เล็งเห็นว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิกจะน�ำไปสู่การบูรณาการในด้านต่างๆ ระหว่างกันอย่างยั่งยืนในภูมิภาค ๒
ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๙ เมือ่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ ทีเ่ กาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผู้น�ำประเทศสมาชิกเห็นร่วมกันทีจ่ ะจัดตัง้ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community : AC) ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และได้เลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลปิ ปินส์ ๓
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ ประชาคมย่อย ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community : ASCC)โดยประชาคมย่อยทั้ง ๓ นี้ จะเป็นกรอบความร่วมมือหรือ
เวทีในการหารือด้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับผิดชอบในเรื่องความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในขณะทีป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียนรับผิดชอบในเรือ่ ง
การทหารและการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ได้
เริ่มมีผลใช้บงั คับ ซึ่งกฎบัตรอาเซียนนี้ได้ให้นติ ิฐานะกับอาเซียนเป็นครั้งแรก ๔ และยังก�ำหนด
กรอบโครงสร้างเชิงสถาบันส�ำหรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนน�ำหลักการ คุณค่า กฎระเบียบ
และแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ของอาเซียนทีพ่ ฒ
ั นานับจากการจัดตัง้ มาก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกถูกก�ำกับโดยกฎหมายระหว่างประเทศอย่าง
แท้จริง (Rule-basedCommunity)
ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ ความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกทีส่ �ำคัญ
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน มีอยู่
๒ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.thaifta.com/thaifta/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/436/ItemID/5689/

Default.aspxค้นคืนเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓ ทั้งนี้ เดิมทีประเทศสมาชิกอาเซียนต้องการให้ประชาคมอาเซียนมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๕ อย่างไรก็ดี
เนื่องจากประเทศสมาชิกมีอุปสรรคในการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับที่ได้ตกลงกันไว้ ประชาคมอาเซียนจึงจะเริ่ม
อย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asean.org/asean/
about-asean/overviewค้นคืนเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔ ข้อ ๓ ของกฎบัตรอาเซียน
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ด้วยกัน ๓ ฉบับได้แก่ ๑) ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods
Agreement : ATIGA) ๒) ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement
on Services : AFAS) และ ๓) ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน(ASEAN Comprehensive
Investment Agreement : ACIA)

ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน

ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียนหรือทีเ่ รียกโดยย่อว่าความตกลงACIAเป็นความ
ตกลงระหว่าง ๑๐ ประเทศสมาชิก ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นภูมภิ าคทีม่ กี ฎระเบียบด้านการลงทุน(investment regime) ทีเ่ ปิดกว้างและเสรี และ
ในขณะเดียวกันก็ชว่ ยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการ
ลงทุน ซึง่ เป็นฟันเฟืองส�ำคัญชิน้ หนึง่ ในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
ก่อนหน้าความตกลง ACIA ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดท�ำความตกลงที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในภูมภิ าคมาแล้ว ๒ ฉบับได้แก่ ๑) ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
ระหว่างอาเซียน (Investment Guarantee Agreement : IGA) ลงนามเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
ค.ศ. ๑๙๘๗ ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ๕ และ ๒) ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน
(ASEAN Investment Area : AIA)ลงนามเมือ่ วันที่ ๗ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๘ ทีเ่ มืองมาคาติ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ทั้งสองความตกลงนี้มขี อบเขตแตกต่างกันโดยความตกลง IGAมีเนื้อหาเกี่ยวกับกา
รคุ้มครองการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนกล่าวคือ ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้อง
ให้ความคุ้มครองแก่การลงทุนและนักลงทุนจากประเทศสมาชิกที่เข้ามาลงทุนในประเทศตน
ในขณะที่ความตกลงAIA มีเนื้อหาครอบคลุมการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาเกษตร ประมง ป่า
ไม้ เหมืองแร่ และการผลิต ในประเทศสมาชิกอาเซียน กล่าวคือ ประเทศสมาชิกยินยอมให้
นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอืน่ ๆ เข้ามาลงทุนในสาขาเหล่านีใ้ นประเทศตนเพิม่ ขึน้ (ถึงแม้วา่
จะสามารถก�ำหนดข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ได้กต็ าม)
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามความตกลง ACIA เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ค.ศ.
๒๐๐๙ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๑๔ ที่หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์ ประเทศไทยและมีผลใช้บงั คับพร้อมรายการข้อสงวนเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม
ค.ศ. ๒๐๑๒
๒ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดท�ำพิธีสารแก้ไข IGA ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ค.ศ.๑๙๙๖ที่กรุงจาการ์ตา

ประเทศอินโดนีเซีย
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ความตกลง ACIA ประกอบด้วย ๔๙ ข้อบท ๒ ภาคผนวก และรายการข้อสงวนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศมีขอบเขตครอบคลุมมิติการลงทุนทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่
๑) การเปิดเสรี (Liberalization)๒) การคุ้มครอง(Protection) ๓) การส่งเสริม (Promotion) และ
๔) การอ�ำนวยความสะดวก (Facilitation) โดยมีผลใช้บงั คับเหนือความตกลง IGAและความตกลง
AIAซึง่ ท�ำให้ความตกลงACIA เป็นความตกลงด้านการลงทุนหลักของอาเซียนและก�ำหนดความ
สัมพันธ์ด้านการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความตกลงACIA ถูกจัดท�ำขึ้นโดยยึดหลักการส�ำคัญ (Guiding Principles) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะมนตรีความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA Council) และจากรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers : AEM) โดยหลักการส�ำคัญมี ดังนี้
๑) ความตกลงACIA จะต้องเป็นความตกลงด้านการลงทุนที่ “มองไปข้างหน้า” (Forward-looking) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานและการพัฒนาของความตกลงAIA และ IGA ตัวอย่าง
พันธกรณีท่มี ีความก้าวหน้า (ซึ่งไม่มใี นความตกลงAIA และ IGA) อาทิ ข้อห้ามการตั้งเงื่อนไข
การลงทุนและข้อผูกพันทีเ่ กีย่ วกับการแต่งตัง้ ผู้จดั การอาวุโสและผู้บริหาร และมีการพัฒนาใน
หลายข้อบท อาทิ การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ การโอนโดยเสรี และมาตรฐาน
การปฏิบัตติ ่อการลงทุน โดยมีรายละเอียดและความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
๒) ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องไม่ใช้ความตกลงACIA เป็นช่องทางทีล่ ด/เลิกข้อผูกพัน
ภายใต้ความตกลงAIA และ IGA ยกเว้นแต่ในกรณีที่มีการชดเชยความเสียหายให้กับการลด/
เลิกข้อผูกพันภายใต้ความตกลงทั้งสองเท่านั้น
๓) ความตกลงACIA จะต้องมีความสมดุลระหว่างการเปิดเสรี การคุม้ ครองการส่งเสริม
และการอ�ำนวยความสะดวกการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
๔) การเปิดเสรีดา้ นการลงทุนภายใต้ความตกลงACIA จะต้องด�ำเนินอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป (Progressive Liberalization) เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมส�ำหรับการลงทุนที่เปิดกว้างและเสรี
และพร้อมต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตกลงACIA ใช้แนวทางการเปิดเสรี
แบบ “negative-list”ซึ่งจะมีรายการข้อสงวนของแต่ละประเทศที่ระบุกฎหมายหรือมาตรการภ
ายในที่ไม่เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงACIA หากไม่ได้ระบุในรายการข้อสงวนจะ
ถือว่าการเปิดเสรีเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงACIA ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องท�ำการเปิดเสรีตามก�ำหนดการยุทธศาสตร์ของ AEC ใน ๓ ช่วงได้แก่ ระหว่างปี ค.ศ.
๒๐๐๘-๒๐๑๐๒๐๑๑-๒๐๑๓ และ ๒๐๑๔-๒๐๑๕
๕) ความตกลงACIA ต้องเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและบริษัทของอาเซียนเอง และนัก
ลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอาเซียน(หรือใช้อาเซียนเป็นฐานการลงทุน)
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๖) ความตกลง ACIA ให้ “การปฏิบตั ิที่พิเศษและแตกต่าง” (Special and Differential
Treatment) กับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อาทิ การช่วยเหลือทางเทคนิค
(Technical Assistance) การเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) การอ�ำนวยความสะดวก
(Facilitation) ตลอดจนระยะเวลาการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ยาวนานกว่าประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ
๗) ความตกลงACIA จะต้องค�ำนึงถึงความละเอียดอ่อน/ข้อห่วงกังวลของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศ
๘) ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องได้ประโยชน์จากข้อผูกพันต่างตอบแทน(Reciprocity)
ในด้านการเปิดเสรีการลงทุนเช่นเดียวกับภายใต้ความตกลงAIA
๙) ความตกลงACIA จะต้องคงหลักการทีว่ า่ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องให้ผลประโยชน์
ระหว่างกันมากกว่าที่แต่ละประเทศสมาชิกให้กับประเทศที่สาม (อาทิ ในความตกลงการค้า
เสรีอนื่ ๆ) ซึง่ จะบรรลุได้โดยการให้การปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติทไี่ ด้รบั ความอนุเคราะห์ยงิ่ โดยอัตโนมัติ
(Automatic MFN Treatment)
๑๐) ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเจรจาและขยายข้อผูกพันภายใต้ความตกลง
ACIAให้ครอบคลุมในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ความตกลงACIA ประกอบด้วย ๔๙ ข้อบท ๒ ภาคผนวก และ
ตารางข้อสงวนของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ ๑๐ ประเทศ มีขอบเขตครอบคลุมมิตกิ ารลงทุน
ทั้ง ๔ ด้าน (การเปิดเสรี การคุ้มครอง การส่งเสริม และการอ�ำนวยความสะดวก)โดยมีข้อบท
ที่ส�ำคัญและน่าสนใจ ๖ ดังนี้
ขอบเขตของความตกลง ACIA ถูกก�ำหนดไว้ในข้อ ๓ (Scope of Application) ซึ่งก�ำหนด
ว่า ความตกลงACIA จะครอบคลุมการลงทุนที่มีอยู่ในอาเซียนตั้งแต่วันที่ความตกลงมีผลใช้
บังคับและการลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง และจะครอบคลุมการลงทุนในสาขาเกษตร ประมง ป่า
ไม้ เหมืองแร่ การผลิต และการบริการที่เกี่ยวข้องกับ ๕ สาขานี้ (Services Incidental to Agriculture Fishery Forestry Mining/Quarry and Manufacturing) และสาขาอื่นๆ ที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนตกลงกันเท่านั้นนอกจากนี้ ข้อ ๔ ระบุค�ำนิยามของค�ำว่า “การลงทุน”ภายใต้ความ
ตกลง ACIA ซึง่ หมายถึงทรัพย์สนิ ในรูปแบบต่าง ๆ (Asset-based Approach) อาทิ อสังหาริมทรัพย์
สังหาริมทรัพย์ หุ้น และทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่ “นักลงทุน” หมายถึง บุคคล หรือ
๖ ค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “โครงการศึกษาวิจัยเรื่องโอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุน

อาเซียน” จัดท�ำโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(International Trade and Development : ITD) หน้า ๓๗ – ๖๑
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นิติบุคคลที่มีสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ก�ำลังจะหรือได้เข้ามาลงทุนในประเทศ
สมาชิกแล้ว
ในเรื่องการเปิดเสรีการลงทุน ข้อบทส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ
๘ และ ข้อ ๙
ข้อ ๕ (National Treatment) ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้การปฏิบัติต่อการ
ลงทุนและนักลงทุนของประเทศสมาชิกอื่นๆ เช่นเดียวกับการลงทุนและนักลงทุนของชาติตน
ในช่วงก่อนเข้ามาจัดตั้ง (pre-establishment) ในขณะที่ข้อ ๖ (Most-Favoured-Nation (MFN)
Treatment) ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้การปฏิบัติต่อการลงทุนและนักลงทุนของ
ประเทศสมาชิกอืน่ ๆเช่นเดียวกับการลงทุนและนักลงทุนของชาติทสี่ ามใดๆ ในช่วงก่อนเข้ามา
จัดตั้งหากเป็นการปฏิบัติที่ดีกว่ากล่าวคือ การเข้ามาลงทุนของนักลงทุนอาเซียนในประเทศ
สมาชิกอีกประเทศหนึ่งในสาขาต่าง ๆ จะต้องได้รบั การปฏิบัติเช่นเดียวกับคนชาติหรือชาติท่ี
ได้รับความอนุเคราะห์ย่งิ อาทิ ในเรื่องการขอใบอนุญาตหรือการจัดตั้งบริษัท
ข้อ ๗ (Prohibition of Performance Requirements) ห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ตั้งเงื่อนไขในการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศสมาชิก อาทิ การใช้วัตถุดบิ ภายในประเทศ
ส�ำหรับการผลิต หรือต้องส่งออกสินค้าที่ผลิตในสัดส่วนที่รัฐก�ำหนด ทั้งนี้ เนือ้ หาของข้อบทนี้
จะอ้างอิงถึงความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับการค้า (Agreement on Trade-Related Investment Measures : TRIMs Agreement) ภายใต้องค์การการค้าโลก(World Trade
Organization : WTO) เป็นหลัก โดยไม่มพี ันธกรณีเพิ่มเติมจาก ความตกลง TRIMs
ข้อ ๘ (Senior Management and Board of Directors) ห้ามประเทศสมาชิกอาเซียน
ก�ำหนดให้นติ ิบุคคลของตนแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสและผู้บริหารที่มีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง ถึง
แม้ว่าอาจก�ำหนดว่าผู้จัดการอาวุโสและผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องมีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งได้
ตราบใดที่การกระท�ำดังกล่าวไม่มีผลต่อความสามารถของนักลงทุนในการควบคุมการลงทุน
ของตน
ข้อ ๙ (Reservations)ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถมีขอ้ สงวนส�ำหรับพันธกรณีภาย
ใต้ข้อ ๕และ ข้อ ๘ ได้ แต่ต้องระบุอยู่ในรายการข้อสงวน (List of Reservations)ของตนซึ่ง
ประเทศสมาชิกต่างก�ำหนดมาตรการและกฎหมายที่ขัดต่อพันธกรณีภายใต้ข้อ ๕ และ ข้อ ๘
ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยได้ระบุพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๔๒ในรายการข้อสงวนของตนเป็นต้น
ส�ำหรับข้อบทส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการลงทุนได้แก่ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๑๑
ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕
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ข้อ ๕ ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้การปฏิบัติต่อการลงทุนและนักลงทุนของ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ เหมือนกับการลงทุนและนักลงทุนของชาติตนในช่วงหลังเข้ามาจัดตั้ง
(post-establishment) ในขณะที่ข้อ ๖ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้การปฏิบัติต่อการ
ลงทุนและนักลงทุนของประเทศสมาชิกอื่นๆเหมือนกับการลงทุนและนักลงทุนของชาติที่สาม
ใดๆ ในช่วงหลังเข้ามาจัดตั้งหากเป็นการปฏิบัติที่ดีกว่า กล่าวคือ การลงทุนและนักลงทุน
อาเซียนทีเ่ ข้ามาลงทุนในประเทศสมาชิกจะต้องได้รบั การคุ้มครองเช่นเดียวกันกับทีค่ นชาติได้
รับและ/หรือเทียบเท่ากับการลงทุนและนักลงทุนจากชาติท่ไี ด้รบั ความอนุเคราะห์ยิ่ง ๗
ข้อ ๑๑ (Treatment of Investment) ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของรัฐต่อการลงทุน
และนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (Fair and
Equitable Treatment : FET) และต้องให้การคุ้มครองและความปลอดภัยอย่างเต็มที่ (Full Protection and Security)
ข้อ ๑๒ (Compensation in Cases of Strife) ก�ำหนดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง
ไม่เลือกปฏิบัติต่อนักลงทุนและการลงทุนจากประเทศสมาชิกอื่นในกรณีที่เกิดความเสียหาย
จากเหตุการณ์รุนแรงที่มีการใช้อาวุธ สงครามการเมือง หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ข้อ ๑๓ (Transfers) ก�ำหนดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องยอมให้มีการโอนเงินทุน/
ผลก�ำไรเข้า-ออกประเทศผู้รับการลงทุนได้โดยเสรี ยกเว้นแต่ในบางกรณีที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น
อาทิ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ทั้งนี้
ประเทศสมาชิกจะต้องด�ำเนินมาตรการที่ขัดต่อข้อบทนี้อย่างไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม
ข้อ ๑๔ (Expropriation and Compensation) ก�ำหนดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง
ไม่เวนคืนหรือด�ำเนินมาตรการที่มีผลเทียบเท่ากับการเวนคืน (เวนคืนทางอ้อม) ๘ ยกเว้นใน
กรณีที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ให้การชดเชยที่รวดเร็ว เพียง
พอ และมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกระบวนการโดยชอบตามกฎหมาย
ข้อ ๑๕ (Subrogation) ก�ำหนดให้รฐั หรือหน่วยงานของรัฐที่ให้การประกันความเสี่ยงที่
ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (non-commercial risk) สามารถรับช่วงสิทธิข์ องนักลงทุนภายใต้ความตกลงACIA ได้ ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนได้รับความเสียหายจากการถูกรัฐบาลของประเทศที่เข้าไป
ลงทุนเวนคืนทรัพย์สิน และนักลงทุนได้รับเงินประกันชดเชยจากบริษัทประกัน (อาทิ ธนาคาร
เพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย : EXIM Bank) EXIM Bank สามารถรับช่วงสิทธิภ์ าย
ใต้ความตกลงACIA จากนักลงทุนและได้รับการชดเชยจากรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุน
ได้ เป็นต้น
๗ ทั้งนี้ พันธกรณี MFN ไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติภายใต้การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ
๘ รายละเอียดระบุไว้ในภาคผนวกที่ ๒
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นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศสมาชิกทีต่ นเข้าไปลงทุนได้
หากรัฐบาลนั้น ๆไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ความตกลง ACIA โดยข้อ ๒๘-๔๑ ภายใต้
หมวดบีว่าด้วยเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนและรัฐ(Investor-State Dispute Settlement : ISDS) ได้ก�ำหนดกระบวนการและแนวทางในการระงับข้อพิพาทไว้อย่างละเอียดเมื่อ
เปรียบเทียบกับความตกลง IGAตัวอย่างเช่น ข้อ ๓๐ (Conciliation) ก�ำหนดให้ค่พู พิ าทสามารถ
ตกลงกันทีจ่ ะมีกระบวนการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทได้ทกุ เมือ่ และสามารถยุตไิ ด้หากนักลงทุนคูก่ รณี
ต้องการข้อ ๓๔ (Conditions and Limitations on Submission of a Claim) ระบุเงื่อนไขและข้อ
จ�ำกัดของการยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนผู้พิพาทจะต้องยื่นข้อ
พิพาทการลงทุนต่อการอนุญาโตตุลาการภายใน๓ ปีนับจากเวลาที่นักลงทุนผู้พิพาทได้รู้หรือ
มีเหตุอนั สมควรให้รถู้ งึ การละเมิดพันธกรณีภายใต้ความตกลงนีซ้ งึ่ ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือ
เสียหายต่อผู้ลงทุนผู้พิพาทหรือการลงทุนที่ครอบคลุมและ ข้อ ๓๗ (Consolidation) ระบุว่าเมื่อ
มีการยื่นข้อเรียกร้องสองข้อหรือมากกว่านั้นโดยแยกกันต่อการอนุญาโตตุลาการและข้อเรียก
ร้องเหล่านั้นมีประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่เหมือนกันและเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์หรือสภาวการณ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจตกลงที่
จะรวมข้อเรียกร้องเหล่านั้นโดยรูปแบบใดที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได้เป็นต้น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมและการอ�ำนวยความสะดวกการลงทุนนัน้ ข้อ ๒๔ ก�ำหนด
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันในการสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนในภูมภิ าค
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
ผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ การพัฒนาและส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและย่อมในภูมภิ าค ใน
ขณะทีข่ อ้ ๒๕ ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการมา
ลงทุนในภูมภิ าคโดยการด�ำเนินมาตรการต่างๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการลงทุนสร้าง “one-stop investment centre” และรวบรวมข้อมูลเกีย่ ว
กับการลงทุนในภูมิภาคเพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
นับจากวันที่ ๒๙ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ซึ่งความตกลง ACIA มีผลใช้บังคับ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้เจรจาและร่วมกันลงนามในพิธีสารแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนของ
อาเซียน (Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment agreement)เมื่อวันที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๗ ที่กรุงเนปิดอว์ประเทศเมียนมา ๙ วัตถุประสงค์หลักของพิธีสารฯ คือ การ

จัดสร้างกลไกในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขหรือปรับ
เปลี่ยนข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIAโดยพิธีสารฯ ก�ำหนดขั้นตอนและกระบวนการ รวม
ถึงกรอบเวลาส�ำหรับการแก้ไขหรือปรับเปลีย่ นข้อสงวน ซึง่ เป็นการเพิม่ ความโปร่งใส่และความ
ชัดเจนให้การการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA ทัง้ นี้ พิธสี ารฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึง่
(An Integral Part) ของความตกลง ACIA และจะมีผลใช้บงั คับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ด�ำเนินการตามกฎหมายภายในเพื่อให้พธิ ีสารฯ มีผลใช้บังคับแล้วเสร็จ ๑o
จากการพิจารณาโดยสังเขปข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พยายาม
ที่จะจัดท�ำความตกลง ACIA (และพิธีสารฯ) ให้มีความทันสมัยและสะท้อนรูปแบบการลงทุน
ในปัจจุบนั เพื่อก�ำกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกในด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยครอบคลุมมิติของการลงทุนทั้ง ๔ ด้าน (การเปิดเสรี การคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการอ�ำนวยความสะดวก)โดยเฉพาะการเปิดเสรีและการคุ้มครองการลงทุน ซึ่ง
เดิมอยู่ภายใต้ขอบเขตของความตกลง AIA และความตกลง IGA ตามล�ำดับ (ในขณะที่ข้อบท
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการอ�ำนวยความสะดวกการลงทุนมีขอบเขตของพันธกรณีที่ค่อน
ข้างจ�ำกัดและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเท่านั้น) อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าความตกลง ACIA
จะพัฒนาก้าวหน้าไปกว่าความตกลงทัง้ สองในหลายด้าน โดยเฉพาะในเรือ่ งการคุ้มครองการ
ลงทุน (อาทิ ข้อบทที่เกี่ยวกับ ISDS) แต่ความตกลง ACIA ยังคงให้ความยืดหยุ่นกับประเทศ
สมาชิกเป็นอย่างมากในเรื่องการเปิดเสรีการลงทุน
ประเทศสมาชิกสามารถระบุข้อสงวนต่าง ๆ ส�ำหรับพันธกรณีภายใต้ข้อ ๕ (การปฏิบัติ
เยี่ยงคนชาติ)และ ข้อ ๘ (ข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้จัดการอาวุโสและผู้บริหาร) ได้โดย
เสรี ซึ่งท�ำให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศยังคงสามารถเลือกปฏิบัติและให้แต้มต่อกับการ
ลงทุนและนักลงทุนของตนเหนือการลงทุนและนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอื่นได้ ซึ่งหาก
ท�ำการศึกษารายการข้อสงวนของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะพบว่า ประเทศสมาชิกทุก
ประเทศได้ระบุกฎหมายหรือมาตรการที่ขดั ต่อข้อ ๕ และ ข้อ ๘ ไว้ในรายการข้อสงวนของตน
อย่างละเอียด เพือ่ ให้ยงั สามารถบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเหล่านัน้ ได้ตอ่ ไป ถึงแม้วา่ จะ
มีพันธกรณีภายใต้ความตกลง ACIA แล้วก็ตาม กล่าวคือ ในทางปฏิบัติความตกลง ACIA
เพียงคงระดับการเปิดเสรีการลงทุนของประเทศสมาชิกตามที่ก�ำหนดไว้ในรายการข้อสงวน
เท่านั้น แต่ไม่ได้บงั คับหรือให้แรงจูงใจในการเพิ่มระดับการเปิดเสรีให้มากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการ
สะท้อนวิธีการท�ำงานแบบ “วิถีอาเซียน” (the ASEAN Way)ที่มักจะมีกลไกภายใต้ความตกลง
ที่ให้ความยืดหยุ่นกับประเทศสมาชิกเพื่อรักษาสถานะเดิมไว้ (status quo)

๙ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-signs-proto-

col-to-improve-investment-regimes ค้นคืนเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถจัดท�ำพิธีสารฯ เพื่อสร้างกลไกในการแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA นั้นนับเป็นก้าวแรกในทิศทางที่ถูกต้อง ในการ
เพิ่มระดับการเปิดเสรีการลงทุนระหว่างกัน อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีกลไกดังกล่าว หากขาด
เจตนารมณ์ทางการเมืองที่แน่วแน่และจริงใจจากประเทศสมาชิกอาเซียน คงเป็นการยากที่
รายการข้อสงวนของแต่ละประเทศจะได้รับการปรับแก้ให้มีระดับการเปิดเสรีที่สูงขึ้น และส่ง
ผลให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขาดฟันเฟืองส�ำคัญฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วยบูรณาการ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเข้ากับเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกต่อไป

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
(ACIA): เครื่องมือทางกฎหมายในการ
เปิดเสรีการลงทุนของอาเซียน
- อมรวไล นิลพานิช * -

1. ที่มาและวัตถุประสงค์ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community: AEC) ตามที่ก�ำหนดไว้ในปีค.ศ.2015 นี้ อาเซียนจึงได้มีการจัดท�ำแนวทางการ
ด�ำเนินงานเพือ่ การบรรลุเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือทีเ่ รียกว่า “แบบพิมพ์เขียว
ของ AEC” (ASEAN Economic Community Blueprint)1 โดยได้ก�ำหนดแนวทางหลักไว้ 4
แนวทาง 2 ได้แก่
แบบพิมพ์เขียวของประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
(A Single Market and Production Base)
2) มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
(A Highly Competitive Economic Region)
3) มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
(A Region of Equitable Economic Development)
4) บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์
(A Region Fully Integrated into the Global Economy)
* อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (น.บ. จุฬา, น.ม. (ระหว่างประเทศ) จุฬาฯ, LL.M. in Energy

Law and Policy, CEPMLP, University of Dundee, UK)

1 ASEAN Secretariat , ASEAN Economic Community Blueprint, January, 2008 แหล่งที่มา:http://www.asean.org/

archive/5187-10.pdf
2 ข้อ 8 ของ ASEAN Economic Community Blueprint
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โดยภายใต้แนวทางการด�ำเนินงานตามแบบพิมพ์เขียวของ AEC แนวทางทีห่ นึง่ คือ การ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวนัน้ มีองค์ประกอบอยูป่ ระการหนึง่ คือเพือ่ การเคลือ่ นย้ายการ
ลงทุนอย่างเสรี (Free Flow of Investment) 3 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการด�ำเนินงาน
ดังกล่าวทีป่ ระชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครัง้ ที่ 39 ได้มอบหมายให้มกี ารด�ำเนินการทบทวน
ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (The 1998 Framework Agreement on the ASEAN Investment Area หรือ AIA) และความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (The 1987 ASEAN
Agreement for the Promotion and Protection of Investment หรือ ASEAN IGA) โดยผนวก
ความตกลงทั้งสองฉบับเข้าเป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียวเรียกว่า ความตกลงว่าด้วย
การลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement หรือ ต่อไปนี้เรียกว่า
“ความตกลง ACIA”) 4 มีการลงนามโดยประเทศสมาชิกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555
วัตถุประสงค์ของความตกลง ACIA คือเป็นเครือ่ งมือของอาเซียนในการเปิดเสรีดา้ นการ
ลงทุนในภูมภิ าคและเพือ่ ให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกทีส่ งู ขึน้ ความตกลง
ACIAจึงเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีช่ ว่ ยดึงดูดการลงทุนมาสูอ่ าเซียน โดยมุง่ ให้อาเซียนเป็นเป้าหมาย
การลงทุนจากทัว่ โลก 5 โดยในมุมมองเชิงเศรษฐกิจความตกลง ACIA จะช่วยสร้างบรรยากาศ
ทางการลงทุนทีด่ ี กระตุน้ ให้นกั ลงทุนทีไ่ ม่เคยเข้ามาลงทุนในอาเซียนได้เข้ามาลงทุนในภูมภิ าค
นี้ โดยมีการสร้างความมัน่ ใจให้แก่นกั ลงทุนทีจ่ ะขยายการลงทุนต่อไปในภูมภิ าค รวมทัง้ กระตุน้
ให้นักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันลงทุนในภูมิภาคตนเองมากขึ้น 6
2. ลักษณะส�ำคัญของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
ความตกลง ACIA ซึง่ เป็นการผนวกรวมความตกลงเกีย่ วกับลงทุนเดิมสองฉบับคือ ความ
ตกลง AIA และความตกลง ASEAN IGA เข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเปิดเสรีการ
ลงทุนของอาเซียน ลักษณะส�ำคัญของความตกลง ACIA ดังนี้ 7
3 ข้อ 9 ของ ASEAN Economic Community Blueprint ก�ำหนดองค์ประกอบของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวว่า

ได้แก่ (1) การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (Free flow of goods) (2) การเคลื่อนย้ายการค้าบริการอย่างเสรี (Free flow of
services) (3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี (Free flow of investment) (4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี (Free flow of
capitals) และ (5) การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะอย่างเสรี (Free flow of skilled labour)
4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA) แหล่งที่มา: http://www.dtn.go.th/
filesupload/files/serviceandinvestment/ACIA.pdf
5 ASEAN Secretariat , ASEAN Comprehensive Investment Agreement: An Introduction, Jakarta, February 2013,
แหล่งที่มา: http://www.asean.org/images/2013/resources/publication/2012%20-%20ACIA%20An%20Introduction%20(Apr).pdf
6 เรื่องเดียวกัน
7 เรื่องเดียวกัน
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2.1 อยู่บนพื้นฐานของแนวปฏิบัติที่ดีในทางระหว่างประเทศ (Based on International Best Practices)
ความตกลง ACIA ได้ก�ำหนดหลักการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเสรีและคุม้ ครองการลงทุน
ควบคู่กัน โดยการเปิดเสรีอยู่บนหลักการเปิดเสรีแบบก้าวหน้า (Progressive Liberalisation)
ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกเลือกเปิดเสรีสาขาต่างๆได้ตามความพร้อมโดยต้องทยอยเปิดไป
เรื่อยๆจนถึงปี พ.ศ. 2558 และต้องยกเลิกหรือผ่อนปรนข้อจ�ำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนที่
ได้ท�ำได้ภายใต้ความตกลง AIA เดิม โดยประเทศสมาชิกทีไ่ ม่พร้อมเปิดเสรีในสาขาใดสามารถ
ท�ำข้อสงวนได้ โดยการท�ำข้อสงวนแบบ Negative List คือ หากประเทศสมาชิกจะไม่เปิดเสรี
สาขาการลงทุนใดต้องระบุไว้ ถ้าไม่ระบุไว้ในข้อสงวนจะต้องเปิดเสรีในสาขาการลงทุนนั้น
2.2 ครอบคลุมการลงทุนใน 4 เรื่องหลัก (Has a Balanced-Focus)
ความตกลง ACIA ใช้บังคับกับนักลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน และนักลงทุนต่าง
ชาติที่ลงทุนอยู่ในอาเซียนอยู่แล้วและต้องการลงทุนในประเทศอาเซียนอื่นๆอีกต่อไป 8 โดย
ความตกลงได้ครอบคลุม 4 เรื่องหลักได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน การคุ้มครองการลงทุน การ
ส่งเสริมการลงทุน และการอ�ำนวยความสะดวกในการลงทุน โดยครอบคลุมทั้งการลงทุนทาง
ตรง (Foreign Direct Investment) และลงทุนในหลักทรัพย์ (Portfolio) 9 ในสาขาเกษตร ประมง
ป่าไม้ เหมืองแร่ และการผลิต รวมทั้งบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาข้างต้น
รูปภาพที่ 1: ขอบเขตของความตกลง ACIA
เปิดเสรี
การลงทุน

เกษตร
ประมง

ส่งเสริม
การลงทุน

ACIA

คุ้มครอง
การลงทุน

เหมืองแร่
ป่าไม้
การผลิต

อำ�นวยความ
สะดวก

บริการที่เกี่ยวเนื่อง

8 มาตรา 3 ข้อ 1 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ( ACIA) แหล่งทีม่ า:http://www.asean.org/images/2012/Economic/

AIA/Agreement/ASEAN%20Comprehensive%20Investment%20Agreement%20%28ACIA%29%202012.pdf
9 มาตรา 4 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ( ACIA)
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2.3 ย�้ำในหลักการเดิม (Re-affirms Provisions of Precursor Agreement)
ความตกลง ACIA นี้ได้ย�้ำถึงหลักการที่ความตกลง AIA และความตกลง ASEAN IGA
เคยบัญญัตไิ ว้ ได้แก่ การที่ประเทศสมาชิกต้องอยู่ภายใต้หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) และหลักการปะติบัตทิ ี่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation
Treatment: MFN) ซึ่งจะได้อธิบายถึงหลักการดังกล่าวในหัวข้อที่ 3 ต่อไป
2.4 พัฒนาปรับปรุงให้เกิดหลักการใหม่ (Builds Upon and Improves on Precursor
Agreements)
ความตกลง ACIA ได้ปรับปรุงหลักการเดิมทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความตกลง AIA และความตกลง
ASEAN IGA และสร้างหลักการใหม่ๆให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิม เช่น การมีกลไกระงับข้อพิพาทระหว่าง
รัฐกับนักลงทุน บทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนเงินของนักลงทุน รวมทั้งหลักการปฏิบัติต่อการ
ลงทุน 10
3. สาระส�ำคัญทางกฎหมายของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ACIA
เมือ่ พิจารณาความตกลง ACIA แล้วจะเห็นว่ามีบทบัญญัตทิ เี่ ป็นเครือ่ งมือทางกฎหมาย
ในการเปิดเสรีการลงทุนให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบ่งลักษณะบทบัญญัติออกเป็น
4 ประเด็น ดังนี้
3.1 การเปิดเสรีการลงทุน (Investment Liberalisation)
ตามความตกลง ACIA ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเสรีการลงทุนใน 5 สาขาได้แก่ การผลิต
การเกษตร การประมง ป่าไม้ การท�ำเหมืองแร่ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังกล่าว
ข้างต้น 11 โดยอนุญาตให้ประเทศสมาชิกท�ำรายการข้อสงวน (Reservation Lists) ในสาขาที่
ยังไม่พร้อมเปิดตลาดได้ 12 แต่อย่างไรก็ตามต้องเปิดตลาดไม่นอ้ ยกว่าทีเ่ คยผูกพันภายใต้ความ
ตกลง AIA โดยรายการข้อสงวนนั้นต้องท�ำแบบ Negative List 13 หมายถึง ต้องเขียนสาขาที่
ไม่เปิดตลาดไว้ หากสาขาใดไม่ได้เขียนข้อสงวนไว้หมายถึงต้องเปิดเสรีในสาขานั้นๆ
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรับผิดชอบทีต่ อ้ งลดหรือก�ำจัดข้อสงวนนัน้ ไปเรือ่ ยๆ ตาม
แผนกลยุทธ์ของแบบพิมพ์เขียว AEC นอกจากนัน้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีขอ้ ผูกพันทีจ่ ะเสริม
สร้างความร่วมมือในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
ก. การเชื่อมโยงนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
10 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Factbook, Jakarta, February 2011, p. 25-26.

http://www.asean.org/resources/item/asean-economic-community-factbook-2
11 มาตรา 3 ข้อ 3 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ( ACIA)
12 มาตรา 9 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ( ACIA)
13 รายการข้อสงวนของประเทศต่างๆดูได้จาก http://www.boi.go.th/index.php?page=acia
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ข. ขั้นตอนการขอรับการลงทุน และการอนุมตั ิ
ค. การแลกเปลีย่ นข้อมูลการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับกฎเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ง. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวกับการลงทุนร่วมกัน
จ. ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษานักลงทุนเอกชนเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการลงทุน
ตารางที่ 1 ภาคการลงทุนที่เปิดเสรีตามความตกลง ACIA 14
ภาคการลงทุนที่เปิดเสรี

ภาคการลงทุนหลัก

ภาคบริการที่
เกี่ยวข้องกับภาค
การลงทุนหลัก

สาขาที่เปิดเสรี

ตัวอย่าง

การผลิต

ผลิตอาหาร หรือ สิ่งทอ

การเกษตร

ท�ำฟาร์มสัตว์ หรือ ปลูกพืชท�ำไร่

การประมง

ท�ำประมง หรือ เพาะพันธุ์ปลา

ป่าไม้

ท�ำโรงเลื่อยไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากต้นไม้

เหมืองแร่

ส�ำรวจปิโตรเลียม หรือถ่านหิน

บริการที่เกี่ยวกับการผลิต

ให้บริการจัดหาการจ้างผลิตสินค้า

บริการที่เกี่ยวกับการเกษตร

ให้บริการจัดหาเครื่องจักรใช้ในการเกษตร

บริการที่เกี่ยวกับการประมง

ให้บริการดูแลการเพาะพันธุห์ รือท�ำฟาร์มปลา

บริการที่เกี่ยวกับป่าไม้

การประเมินมูลค่าไม้ หรือการบริหาร
จัดการป่าไม้

บริการที่เกี่ยวเหมืองแร่

บริการขุดเจาะแร่

3.2 การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination)
การเปิดเสรีการลงทุนตามความตกลง ACIA ต้องอยูภ่ ายใต้หลักการไม่เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย
ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
(1) ความเสมอภาคในการปฏิบัติ: โดยหลักการคือนักลงทุนและการลงทุนในอาเซียน
14 ASEAN Secretariat, ASEAN Comprehensive Investment Agreement: A Guidebook for Business and Investors,

Jakarta, March 2013, p.10. แหล่งทีม่ า:http://www.asean.org/images/2013/news/ACIA/ACIA%20Guidebook2012%20
(14.3.13).pdf
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จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เลือกปฏิบัติแตกต่างกันกับประเทศสมาชิกที่ลงทุนในกิจการ
เดียวกันนั้น บทบัญญัติที่รองรับหลักการดังกล่าวอยู่ในมาตรา 5 เรื่องการหลักการประติบัติ
เยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) และมาตรา 6 หลักการปะติบัติที่ได้รับการอนุเคราะห์
ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment: MFN) ของความตกลง ACIA
มาตรา 5: หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT)
นักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน A ที่ลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน B
ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกับนักลงทุนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น
มาตรา 6: หลักการปะติบัติที่ ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment: MFN)
นักลงทุนอาเซียนจะต้องได้รับการปฏิบัติไม่น้อยไปกว่านักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกันเองหรือจากประเทศที่สามที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน

(2) เสรีภาพในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท: ตามความตกลง
ACIA มาตรา 8 ประเทศสมาชิกอาเซียนห้ามก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ที่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเว้นแต่ได้เขียนไว้ในข้อสงวน หรือแม้แต่ประเทศสมาชิกอาจก�ำหนด
ให้คณะกรรมการบริษัทส่วนมากต้องมีสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ตามที่ก�ำหนดแต่เงื่อนไขเหล่านี้ก็
ไม่กระทบต่ออ�ำนาจการควบคุมการลงทุนของนักลงทุนนั้น
(3) เสรีภาพในการประกอบธุรกิจการลงทุน: ภายใต้ความตกลง ACIA นักลงทุนอาเซียน
มีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจการลงทุนของตน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนห้ามบังคับใช้
เงื่อนไขใดๆในการลงทุน เช่น การบังคับให้ใช้ช้นิ ส่วนในประเทศ (Local Content) ข้อบังคับใน
การส่งออก หรือข้อก�ำหนดเรื่องดุลการค้ามาใช้บงั คับ 15
3.3 การคุ้มครองนักลงทุน (Investor Protections)
ความตกลง ACIA คุ้มครองนักลงทุนและการลงทุนโดยมีหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม: ความตกลง ACIA ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิก
15 ความตกลง ACIA ได้อา้ งถึงหลักการทีอ่ ยูใ่ นความตกลงว่าด้วยมาตรการการลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าภายใต้ WTO

(Agreement on Trade-Related Investment Measures: TRIMs)
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อาเซียนผูร้ บั การลงทุนต้องปฏิบตั ติ อ่ นักลงทุนและการลงทุนภายใต้หลักการของกฎหมาย ไม่ใช่
หลักความอ�ำเภอใจ และในกรณีทจี่ �ำด�ำเนินคดีๆต่อนักลงทุนจะต้องให้สทิ ธินกั ลงทุนในการโต้
แย้งอธิบายหรือต่อสูค้ ดีและมีตวั แทนทางด้านกฎหมายเป็นผูด้ แู ล รวมถึงให้สทิ ธิในการอุทธรณ์
ต่อข้อกล่าวหาต่างๆ ได้ 16
(2) การดูแลความปลอดภัยและการปกป้องคุ้มครองการลงทุน: ความตกลง ACIA
ก�ำหนดให้ในกรณีทเี่ กิดการจลาจลหรือเหตุการณ์ความไม่สงบใด ประเทศสมาชิกอาเซียนผูร้ บั
การลงทุนต้องให้ความปกป้องคุ้มครองดูแลความปลอดภัยแก่กิจการของนักลงทุนตามความ
จ�ำเป็นด้วย 17 และหากเกิดความเสียหายใดแก่กจิ การของนักลงทุนให้นกั ลงทุนมีสทิ ธิได้รบั การ
ชดเชยความเสียหายได้ 18
(3) ห้ามยึดกิจการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย: ความตกลง ACIA ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนผู้รับการลงทุนต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่นักลงทุนหากมีการยึดกิจการของนักลงทุนไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 19 และประเทศสมาชิกอาเซียนจะยึดกิจการของนักลงทุนได้หากเข้า
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
ก. เป็นการยึดกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสาธารณะ
ข. ต้องท�ำอยู่ภายใต้หลักการไม่เลือกปฏิบัติ
ค. หากมีผลกระทบต่อนักลงทุน ต้องจ่ายค่าชดเชยให้อย่างพอเพียง ทันที และมี
ประสิทธิภาพภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย
(4) การให้โอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้อย่างเสรี : ความตกลง ACIA ได้ให้หลัก
ประกันแก่นักลงทุนที่จะสามารถโอนเงินใดๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนไม่ว่าจะโอนเงินเข้าหรือ
ออกนอกประเทศที่รับการลงทุนได้อย่างเสรี 20
3.4 การระงับข้อพิพาทระหว่างนักลงทุนกับรัฐ (Investor –State Dispute
Settlement)
ความตกลง ACIA มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน โดย
ส่งเสริมให้มกี ารระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) โดยวิธตี งั้ แต่การประนีประนอม การไกล่เกลีย่
และการเจรจาปรึกษาหารือ และหากเกิดกรณีพิพาทขึ้นนักลงทุนอาเซียนสามารถฟ้องคดีต่อ
ศาล หรือใช้อนุญาโตตุลาการในทางระหว่างประเทศ เช่น ICSID, UNCITRAL หรือของหน่วย
งานใดตามที่ได้ตกลงกัน
16
16
16
16
16

มาตรา 11 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
มาตรา 11 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
มาตรา 12 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
มาตรา 14 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
มาตรา 13 ของความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
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หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตีความความตกลง ACIA ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนประเทศสมาชิกต้องกลับไปใช้กลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ (ASEAN
State-to-State Dispute Settlement Mechanism) ภายใต้พธิ สี ารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism)
4. บทสรุป
ความตกลง ACIA เป็นเครือ่ งมือทางกฎหมายทีส่ �ำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในการท�ำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นที่ดึงดูดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก ความตกลง
ACIA ได้ให้ประโยชน์แก่นกั ลงทุนทีจ่ ะมาลงทุนในอาเซียนใน 4 เรือ่ งหลัก คือ เปิดเสรีการลงทุน
การคุ้มครองการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และการอ�ำนวยความสะดวกในการลงทุน
ลักษณะส�ำคัญของความตกลง ACIA คือเป็นการเปิดเสรีแบบก้าวหน้า (Progressive
Liberalisation) ใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาการผลิต สาขาการเกษตร สาขาประมง สาขาป่า
ไม้ และสาขาเหมืองแร่ รวมทัง้ บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาต่างๆดังกล่าว นอกจากนัน้ นักลงทุน
ที่มาลงทุนในอาเซียนได้รบั ประโยชน์จากความตกลง ACIA ในเรื่องอื่นๆอีก เช่น ความโปร่งใส
การระงับข้อพิพาท รวมถึงการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเป้าหมายการลงทุนของทั่วโลก
เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการเปิดเสรีการลงทุน อาเซียนจึงใช้ความตกลง ACIA เป็น
เครือ่ งมือทางกฎหมายทีส่ �ำคัญก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนปฏิบตั กิ บั นักลงทุนและการ
ลงทุนอย่างไม่เลือกปฏิบัตโิ ดยอยู่ภายใต้หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment:
NT) และหลักการปะติบัติท่ไี ด้รบั การอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment: MFN)
รวมทั้งความตกลง ACIA ยังปกป้องคุ้มครองนักลงทุนโดยก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องปฏิบตั กิ บั นักลงทุนและการลงทุนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัยกิจการ
ของนักลงทุน ไม่ยึดกิจการโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการให้โอนเงินทุนได้อย่างเสรีอีกด้วย
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การเปิดเสรีสาขาโสตทัศน์ภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน
- ดร. ประพันธ์พงษ์ ขำ�อ่อน -

อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การเปิดเสรีสาขาบริการโสตทัศน์ (Audiovisual Services) ในอาเซียนอยู่ภายใต้ความ
ตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement in Services: AFAS) ซึ่ง
เป็นข้อตกลงเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีการจัดท�ำ
ข้อผูกพันตั้งแต่ชุดที่ 1-10 เพื่อให้การเปิดเสรีรุดหน้าไปตามล�ำดับ ปัจจุบันประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ผูกพันตามข้อตกลงเปิดเสรีการค้าบริการในชุดที่ 9 (ยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์) ซึ่ง
ส่งผลให้ประเทศไทยผูกพันเปิดตลาดสาขาบริการทั้งหมด 101 สาขาจาก 128 สาขาบริการ
และในข้อผูกพันชุดที่ 10 ซึ่งจะจัดท�ำขึ้นในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องผูกพันสาขาบริการเพิ่ม
ขึ้น 9 สาขาบริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่เลขานุการอาเซียนตั้งไว้
1. หลักการเบือ้ งต้นของข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement in Services: AFAS)
อารัมภบทของข้อตกลง AFAS ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในด้านการค้าบริการเพือ่ สานความร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุม่ ในการสนับสนุนการเปิดเสรี
การค้า และเน้นย�้ำถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลง GATS ซึ่งอนุญาตให้เกิดการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการเปิดเสรีทางการค้าบริการระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกใน
กลุ่มเศรษฐกิจนั้นๆ 1 AFAS แสดงให้เห็นถึงการรับหลักการเปิดเสรีการค้าบริการมาโดยตรง
จากข้อตกลง GATS โดยได้ระบุให้ใช้ข้อบทของข้อตกลง GATS มาใช้บังคับในกรณีที่ข้อตกลง
AFAS มิได้มขี ้อบทระบุไว้โดยชัดแจ้ง 2 โดยข้อตกลง AFAS มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ก) ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้าบริการระหว่างรัฐสมาชิกเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพ
1 AFAS Preamble, paragraphs 2 to 8.
2 AFAS Article XIV (1)
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และการแข่งขัน รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มความหลากหลายของ
บริการ และผู้ให้บริการทั้งภายในอาเซียนและนอกอาเซียน
ข) ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นก�ำจั ด อุ ป สรรคทางการค้ า บริ ก ารอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ
(Substantially) ระหว่างกัน
ค) เปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับทีล่ กึ กว่าทีผ่ กู พันภาย
ใต้ข้อตกลง GATS และครอบคลุมสาขาบริการที่มากกว่าตามที่ผูกพันภายใต้ข้อตกลง GATS
หลังจากที่ AFAS ได้มกี ารจัดตั้งวัตถุประสงค์ดงั กล่าวไว้ในปี พ.ศ. 2538 อาเซียนได้จัด
ท�ำแผนติ ด ตามเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ โดยแผนที่ เ ป็ น รู ป ธรรมที่ สุ ด ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ AFAS คือแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Program: VAP) ซึ่ง
ถือก�ำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ใน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 37 ณ กรุงเวียง
จันท์ โดยได้เน้นย�ำ้ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลง AFAS เพือ่
ให้พร้อมรับกับวิสัยทัศน์ท่จี ะจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ตกลงให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีท่ปี ระเทศสมาชิกอาเซียนจะได้
เปิดเสรีการค้าบริการระหว่างกันโดยสมบูรณ์ ยกเว้นเพียงแค่บางสาขาบริการย่อยเท่านัน้ ทีจ่ ะ
มีการตกลงกันให้ความยืดหยุ่นในกรณีที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดเสรี 3
สาขาบริการที่จะต้องท�ำการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลง AFAS นั้นให้เป็นไปตามสาขา
บริการทีร่ ะบุไว้ตามข้อตกลง GATS ในการทีจ่ ะท�ำการเปิดเสรี (Sectoral Classification List: W120
และ CPC) โดยในการเปิดเสรีสาขาโสตทัศน์ (Audiovisual Services) ภายใต้ความตกลง AFAS
จะประกอบไปด้วยสาขาบริการย่อยดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1: การจ�ำแนกสาขาบริการย่อยโสตทัศน์ของ AFAS ตาม CPC
Audiovisual Services (บริการโสตทัศน์)
(a) Motion picture and video tape production and distribution services :
Film/video production and distribution services excluding promotion or
advertising services (CPC 96112+96113)
บริการผลิตและจัดจ�ำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์:
บริการการผลิตและจัดจ�ำหน่ายฟิล์ม/วีดิโอ ไม่รวมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 Vo Tri Thanh and Paul Bartlett, Ten Years of ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS): An Assessment

(2006), 1.
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Video tape production services for scientific education (CPC 1.1 : part of 96121)
บริการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
(b) Motion picture projection services:
Video projection services in private screening rooms, excluding all broadcasting
and AV series (Part of CPC 96122)
ธุรกิจบริการฉายวิดิทัศน์ ในห้องฉายส่วนบุคคลไม่รวมการออกอากาศและโสตทัศน์
(c) Radio/television services
- Production services of radio programmes (CPC 96131)
- Production services of television programmes (CPC 96132)
บริการวิทยุ/โทรทัศน์:
- บริการผลิตรายการวิทยุ (CPC 96131)
- บริการผลิตรายการโทรทัศน์ (CPC 96132)
Production of services of television programmes, live or recoreded, excluding
all broadcasting and AV services (Part of CPC Version 1:1: 96121)
บริการผลิตรายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดหรือบันทึกไว้ ซึ่งไม่รวมการออกอากาศ
และโสตทัศน์
(d) Radio and television transmission services (CPC 7524)
บริการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์
(e) Sound recording
Production of sound recording only (excl. all broadcasting and AV services)
บริการบันทึกเสียง
บริการบันทึกเสียงเฉพาะการผลิต (ไม่รวมการออกอากาศและโสตทัศน์)
Production of sound recording for higher education in University only (excl. all
broadcasting and AV services)
ธุรกิจบริการบันทึกเสียงเฉพาะการผลิตเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย (ไม่
รวมการออกอากาศและโสตทัศน์)
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(f) Other (Colour correction services, i.e. adding, modifying, or excluding colour
of audiovisual works produced on film, video, or digital media, etc.)
electronically, using digital techniques)
ธุรกิจอื่นๆ: ธุรกิจการปรับแต่งสีโดยใช้เทคนิคดิจิตอล เช่น เพิ่มปรับหรือแยกสีส�ำหรับงานโสต
ทัศน์ต่างๆด้วยระบบอิเลคโทรนิกส์
E. Other
Communication equipment maintenance services on a fee or contract basis
(CPC 75450)
2. หลักการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการ
อาเซียน
หลักการในการเปิดเสรีการค้าบริการของข้อตกลง AFAS คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องเปิดเสรีอย่างก้าวหน้าเป็นล�ำดับ (Progressive Liberalization) ตามรอบการเจรจาเพือ่ ลด
เลิกข้อจ�ำกัดต่อการเข้าสู่ตลาด (Market Access) และข้อจ�ำกัดหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National
Treatment) โดยครอบคลุมสาขาบริการทัง้ 12 สาขาทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น และการเปิดเสรีของ
ทั้ง 12 สาขานั้นต้องครอบคลุมทั้งสี่รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) ดังนี้
2.1 รูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply)
รูปแบบที่ 1 (Mode 1) การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-Border Supply)
- การให้บริการลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยผู้ให้บริการและผู้รับบริการยังคงอยู่ในประเทศ
ของตนเอง แต่การให้บริการจะเกิดขึ้นผ่านสื่อตัวกลาง เช่น อินเตอร์เน็ต
รูปแบบที่ 2 (Mode 2) การเดินทางจากประเทศตนไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อรับบริการ
(Consumption Abroad)
- การให้บริการลักษณะนีจ้ ะเกิดขึน้ โดยทีผ่ ใู้ ห้บริการยังคงอยูใ่ นประเทศตนเอง แต่ผรู้ บั
บริการจะเป็นฝ่ายทีเ่ คลือ่ นย้ายเพือ่ ไปรับบริการยังประเทศทีผ่ ใู้ ห้บริการประกอบกิจการอยู่ เช่น
นักศึกษาจากประเทศไทยเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อไปรับบริการการศึกษา
รูปแบบที่ 3 (Mode 3) การจัดตั้งธุรกิจในอีกประเทศ (Commercial Presence)
- การให้บริการลักษณะนีจ้ ะเกิดขึน้ โดยทีผ่ ใู้ ห้บริการจากประเทศหนึง่ เข้าไปจัดตัง้ ธุรกิจใน
อีกประเทศหนึ่งเพื่อให้บริการกับผู้บริโภคของประเทศนั้น เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจาก
ประเทศสิงคโปร์เข้ามาจัดตัง้ บริษทั โทรคมนาคมในประเทศไทยเพือ่ ให้บริการแก่ผบู้ ริโภคในไทย
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รูปแบบที่ 4 (Mode 4) การให้บริการผ่านบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)
- การให้บริการลักษณะนี้เป็นการที่บุคคลธรรมดาเดินทางไปให้บริการในอีกประเทศ
หนึ่ง เช่นวิศวกรเดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปท�ำงานทางวิศวกรรมที่ประเทศสิงคโปร์
หลักการเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียนภายใต้ข้อตกลง AFAS นั้นได้สะท้อนหลักของ
การเปิดเสรีภายใต้กรอบของข้อตกลง GATS โดยมุง่ เน้นให้ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าทีเ่ ป็นข้อ
จ�ำกัดในการเข้าสู่ตลาด (Market Access Limitation) และข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ
(National Treatment Limitation) ซึ่งอุปสรรคทางการค้าทั้งสองรูปแบบมีลักษณะดังนี้
2.2 ข้อจ�ำกัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitation to Market Access)
ข้อจ�ำกัดในการเข้าสู่ตลาด เป็นมาตรการหรือข้อจ�ำกัดที่หน่วยงานของประเทศน�ำเข้า
บริการปฏิบตั กิ บั ผูใ้ ห้บริการต่างชาติในทางทีก่ อ่ ให้เกิดอุปสรรคในการให้บริการในตลาดภายใน
ประเทศน�ำเข้า ข้อจ�ำกัดในการเข้าสูต่ ลาดนีอ้ าจเป็นกฎหมาย หรือมาตรการในประเทศน�ำเข้า
ทีส่ ร้างเงือ่ นไขในการเข้ามาประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการต่างชาติ ข้อตกลง AFAS ใช้หลักการ
เดียวกันกับข้อตกลง GATS ซึ่งก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการเข้าสู่ตลาดไว้ดังนี้
ก) การจ�ำกัดปริมาณการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโควตา การผูกขาดโดย
ผู้ให้บริการภายในประเทศ หรือเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต เช่น การก�ำหนดเงื่อนไขในการ
ออกใบอนุญาตส�ำหรับผู้ให้บริการจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ข) การจ�ำกัดมูลค่าของบริการของจากผู้ให้บริการต่างชาติ เช่น การก�ำหนดให้ผู้ให้
บริการโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิกอาเซียนต้องมีมูลค่าธุรกรรมมากไม่เกินร้อยละเท่าใด
ของมูลค่าทรัพย์สินของธุรกิจในสาขาโทรคมนาคมรวมกัน
ค) การจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ให้บริการต่างชาติ เช่น มาตรการห้ามผู้ให้บริการสาขาก่อสร้าง
จากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจบริการในประเทศเกินกว่า 5 รายต่อปี
ง) การจ�ำกัดสัดส่วนของบุคคลกรที่ว่าจ้างในสาขาบริการ เช่น มาตรการจ�ำกัดจ�ำนวน
แรงงานต่างชาติในธุรกิจบริการสาขาในสาขาหนึ่งให้มจี �ำนวนไม่เกินตามที่ก�ำหนดไว้
จ) การจ�ำกัดประเภทขององค์กรธุรกิจต่างชาติท่จี ะเข้ามาให้บริการ เช่น การอนุญาต
ให้ผู้ให้บริการจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทจ�ำกัดเท่านั้น
ฉ) การจ�ำกัดสัดส่วนการถือครองทุนของผู้ให้บริการต่างชาติ เช่น การอนุญาตให้ผู้ให้
บริการจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจโทรคมนาคมได้ไม่เกินร้อยละ
49 เป็นต้น
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2.3 ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (Limitation to National Treatment)
ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ เป็นมาตรการหรือข้อจ�ำกัดที่หน่วยงานของ
ประเทศน�ำเข้าบริการบังคับใช้หรือปฏิบัติกับผู้ให้บริการต่างชาติแต่งต่างไปจากที่ปฏิบัติกับผู้
ให้บริการของประเทศน�ำเข้า มาตรการที่ถือว่าเป็นข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ได้แก่
มาตรการอุดหนุนธุรกิจเฉพาะธุรกิจคนชาติตนเอง เงือ่ นไขเรือ่ งสัญชาติในการบริหารนิตบิ คุ คล
มาตรการบังคับให้ธุรกิจบริการต่างชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยที่ธุรกิจบริการในประเทศ
ไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และมาตรการห้ามคนต่างชาติในการถือครองที่ดิน เป็นต้น
3. ข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการ (Schedule of Commitment) ภายใต้
ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน
การทีจ่ ะท�ำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดเสรีการค้าระหว่างกันได้นนั้ มีกลไกทีเ่ รียกว่า
ตารางข้อผูกพัน (Schedule of Commitment) ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องท�ำการเจาจา
เปิดเสรีบริการในสาขาต่างๆ โดยก�ำหนดเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาในแต่ละรอบการเจรจา
เมือ่ การเจรจาในแต่ละรอบสิน้ สุดลง ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะต้องน�ำข้อผูกพัน
ที่ตนเองยินยอมจะเปิดเสรีมาผนวกไว้ในตารางข้อผูกพันของประเทศตน ในการเจรจาตาราง
ข้อผูกพัน ข้อตกลง AFAS ใช้วธิ ีการเจรจาโดยระบุรายสาขาที่ต้องการจะเจรจาเปิดเสรี หรือ
เรียกว่า Positive List ซึ่งวิธีการเจรจาแบบ Positive List จะเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกระบุ
สาขาที่ต้องการเปิดเสรีโดยท�ำการใส่รายสาขาที่ต้องการที่จะเปิดเสรีไว้ในบัญชี (List) ซึ่งเมื่อ
ประเทศสมาชิกใดระบุสาขาที่ต้องการเปิดเสรีไว้ในบัญชีแล้ว ก็จะต้องผูกพันเปิดเสรีในสาขา
ตามที่ตนระบุไว้ในบัญชีท้งั หมด 4 วิธีการเจรจาแบบ Positive List เป็นวิธีการเจรจาที่ใช้ในข้อ
ตกลง GATS เช่นกัน โดยเมือ่ แต่ละประเทศเห็นบัญชีของรายสาขาบริการทีต่ ้องการจะเปิดเสรี
ซึง่ กันและกัน ก็จะเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศสามารถเจรจาระหว่างกันต่อไปในรอบหน้าเพือ่
เจรจาให้ประเทศคูค่ า้ น�ำสาขาบริการทีย่ งั ไม่อยูใ่ นบัญชีในรอบนี้ เข้ามาอยูใ่ นบัญชีในรอบหน้า 5
การจัดท�ำตารางข้อผูกพันการค้าบริการในอาเซียนได้มอี งค์กรทีท่ �ำหน้าทีด่ แู ลการด�ำเนิน
การเจรจา คือคณะกรรมการประสานงานบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services:
CCS) โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องมีข้อผูกพันในการเปิดเสรีบริการในแต่ละรอบเจรจา
ในระดับที่ลึกขึ้น และครอบคลุมสาขาให้มากขึ้นในแต่ละรอบ เมื่อการเจรจาแต่ละรอบสิ้นสุด
4 Jenny Corbett, ‘Services Trade Liberalisation in the ASEAN Economic Community and Beyond’ in H Soesastro (ed),

Deepening Economic Integration - The ASEAN Economic Community and Beyond (ERIA Research Project Report
2007-1-2, 2008), 104.
5 Thanh and Bartlett (2006), 1.
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ลง ประเทศสมาชิกอาเซียนจะส่งตารางข้อผูกพันในรูปแบบเป็นชุดการเจรจา (Package) โดย
ตั้งแต่การเริ่มลงนามข้อตกลง AFAS ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ท�ำการเจรจาตารางข้อผูกพัน
ไปแล้วทั้งหมด 9 ชุด โดยชุดที่ 10 ก�ำลังอยู่ระหว่างการเจรจา 6
ตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการจะจ�ำท�ำเป็นสองตาราง ได้แก่ตารางข้อผูกพัน
ทั่วไป (Horizontal Commitment) และตารางข้อผูกพันเฉพาะรายสาขา (Sector-Specific Commitment) ส�ำหรับตารางข้อผูกพันทั่วไปเป็นข้อผูกพันที่เมื่อประเทศตกลงยอมผูกพันตามนั้นแล้ว
จะผูกมัดทุกสาขาบริการที่ปรากฏในตารางข้อผูกพัน ส�ำหรับตารางข้อผูกพันเฉพาะรายสาขา
นัน้ จะผูกพันไปตามระดับการเปิดเสรีในแต่ละสาขาบริการทีป่ ระเทศนัน้ ๆตกลงผูกพันนอกเหนือ
ไปจากที่ได้ผูกพันไว้แล้วตามตารางข้อผูกพันทั่วไป
ส�ำหรับกรอบระยะเวลาการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน ภายใต้แผนแม่บท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการยกเลิกข้อจ�ำกัด
และมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใน
กรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดในสาขาบริการทั้งหมดตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
ก) ยกเลิกข้อจ�ำกัดต่อการค้าบริการในสาขาเร่งรัด (Priority Sectors) ภายในปี พ.ศ.
2553 ได้แก่ สาขาบริการขนส่งทางอากาศ (Air Transport) สาขาบริการโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์อเิ ลกทรอนิกส์อาเซียน (e-ASEAN) สาขาบริการสุขภาพ (Healthcare) และสาขา
บริการการท่องเที่ยว (Tourism) ซึ่งสาขาเร่งรัดเหล่านี้ได้ถูกระบุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการ
เวียงจันทน์ให้เป็นสาขาเร่งรัด (Priority Sectors) ที่จะต้องท�ำการเปิดเสรีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ข) ยกเลิกข้อจ�ำกัดต่อการค้าบริการในสาขาโลจิสติกส์ ภายในปี พ.ศ. 2556
ค) ยกเลิกข้อจ�ำกัดต่อการค้าบริการในสาขาอื่นๆ ภายในปี พ.ศ. 2558
ในการยกเลิกข้อจ�ำกัดและมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคทางการค้าบริการนั้น ในเรื่อง
สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ได้ก�ำหนดให้สมาชิกอาเซียนต้องอนุญาตให้ผใู้ ห้บริการจากอาเซียนด้วยกันเอง
เข้ามาถือหุ้นในนิติบุคคลที่เข้ามาประกอบธุรกิจบริการในประเทศตนได้ถึงสัดส่วนร้อยละ 70
อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสงวนมาตรการหรือข้อจ�ำกัดทีจ่ �ำเป็นตามแต่ละ
สาขาบริการได้ร้อยละ 15 ของการผูกพันเปิดเสรีท้งั หมด (Flexibility Clause) 7
6 ข้อมูลล่าสุด จากการประชุมเพือ่ หารือการจัดท�ำข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 10 ของไทยภายใต้กรอบความตกลง

การค้าบริการอาเซียน (AFAS) ณ ห้องประชุม 30410 ชัน้ 4 ส�ำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
7 ข้อมูลจากการประชุมเพือ่ หารือการจัดท�ำข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 10 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงการค้า
บริการอาเซียน (AFAS) ณ ห้องประชุม 30410 ชัน้ 4 ส�ำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
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4. สถานะล่าสุดของข้อผูกพันเปิดเสรีบริการโสตทัศน์ของประเทศไทยภายใต้
ข้อตกลงเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน
ประเทศไทยได้ลงนามความผูกพันชุดล่าสุด (ชุดที่ 9) ในกรอบความตกลง AFAS ไป
เมื่อปี 2556 โดยในสาขาโสตทัศน์ (Audiovisual Services) ประเทศไทยได้ผูกพันเปิดเสรีให้นัก
ลงทุนอาเซียนมาจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทยและถือหุ้นได้ร้อยละ 70 ในธุรกิจบริการย่อยโสต
ทัศน์ดังต่อไปนี้
- ธุรกิจบริการฉายวิดิทัศน์ในห้องฉายส่วนบุคคลไม่รวมการออกอากาศและโสตทัศน์
- ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์แบบถ่ายทอดสดหรือบันทึกไว้ ซึ่งไม่รวมการออก
อากาศและโสตทัศน์
- ธุรกิจบริการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
- ธุ ร กิ จ บริ ก ารบั น ทึ ก เสี ย งเฉพาะการผลิ ต เพื่ อ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย (ไม่รวมการออกอากาศและโสตทัศน์)
- ธุรกิจการปรับแต่งสีโดยใช้เทคนิคดิจิตอล เช่น เพิ่มปรับหรือแยกสีส�ำหรับงานโสต
ทัศน์ต่างๆด้วยระบบอิเลคโทรนิกส์
ข้อผูกพันของประเทศไทยในชุดข้อผูกพันที่ 9 (ล่าสุด) ในการเปิดเสรีบริการโสตทัศน์มี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 ข้างล่างนี้
ตารางที่ 2: ข้อผูกพันของประเทศไทยในชุดข้อผูกพันที่ 9 (ล่าสุด)
ในสาขาบริการโสตทัศน์
บริการโสตทัศน์
1. ข้อจ�ำกัดทั่วไป
การผูกพันของประเทศไทยคงข้อจ�ำกัดต่อการเปิดเสรีดังต่อไปนี้
(ก) การให้บริการโดยนิติบุคคลต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น
(ข) กรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารหรือเทียบเท่า จะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(ค) บุคคลหรือตัวแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต้องมีสัญชาติไทย
(ง) ประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิไม่ให้ต่างชาติที่เข้ามาให้บริการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
(จ) ประเทศไทยยังคงสงวนสิทธิในการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุน และสิทธิพิเศษ เงิน
ลงทุนขั้นต�่ำ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาษี และการคงไว้ซึ่งข้อจ�ำกัดเรื่องสัญชาติ
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เงื่อนไขการเปิดเสรีใน Package 9
เงื่อนไขการเปิดตลาด

เงื่อนไขการปฏิบัติเยี่ยงชาติ

(a) Motion picture and video
tape production and distribution services : Film/video
production and distribution
services excluding promotion
or advertising services
บริการผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ :
บริการการผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ฟิล์ม/วีดิโอ ไม่รวมการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขาย (CPC
96112+96113)

- คนต่างชาติถือหุ้นได้ ไม่
เกินร้อยละ 49
- ไม่ผูกพันส�ำหรับการให้
บริการข้ามพรมแดน
(Mode 1)

ไม่ผูกพันส�ำหรับการให้บริการ
ข้ามพรมแดน (Mode 1)

Video tape production services
for scientific education
บริการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ (CPC 96121)

คนต่างชาติถือหุ้นได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 70

ตาม (1.) ข้อจ�ำกัดทั่วไป

(b) Motion picture projection
services: Video projection
services in private screening
rooms, excluding all
broadcasting and AV series
ธุรกิจบริการฉายวิดทิ ศั น์ในห้องฉาย
ส่วนบุคคลไม่รวมการออกอากาศ
และโสตทัศน์ (Part of CPC 96122)

คนต่างชาติถือหุ้นได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 70

ตาม (1.) ข้อจ�ำกัดทั่วไป

(c) Radio/television services
- Production services of radio
programmes (CPC 96131)
- Production services of
television programmes (CPC
96132)
บริการวิทยุ/โทรทัศน์: บริการผลิต
รายการวิทยุ (CPC 96131)
บริการผลิตรายการโทรทัศน์ (CPC
96132)

- คนต่างชาติถือหุ้นได้ ไม่
เกินร้อยละ 49
- ไม่ผูกพันส�ำหรับการให้
บริการข้ามพรมแดน
(Mode 1)

ไม่ผูกพันส�ำหรับการให้บริการ
ข้ามพรมแดน (Mode 1)

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

สาขาธุรกิจ

เงื่อนไขการเปิดเสรีใน Package 9
เงื่อนไขการเปิดตลาด

เงื่อนไขการปฏิบัติเยี่ยงชาติ

Production of services of
television programmes, live
or recoreded, excluding all
broadcasting and AV services
บริการผลิตรายการโทรทัศน์แบบ
ถ่ายทอดสดหรือบันทึกไว้ ซึ่งไม่
รวมการออกอากาศและโสตทัศน์
(Part of CPC Version 1:1:
96121)

- คนต่างชาติถือหุ้นได้ ไม่
เกินร้อยละ 70
- ไม่ผูกพันส�ำหรับการให้
บริการข้ามพรมแดน
(Mode 1)

ไม่ผูกพันส�ำหรับการให้บริการ
ข้ามพรมแดน (Mode 1)

(d) Radio and television
transmission services (CPC
7524)
บริการออกอากาศทางวิทยุและ
โทรทัศน์

ยังไม่เปิดตลาด

ยังไม่เปิดตลาด

(e) Sound recording
Production of sound recording
only (excl. all broadcasting
and AV services)
บริการบันทึกเสียง
บริการบันทึกเสียงเฉพาะการผลิต
(ไม่รวมการออกอากาศและโสตทัศน์)

อนุญาตให้คนต่างชาติถือ
หุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 49

ตาม (1.) ข้อจ�ำกัดทั่วไป

Production of sound recording
for higher education in
University only (excl. all
broadcasting and AV services)
ธุรกิจบริการบันทึกเสียงเฉพาะการ
ผลิตเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในมหาวิทยาลัย (ไม่รวมการออก
อากาศและโสตทัศน์)

อนุญาตให้คนต่างชาติถือ
หุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 70

ตาม (1.) ข้อจ�ำกัดทั่วไป

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

361

สาขาธุรกิจ

เงื่อนไขการเปิดตลาด

(f) Other (Colour correction
services, i.e. adding,
modifying, or excluding
colour of audiovisual works
produced on film, video, or
digital media, etc.)
electronically, using digital
techniques)
ธุรกิจอื่นๆ: ธุรกิจการปรับแต่งสี
โดยใช้เทคนิคดิจิตอล เช่น เพิ่มปรับ
หรือแยกสีส�ำหรับงานโสตทัศน์
ต่างๆด้วยระบบอิเลคโทรนิกส์

อนุญาตให้คนต่างชาติถือ
หุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 70

E. Other Communication
equipment maintenance
services on a fee or contract
basis (CPC 75450)

อนุญาตให้คนต่างชาติถือ
หุ้นได้ ไม่เกินร้อยละ 70

เงื่อนไขการปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ตาม (1.) ข้อจ�ำกัดทั่วไป

กองการต่างประเทศ สำ�นักงานศาลยุติธรรม
ผู้บริหาร

ตาม (1.) ข้อจ�ำกัดทั่วไป

ทีม่ า : เอกสารการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 10 ของไทยภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน
(AFAS) ณ ห้องประชุม 30410 ชัน้ 4 ส�ำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.

362

ศูนย์วิเทศอาเซียน

เงื่อนไขการเปิดเสรีใน Package 9

กรอบความตกลงและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC ที่น่าสนใจ

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 		
นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์		
				
นายสราวุธ เบญจกุล		
นางฐิดารัตน์ นรินทางกูร		
				
นางสาวนิภาภัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช
นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล

เลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
ประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา
รองเลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�สำ�นัก
ประธานศาลฎีกา ณ อยุธยา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา
ผู้อำ�นวยการกองการต่างประเทศ

